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ПРЕДГОВОР 

  

Досега сум пренесувал книги на повеќе автори. Тоа и сега го продолжувам: 

Книгата на Мавро Орбини „КРАЛСТВОТО НА СЛОВЕНИТЕ“ е издадена 
во Белград, 1968 година.Таа е симната од интернет-во неа не се најдуваат страници. 

Во книгава ќе се пренеси во потполност само книгата на Мавро Орбини, а 
од коментарите кон книгата ќе се пренесат само некои реченици. Од делот кога се 
говори за Бугарите, до крајот на книгата на Мавро Орбини, во потполност сите ко-

ментари се внесуваат. Следи да внесам и нов наслов Цар Самуил, сакајќи да го ра-
зграничам бугарското=татарското кое нема ништо заедничко со на Царот Самуила. 

Инаку во книгава ќе се наведат насловите како што во неа и се најдуваат.  
     IL  

REGNO  

DE GLI SLAVI  
HOGGI CORROTTAMENTE DETTI SCHIAVONI. 

HISTORIA  
       DI DON MAVRO ORBINI RASVEO 
  ABBATE MELITENSE. 

Nella quale si vede l’Origine quafi di rutti i Popoli, che furono della Lingua SLA-

VA, con molic, & verieguerre, che fecero in Europa, Asia, & Africa, il progresso del 

l’Imperio loro, l’antico culto, & il tempo 

  della loro conuersionc al Christianesimo. 

E in particolare veggonsi i successi de’ Re, che anticamente dominarono in 
DALMATIA, CROATIA, BOSNA, SERVIA, RASSIA, &BULGARIA. 

   IN PESARO 

 Appresso Girolamo Concordia. Con licenza de Superiori, 

      M. D C I 
Книгата започнува со на Читателот, Предговори на двајца автори (Мавро 

Орбини- живот и дело и „Кралство на Словените“...). Следи Потекло на Словените 
и развојот на нивните царства [Кратка содржина на I и II поглавје на Орбиновите 
дела], што го припремил Фрањо Баришиќ.  

Мирослав Пантиќ, во „Портрет на Марин Андријин Бобаљевиќ“, пиши: „Сè, 

се разбира, е точно во тие стари оцени на Кралството на Словените: тоа е книга 
рѓаво компонована и уште полошо пишувана, одвеќе често со непоуздана во своите 
информации и секогаш некритична по своите методи. Па поново, влијанието која 
таа го извршила на светската и нашата историографија и на светската и нашата 
книжевност од самиот час во кој се појавила па така да се рече сè до денес така е 
замашен и толку длабоко уште секогаш да не е објаснет, ниту во полна мера согле-
дан. И не само да не се пофатени сите негови танани струења, кои обично и се 
скриени и тешко воочливи, туку не се принасобрани ни сите чинители кои се утвр-

дуваат побрзо и до кои се доспева полесно“. 

Стои најбитното во книгата: „често со непоуздана во своите информации“. 

Тоа било и наводот за Словени како народ- таков народ никогаш и немало. 

Повелјето на Александар Македонски за Словените било само едно: фалсаификат... 
Бидејќи се говори за фалсификат, такви се правело во старата и новата ера, 

пред и по Мавро Орбини- такви употребувал и тој-, но најповеќе во 19, 20 и 21 век.  
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Меѓутоа, не смее да се изуми дека Мавро Орбини се служел со литература 
на која тој и се повикувал. За да се потвди дека слабостите на неговата книга се ни-

штожни во однос на авторите на последните векови, е примерот во кој кај него стои 

дека Монголите говореле словенски јазик, истото се среќавало кај авторите од 19 и 

20 век, што продолжува и во 21 век. Па ова било повод, што на Монголите како ма-
лкубројни им се приклучувале Домородци, кои се бореле од високи царини итн. и 

за нив тие биле дури и ослободители. Домороден јазик бил варварски=пелазгиски 

=тн.словенски, со кој говорел Платон, а Птоломејовиот Александријски јазик коине 
(тн.старо-грчки) бил од 300 г.п.н.е.,а латински како коинска „копија“ од 240 г.п.н.е. 

Ова се потврдува со римскиот автор Приск, кој ги наведува хунски, готски, 

латински и варварски јазик. Па варварскиот бил само домороден. Исто така, тој го 

наведува и латински, кој бил службен во Римското Царство. Напротив, кај него го 

нема коине, затоашто тој бил само христијански јазик, но не народен- коине како 

народен јазик никој не го говорел. Истото важело и со латинскиот службен јазик. 

Во прилог се наведува монголската именка Пекинг=пе (град) кинг (владет-
ел), како и Викинг=вик кинг. Па оваа именка се употребува-ла во готските јазици, а 
Готите биле Татари со богот Асен- бугарско најмасовно име-со монголски одлики... 

Да не се изуми, во книгата се користат поими Грци, што било дело на Рим. 

Па такви никогаш и немало. Ова се потврдува со доказот што од кога Македонија 
подпаднала по Рим, на Балканот имало само Римјани=Ромејци и тоа сè до со 19 век. 

Секако, за да се добие целата вистина, која била на проверка на авторите во 

последните векови, кон книгава мора да се прочитаат и коментарите кои се прило-

жени уз деловите на Орбиновата книга, како составен дел на секој дел на книгата. 
Пак, јас книгата ја препишувам со цел да приложам докази дека никогаш не-

мало посебни словенски народи со посебен словенски јазик неразбирлив за тн.Гр-

ци, кои историски и никогаш како посебен народ не постоеле, чиј народен јазик им 

бил само пелазгиски=тн.словенски, како што бил и на Римјаните (Дионисиј- 1 в.п. 

н.е. со 1 в.н.е.) и на сите Европјани- овие се одродувале со службените македонски 

Птоломејов Александријски јазик- коине (тн.старо-грчки) со граматика и речник од 

300 г.п.н.е. и неговата „копија“ латински од 240 г.п.н.е. на Гркот Лив Андроник. 

Денес живеат тн.Словени со пелазгиски јазик и тн.Несловени- одродени Пелазги. 

Бидејќи во 16 век и потоа книгата имала важна улога за историјата, следи 

првиот дел „Кратка содржина на првото и второто поглавје на Орбиновото дело и 

потеклото на Словените и развојот на нивното царство“- од Фрањо Баришиќ: 

 

КРАТКА СОДРЖИНА НА ПРВОТО И ВТОРОТО ПОГЛАВЈЕ 

 

„Словените како потомци на Јафет, постариот Ноев син, обитуваат најпрво 

во Киликија и оттаму се шират према северните и северозападните области, допи-

рајќи до Британија. Таа нивна ексапанзија е наговестена веќе во името на предокот 
на Јафет, кој значи ‘ширење’ (allargamento). Родените војници, Словените ќе покор-

ат многу земји и народи. 

Од Скадинавија, околу 1460. пред Христовото родување, Словените се исе-
луваат и се шират по бескрајната Сарматија, појавувајќи се под разните имиња: Ве-
неди, Словени, Анти, Верли (Ерули), Алани (Масагети), Хири, Скири, Сирби, Даки, 



 5 

Сведи, Фини, Пруси, Вандали, Бургунди, Готи, Остроготи, Визиготи, Гети, Гепиди, 

Маркомани, Квади, Полони, Боеми, Слези и Бугари. (Словени=Склавини, Р.И.) 

Нешто попозно, од сарматската равница Словените се раселуваат во разни 

правци. Овие страшни војници со дивење ги опишува на црноморскиот брег прого-

нетиот песник Овидиј. Од мноштво нивни називи со времето се издвојуваат три ка-
ко најглавни- Венеди, Анти и Словени- да на крајот да преовладеало името Слове-
ни како општ назив. 

Од Сарматија еден огранок (Венеди) преминува во областа на Балтикот, а 
вториот се спушта во Подунавјето. За тие подунавски Словени првиот известувач е 
Прокопиј од Цезареја, кој приповеда за словенски платеници во ромејската војска и 

ги прикажува како одважни војници, ги опишува нивните обичаји, говори за нивни-

те упади во Тракија и Илирик. Малку подоцна Словените ги заземаат Далмација, 
Македонија, областа Венеција, Корушка, Истра, Норик. Тие им помогнуваат на Ла-
нгобардите при освојување на Падова и Рим. Ги победуваат Аварите. Нивниот крал 

Сам води борба против Франките. 
Моравските Словени водат долготрајна борба со Франците, Германите, Са-

ксонците. Константин-Кирил, син на солунскиот патрициј, ги покртстува Бугарите, 
Србите и далматинскиот крал Светопелек, а потоа стигнува во Моравија и го при-

ведува во христијанството кралот Сватоплуг со народот. После пет години Кирил 

ја напушта Моравија. Го заменува братот Методиј. 
Првото словенско писмо, викано буквица, веќе давно го пронашол св. Јеро-

ним. Сега Кирил го воведува и другото писмо, по него викано кирилиица. 
Некако во тоа време два поголеми обреди на хрватските Словени, предво-

дени од браќата Чех и Лех, се повлекуваат на север и основаат две нови словенски 

држави:Чех постанува прв владетел на Бохемија,а Лех основач на државата Полска. 
Најславен владетел на Бохемија (Чешка), која го прима христијанството 900. 

година, бил Отокар V околу 1278. Неговата држава се простира од Балтикот до Ду-

нав и Јадранското Море. Покрстувањето на Полјаците е извршено 965, за владата 
на кралот Мјечислав. Многу подолго во многубожното паганство остануваат Ли-

тванците. Тек 1386, нивниот владетел Јагелон, женејќи се со полската кралица Хед-

вига, го прима христијанството и го добива името Владислав. Самоједите се покр-

стуваат најдоцна, тек 1413. 

Во прибалтичките области обитуваат и словенските Венеди кои, према Та-
цит, се најстари жители на Германија, На нив мошне сродни се Вандалите, исто та-
ка огранок на словенските племиња. Овие прибалтички Словени продираат на крај-
от на Западниот Океан. Одблиску посматрајќи, меѓу прибалтичките Словени се ра-
зликуваат многу племиња: Померани, Руги, Ободрити, Полаби, Лјутичи, Верли 

(Еурли), Сораби (Срби) и многу други. 

Посебно се славни Верлите (Еурилите). Низот на нивните владетели поиме е 
познат: Аритберт, Билинго, Мицислав, Годоскалко, Хенрик, Пробислав и други. 

Со освојувачки подвизи се истакнуваат и други словенски народи. Така Со-

раби- огранок на оние кои стануваат во Горна Мезија и кои Халкокондил ги назива 
Трибали- упаѓаат често во Турунгија и Саксонија. Прапостојбина на првите и дру-
гите Сораби, према Плиниј, есте областа околу Азовското Море (Меодида палуда). 
Оттаму едни преминале во Мезија, а другите во Лузација. Главни градови на или-

рските (мезиските) Сораби (Срби) се Самандрија на Дунав, Ниса, Призрен (родно 
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место на Јустинијан), Ново Брдо и други. Со лужичките Сораби Карло Велики во-

дел тешки борби, во кои изгинале сорапски крал Љубидраг и триесет илјади франа-
чки војници. После склучување на мир со Карло Велики Сорабите, предводени од 

кралот Драшко, продира во Данска. Годината 934. тие војуваат со Хенрик I, а 957. 

со Отон I, 1029. со Конрад II, 1055. со Фридрих. 

Славното минато на Словените, најмоќниот народ на светот, слабо е познат 
од два разлози: недостаток на домашни историчари и нивната неслога. 

Прибалтичките некрстени Руги некое време се најмоќни меѓу Словените. 
Годината 809. тие располагаат со 830 лаѓи. Војуваат против Карло Велики, упаѓаат 
во Данска. Најпосле, данскиот крал Валдемир, потпомогнат со многу словенски 

кнезови, ги завладува словенските Руги 1167. Од нивните владетели нарочито се 
прочуени Витислав,Тетислав,Хрино, Крито, Сватополк, Борислав, Јаромар и други. 

Балтичките Словени воопшто мошне упорно ја чувале својата паганска вера 
и обичаји. Со примање на христијанството, меѓутоа, тие влегуваат во сосем нови 

услови на живот, понекогаш заправо погубни. Така словенските Пруси, примајќи 

го христијанството од германските свештеници и на германски јазик, изгубиле све-
ст за своето потекло и се претопиле во Германи.  

Словените од Сарматија, односно Русија, се јавуваат под разни имиња: Ро-

солани, Тосолани, Тросолани, Раснали, Росани, Рутени. Современите и општоусво-

ениот назив за сарматските Словени есте името Руси, што значи ‘расеани, распро-

странети’. Овој назив потекнува што тие Словени се расеани по целата европска 
Сарматија, дури во некои области на Азија. Оттука и Прокопиј назив за Словени 

Спори, што значи ‘расути, расеани’. 

На сарматските Словени во давнина им се покорувале Хуните со Антите. 
Овие исти Словени му биле сојузници на Помпеј во војната со Митридат. 

Еден огранок на Русите уште во римско доба продираат во Илирик и тука се 
настануваат под името Расиани. 

Русите прв пат учествуваат во пустошење на Илирик како сојузници на Го-

тите. После тоа, во повеќе наврати, тие го напаѓаат Ромејското царство. Годината 
6886. од создавање на светот великиот кнез Димитриј му нанесува тежок пораз на 
Мамија, великиот кан на Тартар. 

Прв проповедник на христијанството во Русија бил св. Андреја апостол, а 
потоа св. Тадеј апостол. Тоа христијанство не обфатило корени, па подоцна поново 

е воведено. Заслуга за тоа ñ припаѓа на киевската кнегиња Олга која, после уби-

ството на нејзиниот маж, кнезот Игор, од страна на древлјанскиот кнез Малдит, ја 
припоила на земјата на Древлјаните и одма потоа, за владата на ромејскиот цар Јо-

ван Цимијски, го примила христијанството и добила име Елена. Неа ја наследува 
синот Сватослав, а овој син Володомир, кој поново заведува одиолатрија. Меѓутоа, 
не помина долго време и Володомир му испрати на царот Василиј пратеништво 

обеќавајќи дека со народот ќе премине во христијанството ако царот му ја обеќа 
својата сестра Ана за жена. Тоа и се оствари. На крстењето на кивескиот кнез Во-

лодомир доби име Василиј. 
Пред 107 години отприлика Бусите од Биармија, пловејќи со Северното Мо-

ре, откриле дотогаш непознато острово населено со Словени. Тоа острово е поголе-
мо од Кипар и, во поново време, се вика Нова Земја. Тука е крајот на словенскиот 
свет. 
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А сега за името Слави или Словени. Ова име прв пат се споменува кај Про-

копиј од Цезареа кој, пред 1070 години, ги опишал Јустинијановите војни со Готи-

те. Во исто време името Слави го споменува и Гиорнандо, кој е словенско- аланско 

потекло, истакнувајќи дека тоа име во негово време е ново. Меѓутоа, прв е Птоло-

меј од Александрија кој на својата карта ги бележи сарматските Словени под нешто 

расипан назив Сулани. Ромејските писатели Словените ги називаат Sclavini, а итал-

ски Sclavi. Некои мислат дека името Словени доаѓа од зборот слово (verbo). Меѓу-

тоа, ќе биде поточно дека овој назив потекнува од зборот слава (gloria), што е и со-

сем природно, оти е во прашање е народ со многу кралеви кои освоиле бројни и 

пространи земји. Не е случајно дека кај нив имињата како Станислав, Венцислав, 

Ладислав, Доброслав итн. често се застапени. Најкратко, Словените своето име им 

го должат на своите војни подвизи, со своите победоносни походи по Европа, Азија 
и Африка, кои ги изведувале како Вандалите, Бургудндионите, Готите, Острого-

тите, Визиготите, Гепидите, Гетите, Аланите, Верлите (Ерулите), Аварите, Скири-

те, Хирите, Меланхлените, Бастарните, Пеуките, Даките, Суедите, Норманите, Фе-
ните (Фините), Ухрите (Ункраните), Маркоманите, Квадите, Траките и Илирите. 

Прапостојбина на сите овие Словени есте Скадиниавија. При иселување од 

Скадинавија сите тие Словени се викале Готи. Не треба да се заборави дека и сло-

венските Анти заправо биле Готи. Према тоа, од Готите потекнуваат сите потони 

Словени, кои се јавуваат под разни имиња. 
Нарочито бројно и моќно готско- словенско племе се Вандалите. Тие го за-

зеле европскиот појас кој, идејќи од север на југ, се протегнува од Германското до 

Медитеранското море. На Вандалите им припаѓаат Московитите, Русите, Полони-

те, Боемите. Церкасите, Далматините, Истрианите, Кроатите, Боснесите, Булгарите, 
Расианите и многу други. Дека навистина е така, покажуваат и многу заеднички 

зборови. Еве на пример: 

вандалски  словенски  италијански 

stal   stol   sede 

vuich   vik   perpetuo 

klicz   kgliuc   chiave 

potokh   potok   torrente 

ptach   ptich   ucello 

zumby   zuby   denti 

czysti   cisti   casto 

volk   vuk   lupo итн. 

(Се наведувааѕ близу стотина вакви примери.) 

Дека Аланите се словенско племе потврдува, покрај останатите, и Матија 
Миецовит. Аланите им се најблиски на Полјаците и Чесите. 

Словенските Верли (Ерули) првобитно обитавале на реката Халвело. Нивно-

то вистинско име есте Верли, што на словенски значи ‘врли, поносни, окрутни’. 

Словенската припадност на Аварите се потврдуваат со многу сведоштва на 
франковите и ромејските писатели. Својот крал Аварите го викаат каган или коган, 

исто како и словенските Бугари. 

Заедничка прадомовина на Словените, после Скадинавија, била Сарматија, 
која на исток се граничи со Азовското море (Meotida palude), на запад со Висла, на 
север со Сарматскиот океан, а на југ со Карпатите. 
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Словенските Скири и Хири, стигнувајќи во Подунавјето, добиле име Даки. 

Бугарите и Норманите потекнуваат од словенското племе Суеди или Суеви. 

Поточно говорејќи, вистински претци на Норманите се Маркоманите, на кои мо-

шне сродни се Квадите. Дека Маркоманите навистина се со словенско потекло се 
потврдува во некои зачувани натписи. Словенската припадност на наведните пле-
миња јасно докажуваат и бројните имиња кои завршуваат на -мир. -гаст, -слав, итн. 

Од најстарите времиња словенските Готи се познати како војници. Поделу-

вајќи се, едни се отселиле на југ и го зазеле Египет (ги споменува Херодот), други-

те тргнат на запад, а останатите на исток и ја заземаат Скитија. Према освоената зе-
мја, го добиле името Скити. Тоа се случило уште пред тројанската војна, бидејќи во 

таа војна некои Гото учествуваат, и тоа на страна на Тројанците. Подоцна, во доба 
на Римјаните, Готите пустошат по Тракија, Илирик, Македонија и Грција. Настану-

вајќи се во римската Тракија, словенските Готи се поделиле во Визиготи и Остро-

готи. Тука го примаат христијанството, и тоа аријанското. Царот Валенс гини во 

борба со Визиготите, кои после преминуваат во Шпанија. Остроготите пак, исте-
рувајќи ги Хуните од Панонија и Мезија, се преселиле во Италија. Под кралевите 
Теодорик и Тотила тие однесуваат многу победи. Покрај Италија, ги освојуваат Ки-

пар и Акарнанија. Овие словенски Готи се совладани тек тогаш кога на ромејските 
трупи им помогнале други Словени. 

Историјата на Визиготите уште е побурна. Повеќе пати тие ја освојуваат 
Шпанија, три четири пати Галија, три пати Мезија и седум пати Тракија. Многу пи-

сатели ја величат славата на Визиготите, кои им се равни на Вандалите. 
Напуштајќи ја Скадинавија, словенските Вандали стигнале на реката Висту-

ла (Висла), која после била названа Вандало, према името на нивната кралица Ван-

дала. Отука и називот Вандали. Отсекогаш тие се на глас како војници, уште за 
време на Александар Велики, во чии фаланги се застапени. За владата Августова 
тие продираат во Италија, ама подоцна, за Тибериј, се потиснати во својата земја. 
Потоа поново упаѓаат на римската територија, здружени со Маркоманите. Тие се 
страв и трепет во цела Германија. Слегуваат во Панонија и ја држат околу 40 годи-

ни. Годината 382. преминуваат во Италија под кралот кој се вика Многасила, кај 
несловенските писатели забележен е како Модигисило и Модидско. Годината 415. 

продираат Вандалите во Галија. Потиснати оттаму од надмоќните Визиготи, пре-
минуваат во Шпанија. Према нив го добива името денешната покраина Вандалузиа. 
Тие освојуваат и триесет години во власт ја држат малоазиската област Битинија. 
Најпосле, преминуваат во Африка и под кралот Генезерик ја освојуваат Картагина, 
која пред тоа полни 535 години се најдува под римската власт. Нешто подоцна тие 
ги припојуваат Сицилија, Сардинија и Корзика. Наскоро потоа продираат во Шко-

тска и Британија. Годината 457. Вандалите го освојуваат и стравовито го плачкаат 
Рим. Нивниот последен крал бил Гелимир, кој е победен од Јустинијановиот војво-

да Велизар. Заробениот Гелимир со своето држење ги задивил жителите на ромеј-
ската престолнина Константинопол. Вандалската власт во Африка траела 200 годи-

ни. Тоа биле мошне окрутни. Трага за тоа е зачуван во зборовите на литанијата на 
Римската црква ‘A Vandalis libera nos Domine’ (Од Вандалите ослободи не нас, Го-

споде). Како припадници на аријанската ерес тие нарочито биле свирепи према 
правоверните католици. 
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Од словенските Вандали водат потекло Бургундионите, како, покрај остана-
тите, покажува и писателот Миецовит. Името Бургунди или Бургундиони или Бор-

гогнони доаѓа од зборот броги; што на полски значи ‘куќа’. Тие упадаат во Италија, 
ама биваат потиснати и конечно се населуваат во поречјето на Рона, каде и денес се 
најдуваат. (Бург=булг=вулг=волг=волк=Volk=фолк=полк- полка, Р.И.) 

Верлите, чие име во расипан облик гласи Ерули и Еркули, по иселувањето 

од Скадијавија се зауставиле кај езерото Забака. Снабдувајќи се тука со чамци, пре-
минале преку некое море и го зазедоа Византион, подоцна Константинопол. Потоа 
преминале во Азија и, покрај останатото, го порушуваат Илион, тројанската твр-

дина која сè до нив се одржала. Тоа се случува за римскиот цар Валеријан. На по-

вратокот од Азија Верлите конечно се настануваат крај Дунав. За нив најповеќе пр-

иповедуваат Прокопиј, Павле Ѓакон и Херодијан. Верлите се познати како свирепи 

војници. Презирајќи го непријателот, се борат наги. За царот Анастасиј тие проди-

раат во Либурнија и Далмација, им нанесуваат пораз на Лангобардите, од кои нај-
после биваат совладани. Нивниот крал Видомир наредил св. Максим и 40 другари 

да се погубат поради исповедување на христијанството. Жените во Ерул војуваат 
како и машките. Многу нивни обичаји сосем се чудни. За владата на Јустинијан би-

ле покрсени. (Јустиниан=јустин...ј устин; Уистинијан=вистинијан- правда, Р.И.) 

Словенското племе Авари потекнува од Гепидите. Нивните пратеници 577. 

година доаѓаат во Цариград и од царот Маврикиј постигаат годишем данок од 80 

илјади златници. Подоцна аварскиот каган бара дополнително 100 илјади дукати. 

Не добивајќи, тој го руши Сигидон и зазема многу градови во Илирик. После тоа 
царот Маврикиј повеќе години војува со Аварите, кои биле порушиле четириесет 
ромејски градови. Кај Сасони ја нападнаа Далмација, Аварите им пружиле помош 

на Далматинците. 
По излегувањето од Скадинавија, заедничка прадомовина на сите Словени, 

Аланите се поделиле во две групи, од кои едни појдуваат во Азија и се настануваат, 
према Птоломеј, кај Хиперборејските планини, а другите, во заедница со Вандали-

те и Бургундите, продираат во Франачка. Разните писатели различно ги називаат 
Аланите: Скити, Даки, Готи и др. Према Прокопиј, Аланите говорат со ист јазик ка-
ко и Готите. За животот и обичајите на азиските Алани најопширно известува Ами-

јан Марцелин. Во старите времиња тие биле продрени дури до Палестина и Египет. 
Подоцна војуваат тие со Римјаните и за царот Грацијан продираат до Константино-

пол. Неколку цареви ги погубуваат во борбата со нив. Преминувајќи ја Галија, се 
настануваат во Шпанија. По нив е названа Каталонија. Оттаму продират во Порту-

галија. 
Словенските Бастарни и Пеуци или Пеуцини, обитувајќи крај Црното море, 

упаѓаат во Дакија и војуваат со Римјаните. Подоцна постануваат римски сојузници, 

нарочито во борба со малоазискиот крал Митридат. Стигнувајќи во областа Унга-
рија, го примаат христијанството. 

Словенските Хири и Скрири живеат на Висла, а оттаму Хирите преминуваат 
во Истра, додека Скирите стигнуваат во Горна Мезија. 

Околу 840. словенските Нормани продираат во франковата покраина Не-
устриа, денешна Нормандија. Живеат од војување и плачкање. Годината 887. пре-
минуваат во Британија, ама бидуваат сузбиени. Враќајќи се, хараат по Галија и не-
што подоцна го примаат христијанството. За нив нималку не заостануваат Квадите 
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и Маркоманите. И нивното минато е овенчана со многу славни подвизи. А сега 
осврт на улогата на жената во словенскиот свет. 

Пред сè, сарматските Словени отсекогаш се женеле со Амазонките, кои жи-

веат на Волга, измеѓу словенските Меланхлени и Сириби. Амазонките се женат и 

Готите, кои војуваат против царот Аурелијан. Всушност, и Амазонките се словен-

ски род. Е чуена Марпесиа, кралица на Амазонките. После многу победоносни по-

ходи, Амазонките стигнуваат на Кавказ, тука некое време се задржуваат и потоа на 
својата власт ги подјарумуваат Ерменија, Галатија, Сирија, Киликија, Персија и 

многу други земји. Задржувајќи се во тие области, тие подигнуваат многу градови 

и тврдини. Покрај останатото, Амазонките ја изградуваат Смирна, го подигнуваат 
Ефес и во него чуениот Дијанин храм. Нивната кралица Калестра, или Минутиа, со 

три стотини илјади Амазнки му доаѓаат на Александар Велики. Тоа се последните 
вести за Амазонките.  

Што да кажеме за храбрата Тамира, кралица на Масагетите, односно Алани-

те, која со својата рака го убила кралот персиски Кир ? Алкида, истакната јунакиња 
на словенските Готи, била прва жена- гусар. Со шведскиот крал Рингон словенска-
та жена издашно помогнува во војната против данскиот крал Аралд. Меѓу овие же-
ни, како јунаци и војводи,посебно се истакнува Тета и Висна. Македонката Кинане, 
сестра на Александар Велики и на словенскиот род, со своја рака ја убива илир-

ската кралица Карија. Теута, сопруга на илирскиот владетел Агрон, после неговата 
смрт долг низ години владее со Далматинците и води бројни војни. Жените илир-

ски го спасуваат Салон кога бил опседнат од Октавиан. Жените на Дарданците ги 

фрлаат своите деца во оган, ама не се предаваат. 
Траките, исто како Илирите и Готите, говорат со ист, словенски јазик. Ина-

ку, Траките се потомци на Тир, седмиот Јафетов син, према кој своето име и го до-

биле. 
Илири се названи према Илирија, синот Кадмовов, а некои кажуваат Поли-

фемовиот. Овој Илирио имал повеќе синови (Ахил, Дардан, Таулантиј и др.), а си-

нови на овие се Панониј, Скордиск и Трибал. 

По Аргон и Теута Илирите упаѓаат во Албанија, Етолија и озбилно ја загро-

зуваат Грција. Римјаните бараат мир преку пратеници, кои Теута ги убива. Нејзина-
та војска поново продира во Грција и им нанесува пораз на Ахајците и Етолците. 
При таа прилика паѓа и Крф во рацете на Димитрија Хрватски, Теутиниот војвода. 
Меѓутоа, поради некои интриги, Димитрија им приоѓа на Римјаните. Теута е при-

морана да бара мир, а Димитрија како награда од Римјаните добива на управа мно-

гу илирски градови. 

Илирските Далматини названи така према името на градот Димала, односно 

Далмио. 

Римјаните подоцна поново напаѓаат и за еден ден оплачкуваат седумдесет 
илирски градови. Меѓутоа, борбата се продолжува. Ардеите и Пилариите на Ри-

мјаните им пружаат огорчен отпор. Исто го чинат и Скордисците на Дрина како и 

Сегестаните, Јаподите, Либурните, Пеоните и, нарочито, Далматините.  
После пропаста на римското царство Далматините, јунаци одвајкаде, успе-

шно војуваат со Отон I и Хенрик III, продираат во Калабрија итн. 

Не помалку чуени како војници се и илирските Дарданци. Во повеќе навра-
ти тие победоносно војуваат против Филип Македонски и синот му Александар Ве-
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лики, а после и со Римјаните. Тие обитуваат во денешна Босна, додека други ми-

слат дека нивната земја е во кралството каде денес Сервиани и Расиани. Дарданци-

те само три пати во животот се капат, како што приповеда Страбон. Многу сакаат 
музика и свираат на жичани и дувачки инструменти.  

По Дарданците не заостануваат ни нивните илирски соседи Месии или Ми-

сии. Горна Мезија тоа е денешна Сервиа, а према другите, тоа е Босна, додека До-

лна Мезија е денешна Булгарија, заправо денешното Загорие. 
На подрачјето Горна и Долна Мезија живеат уште Трибалите и Бесите, од 

кои водат потекло Боснесите. Трибалите повеќе отколку икој му задавале мака на 
Филип Македонски. При една прилика, поразувајќи ја неговата војска, се дочепу-

ваат на силен плен. Тие успешно му се спротиставиле и на Александар Велики. Ме-
ѓу Трибалите, како раскажува Плиниј, имало луѓе кои со погледот опчинуваат и 

убиваат. Заблагодарувајќи на илирските одреди, посебно на трибалските, Алексан-

дар Велики го победил персискиот крал и многу области освоил. 

Во една цариградска библиотека е зачувано повелјето за привилегиите кои 

Александар Велики, дванаесет години на својата власт, им ја поделил на Илирите, 
односно ‘благородниот род на Словените’. Тоа постанува сосем разбирливо ако го 

земеме во обѕир дека Македонците на Александар Велики биле заправо Словени, 

говореле со ист јазик со кои и денес говорат жителите на Македонија. Воопшто, 

Македонците, Траките и Мизите говорат со ист, словенски јазик. Александар Вели-

ки многу го сматраат Грк, ама неоправдано. Разлог на таа заблуда есте во тоа што 

Грците, боравејќи со народите на Истокот, биле најпознат народ на тогашна Евро-

па, исто како што денес Грците и Турците веруваат дека сите католички народи се 
Французи. Меѓутоа, Московските анали изричито потврдуваат дека Русите, одно-

сно Московитите, биле со ист јазик како и античките Македонци, кои, покрај оста-
натите земји, владееле со Египет 276 година. 

Што се однесува на Илирите, тие претставуваат најелитни одреди во рим-

ската војска, тие под Велизар војуваат во Италија против Готите. Меѓу овие посе-
бно се истакнува Далматите. Од нив води потекло римскиот цар Клаудиј. За Далма-
тините и другите Илири пишани сведоштва донесува Тит Ливиј, Велеј Патеркул, 

Секстиј Руф, Светониј Транквил, Требелио Полион, Флавиј Вописк, Плиниј, Бион-

до и Сабелико, а од грчките писатели Полибиј, Дион од Никеја, Плуарх, Апијан од 

Александрија, Страбон, Зосим, Георгиј Кедрен, Никофор Калист. Зонара и Лаоник 

Калкокондил. 

Некои докажуваат дека словенскиот јазик е воведен во Далмација и другите 
илирски провинции тек по 606. година, кога Словените дошле, а пред нив дека во 

Далмација се говорел латински и грчки јазик. Тоа е погрешно. Како што во Италија 
се зачувал, иако во искварен облик, антички латински јазик, така исто и во Илирик 

отсекогаш се говорело со словенски јазик. Илирите, со доаѓањето на Готите и Сло-

вените, донекаде го расипале својот првобитен словенски говор. Воопшто, на едно 

земјиште се одменуваат народите, ама јазикот останува ист. Да во Илирик се гово-

рело латински, тогаш жителите на таа област римските писатели не би ги назвале 
варвари. Латински се говорело само во некои градови од Римјаните окупираната 
Далмација. 

Уште еден доказ. Биондо ни кажува дека св. Јероним, пронајдувајќи го сло-

венското писмо буквица, на словенски го превел Светото Писмо. На тој јазик тој ја 
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составил и литургијата, која е прифатена и која подоцна ја потврдил папата Еуген 

IV. Исто ни соопштува Сабелико. Бидејќи св. Јероним живеел 200 години пред до-

аѓањето на Словените во Далмација, е јасно дека словенски тука се говорело уште 
во античко доба. Тоа го докажуваат и имињата на местата во Далмација кои ги спо-

менуваат античките писатели. Заради пример, Ливиј ги споменува Билазора, Кори-

та, Грапса итн., одреди на словенски називи на места. 

 
Римските цареви Клаудиј, Проб и Кар биле Илири, Диоклецијан бил Далма-

тинец, Дециј, Јовинијан, Валентијан, Валенс и Гратијан биле со потекло Панонци; 

царот Аурелиј потекнува од Мезија; царевите Галериј, Максимин и Лициниј биле 
Дачани; царот Максимијан е од Тракија; св. Јероним е Словен од Далмација; ромеј-
скиот цар Лав е со потекло Бес (Босанец); Јустинијан исто така е Словен од При-

зрен; папата Гај и Иван IV потекнува од словенските Далматинци, а од Далмација 
се и христијанските маченици Сузан, Артемиј и други. 

Римскиот Илирик бил поделен на десет провинции: Горен Норик, Долен Но-

рик, Норик, Валерија, Панонија, Горна Мезија, Долна Мезија, Дакија Прибреговна, 
Либурнија и Далмација. Најстар град на Далмација есте Рауса која говори словен-

ски. Ево само неколку поважни настани од историјата на овој град. 

Градот Рауса (Дубровник) настанува на рушевините на римската колонија 
Епидаура, каде се стационирала девета легија. Основан 2606. година од создавање 
на светот, во доба на Мојсиј, градот Епидаур се одржал се до 265. година после 
Христо, кога Готите во голема мера го оштетиле, а 453. потполно го разориле. Пре-
ма делото на Константин Порфирогенит ‘Foedera, iura ac societates Imperii Romani’, 

градот Рауса првобитно се викал Лауса. Жителите на овој град од самиот почеток, 

односно од 459, се посветуваат на поморската трговија. Порфирогенит греши твр-

дејќи дека Словените го разориле Епидаур. Оти од Прокопиј и другите писатели до 

знаваме дека Словените продреле во Далмација за царевите Маврикиј и Фока. Во 

поглед на датумот на основањето на градот Рауса греши и Дукљанин. Кога Нерет-
лјаните 880. завојува против Венеција, Рауса им се придружи како сојузник. 

Некако во ова време Сарацените продираат во јадранските води, го освојува-
ат италијанскиот град Бари, го разоруваат Котор и други градови далматински. Ра-
уса се става на чело на отпорот на Сарацените. 
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Жителите на стариот Епидарум и околината биле Партини, војничко илир-

ско племе. Победата над нив Август ја сматрал за свој голем подвиг. После тој по-

раз Партините постануваат римски сојузници. Не е точно тврдењето на некои мле-
тачки писатели дека 998, после млетачката победа над Неретлјаните, покорена е и 

Рауса, бидејќи тогаш Дубровник, односно Рауса, е во сојуз со Ромејците. И после 
тоа Дубровник е слободен, сè до 1262, кога, борејќи се против тиранијата на својот 
кнез Дамјан Јуда, со превара дошол под млетачка власт. Сабелико пиши дека 1208. 

само четири галии млетачки биле доволно да го освојат Дубровник. Меѓутоа, тоа е 
неточно. 

И Цезар Кампана неточно говори за минатото на Дубровник. Стварите стој-
ат сосем другчие отколку што тој го прикажува. Бодин, кралот на Рашка (Расиа), 
полни седум години, од 1075. до 1082, безуспешно го опседнувал Дубровник. Кога 
Роберт Гвискард војувал со царот Алексеј Комнин, Дубровчаните биле на страна 
Робертова. Нешто подоцна, Дубровчаните победоносно војуваат се Неретлјаните. 
Годината 1148. тие ñ нанесуваат тежок пораз на војската на Мирослав, кнезот ра-
шки, а 1160. војуваат со босанскиот бан Бариќ (Barich), додека 1253. им пружаат 
помош на Млечаните во војната против Ѓенованите. Годината 1320. тие добиваат 
значајна трговска привилегија од царот Андроник. Две години подоцна тие војува-
ат со синовите на Бранивој, господарот на Стон (di Stagno); 1358. во сојуз со Лудо-

вик, кралот унгарски. После тоа водат борба со Владислав, кнезот di Uscic, а потоа 
и со Никола Алтоман. 

Најкратко, историја на Дубровник во XIV, XV и XVI век е исполнет со сла-
вни настани, протекуваат во успешни и победоносни борби. 

Дубровник секогаш бил прибежиште на сите видови, од обични луѓе до кне-
зови и кралеви. Имиња на прославените дубровачки војници се бројни: Bobali, Di 

Reste, Di Luccari и др. Дубровник не оскудева ни со оние кои се прославиле како 

книжевници или научници: кардинал Gioanni Stoico, Elio Cervino, Gioarini di Gozza 

и др. Кој сака во поединости да се обавести за настаните од историјата на Дубров-

ник, нека ги чита Аналите на дубровничкиот благородник Ѓакома Лукарија. 
II поглавје на Орбиновото дело (r. 205- 239) носи наслов: Историја на краловите на 

Далмација и останатите соседни земји на Илирик, од 495. до 1161. година. 
Во уводната напомена (r. 204) Орбин објаснува дека анонимниот писател на 

оваа историја се вика Дукљанин (Docleate), дека потекнува од Бар (Антивар), а не 
од Дукља (Dioklea), како што многу мислат. ‘Историјата’ првобитно била соста-
вена на словенски па подоцна е преведена на латински. Италијанскиот превод на 
Дукљановата ‘Историја’ Орбин ја завршува со списокот на владетелите кој во 

‘Историјата’ се споменува (r. 240- 243). 

      Припремил Ф. Баришиќ. 

• Дукљаниновата ‘Историја’различно се назива: Кроника хрватска на XII век 

(Кукуљевиќ), Летопис на Попот Дукљанин (Црнчиќ, Шишиќ, Мошин), Ду-

кљанин летопис (Станојевиќ, Барски родослов (Н.Радојчиќ) и др.Издание со 

латински текст со опширен коментар го објавил Ф. Шишиќ, Летопис на Поп 

Дукљанин, Белград 1928; најново издание од хрватски превод приредил В. 

Мошин, Летопис на Поп Дукљанин, Загреб 1950“. 

До овде е пренесен целиот дел што го припремил Фрањо Баришиќ. 

Следат слики со кои се истоветуваат германските тн.Словени со Илирите. 
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КРАЛСТВОТО НА СЛОВЕНИТЕ 

 

            „КРАЛСТВОТО НА СЛОВЕНИТЕ  

      ДЕНЕС РАСИПАНО ВИКАНИ СКЈАВОНИ  

              ИСТОРИЈА 

   Дон Мавро Орбини Дубровчанин опат млјетски. 

Во која се гледа потеклото на готово сите народи кои беа со јазик словенски, и мно-

гу разни војни кои ги воделе во Европа, Азија и Африка; развиток на нивното царство, ста-
рата вера, и време на нивното обратување на христијанството. 

Посебно пак се огледа на делата на кралевите кои во стари времиња владееле во 

Далмација, Хрватска. Босна, Рашка и Бугарија. 
    ВО ПЕЗАРО 

  Кај Ѓиролам Конкордија. Со допуштање на старешината. 
    MDCI“. 

Се кажа: „ДЕНЕС РАСИПАНО ВИКАНИ СКЈАВОНИ“. 

Значи, не се работело за било какви Словени туку само за едно: Склавини. 

Следи: „старата вера, и време на нивното обратување на христијанството“. 

Ова говори, Склавините биле само Повеќебожци, а Христијаните Римјани. 

Ова било повод Склавините=Повеќебожците со својот варварски=пелазгиски јазик 

да бидат неписмени со на службениот латински и коине: Па само на нив се пишело. 

   „ДОН МАВРО ОРБИНИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ 

Нема никакви чуда (предраги читатели) што славата на словенската нација, 
денес расипано викана скјавонска, не е сега така јасно кај писателите како со право 

би морала да биде, и што нејзините чесни дела и знаменити подвизи, завиени со гу-

ста темнина, готово е покопани во вечната ноќ на заборав. Оти овој народ немал 

учени и образовани луѓе како обиловал со војноборните и изврсни во оружје, кои 
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со своите списи би го направиле бесмртно словенското име. Другите нации денес 
се славени едно затоа што дале учени луѓе кои со своите списи ги прославиле. 

Евреите (да почнеме со нив) имале мошне знаменити писатели Филон, Ге-
гесипа и Јосиф, преку кои постанале бесмртни.

1
 Тоа би го учиниле и многу други 

мошне учени Грци да било дозволено да ги покажуваат и откриваат мистериите на 
Вистината на туѓинците, како што пиши Латанциј во IV кн., Институција. Оти кога 
Теопомп сакал да ги воврсти во својата Историја тајните мистерии на Евреите, бе-
ше ослепен, а (према другите) беше мачен со грозница четирисесет дена, па биде-
јќи бил во сонот предупреден, одустана од намерата, како што сведочи Димитриј 
Птоломејски. Теодат, песник трагичар, споменувајќи ги Евреите ослепи, ама запо-

знавајќи го гревот, оздраве, како што пиши Еузебио во расправа за времето. 

Делата на Грците исто така беа прославени од страна на безбројните писате-
ли меѓу кои беше Анаксимандер Милеќанин, Хекатеј Милеќанин Демокрит, Еудо-

ксија, Дикеарх, Ефор, Ерастотен, Полибиј и Посидониј. 
Делата на Римјаните и целата Италија ги опишуваат Аристид Милеќанин, 

Теотим, Клитоним, Неарх, Теофил, Доротеј, Аристоклес и Хрисип. 

Тебанците ги прослави Ктесифон, а Епирците Критолај. Писатели на Пело-

понез беа Хрисерм, Доситеј и Теофил. Тускуланец Созистрат, Аркадија Деморат, 
Беотија Мерил. Сите овие ги наведува Плутарх во Паралелите. Хеларик, Ктесиј 
Книдски, Мегастен, Артемидор, Ефесиј, Калистен кој беше славен во врелото Тео-

помп и многу други кои ги наведуваат Страбо, Полибиј, Солин и останатите, про-

славувајќи ги збивањата на Лидија, Персија, Египет и многу други земји. 

И Галија имала исто така свој писател Диафор, Тракија Сократ, а Либија Хе-
сионах. Теокал Хунибалд со повеќе од триесет книги, Васталд, Хелигаст, Аребалд, 

Ритимер, Ветан, Дорак, Карадак и Рутујко ја прославија нацијата на Франконите, 
сега викани Французи. 

Значи, сите овие нации кои ги наброивме денес се на цена во светот, оти тие, 
како што рековме, намерија на образованите луѓе кои многу се потеле со своите 
списи да би ги прославиле. 

Меѓутоа, словенската нација беше во тоа едино слаба. Таа веќе од почето-

кот се даде непрекинато да војува и извршува дела достојни на вечни спомени, не 
грижејќи се ни најмалку некој да ги стави на хартија. Малку автори ги споменале 
Словените, а во колку ги споменаа, тоа беше повеќе со повод на војни кои ги водеа 
со разни народи отколку и најмалку да би ја славеле оваа нација, нација која со ору-

жје зададе многу мака готово на сите нации на светот. Ја нападна Персија, владее-
ше со Азија и Африка, војуваше со Египќаните и со Александар Велики, ја подјар-

ми Грција, Македонија и Илирик; ја зазеде Моравија, Шлезија, Чешка, Полска и бр-

егот на Балтичко море, премина во Италија, каде долго време водела борба со Ри-

јманите; некогаш беше победена, некогаш со голем колеж им се одмазди на Рим-

јаните, некогаш во борбата остана равноправна. На крајот: го фрли под нозе Рим-

ското Царство, зазеде многу негови провинции, го поруши градот Рим, ги присили 

римските цареви на плаќање данок, што не и појде за рака на ниедна нација на све-
тот. Завладеа со Франција, го зачврсти кралството во Шпанија, и од таа крв се ро-

дија најблагородни семејства. Ово го знаеме од римските писатели, а тие не се така 
широкоградни во пофалби на варварите (како тие ги називаат) како повалбите свои. 

                                                 
1
 Евреите пишеле на арамејски јазик, кој бил сириски,а коине (тн.старо-грчки) само Александријски. 
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Затоа јас, заради долгот, кој го имам према својата словенска нација, радо 

сум го вложил овој напор да го изложам, на потеклото и развитокот на нејзиното 

царство, собирајќи го на едно место она што е тука запишано кај разните автори, со 

поголема леснотија запознае колку секогаш беше знаменита и славна оваа нација. 
Од неа во старината проистекнаа мошне моќни народи, наиме, Словени, Вандали, 

Бургунди, Готи, Остроготи, Визиготи, Гепиди, Гети,Алани, Верли или. Ерули, Ава-
ри, Скири, Хири, Меланклени, Бастарни, Пеуци, Дачани, Сведи, Нормани, Фени 

или Фини, Укри ули Ункрани, Маркомани, Квади, Траки и Илири. Беа потоа, Вен-

ди или Хенети тие кои го зазеле брегот на Балтичко море и беа поделени на повеќе 
ограноци, Вилци, Руги, Варнави, Ободрити, Полаби, Вагири, Лингони, Толензи, Ре-
дари или Риадури, Чирчипани, Кизини, Ерули или Елвелди, Леубуси, Вилини, Со-

дерани и Бризани и многу други. Сите овие припаѓаат на една иста словенска на-
ција, како што подоцна ќе видиме. 

Ова дело да би испаднало што посовршено, не сум жалел на никаков труд: 

повеќе пати сум одел наоколу по Италија да ги пребарувам книжарите и да најдам 

книги кои ми требаат. Најповеќе сум ги најдол во Пезаро, во книжарата на просве-
тлиот господин војвода од Урбин, која, верувам, е најбројна, и најснабдена од сите 
останати и која тој кнез ја одржува и чува со најголема грижа и внимание. Тој по 

својата изврсна обавестеност во разните раце, како и по вештината во војничките 
ствари, по мудрост, побожност и побезабројни други врлини кои во неа блистаат, 
далеку се издигнуваат над големината на својот иметок. Бидејќи конечно сум со-

брал најзначајни податоци кои се најдуваат растурени по многу, книги, сакав да ги 

обелоденам на урес на целата словенска нација, која ја молам благонаклоно да из-
воли да го прими овој мој труд како знак и сведоштво на големината на нејзините  
претци, како свет пример на нивното јунаштво, и на крај, како своја ствар. А ако би 

се нашол некој кој тие напори би сакал злобно и неблагодарно да ги куди, нејзина 
должност ќе биде со својата разборитост да ги брани, чува и одржи на цена. Оној, 
пак, на кој случајно му се учини дека ова дело не е сосем потполно, нека се сети де-
ка паметните луѓе на писателите кои прв пат пишеле за било каква материја или на 
предметот секогаш им опростувале и за нив најдувале извинување. Можда ќе дојде 
некој друг (оти е лесно да се додадат најдените податоци) кои со поголемо обилје и 

со поголема речитост ќе пиши за овој предмет. До тогаш, вие, предраги читатели, 

примете ја, ве молам, со спремно срце што сега за вас ја поклонуваме. 
   НА ПРЕСВЕТЛИОТ ГОСПОДИН 

                                 НА МОЈОТ ПРЕПОЧИТУВАН ГОСПАР 

                               НА МАРИН Гаспар Андрија БОБАЛЈЕВИЌ 

Бидејќи сум ја напишал оваа историја на Словените по налог на вашето го-

сподство, и заблагодарувајќи со средствата кои обилато вие ми ги ставивте на ра-
сполагање за сè што било потребно да ја приведам на крај, ми се чини дека моја до-

лжност е сега, кога треба да се обелодени, да ви ја посвети вам, од една страна, за-
тоа што тоа дело кое може да се назове ваше, а од друга страна, да ја ставам под по-

кровителство под кое тоа ќе ужива углед, и поради чистотата на вашата крв, и по-

ради другите ваши лични својства и поради својствата на вашите предци. Оти ако 

внимателно го размотриме потеклото и развитокот на семејството Бобалјевиќ, ќе 
најдеме дека тоа е во времето кога Готите го разорија Епидавар и кога беше поди-

гнат градот Дубровник дошло со првите негови основачи годината господова 260. 

да му даде почеток, те од тоа време наваму секогаш тука без прекин бил носител на 
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првите положби, секогаш во обилје на материјални добра и бројна во луѓе спремни 

да работат за општо добро, родени и проистекнати од законитиот брак, со благоро-

ден и од таткова и од мајчина страна, према прастарите закони на татковината. Тие 
закони, наиме, секој благородник кој би се оженил со друг, освен благородништво-

то на истиот град, и сите негови потомци засекогаш ги чини неспособни за држав-
ните служби. (Не Бобалјевиќ-никогаш немало ј со ќ туку и со ч, Р.И.)  

Бидејќи, значи, вашето господство со непрекинат след повеќе од илјада и 

три стотини години произлегло од такви предци, сигурно може да се тврди дека е 
нерасипано и ретко вашето благородништво е и прастаро семејство. Мада некои за 
него напишале дека водат потекло од Фабијевците, некогаш така уважени и славни 

во Рим, да го пуштиме тоа по страна како ствар која услед толку старина, се чини, 

нема во себе многу веројатност, па да кажеме дека тоа без сумливост произлегло од 

Епидавр, римска колонија во Илирик, од градот тогаш мошне знаменит и стар, и 

дека (попат на плодните растенија пренесени во поволно поднебје) дало многу од-

лични луѓе кои на разни начини биле на корист и слава на татковината: час помо-

гнувајќи ñ неа во војните на копно и на море, час на нејзините пријатели и сојузни-

ци кои повеќе пати ñ должеле на победата, зачврстување на поседот и кралството 

со среќно и успешно оружје во мудрите и јуначки раце на заповедниците Бобалјев-
иќ, кои попат на новите Фабијевци воедно ги зачувале поседите на татковината и 

ги разбиле и распрснале снагите на гордите непријатели, на изглед стравовити и не-
победиви. Поради нивната мудрост и окретност, кога татковината ги користела за 
пратеништво и државни работи, нејзините поузданици биле воздигнувани на крал-

ско достоинство. И истите кралеви му должеле со нивното спремно и верно делува-
ње на живот и кралство. Луѓето на ова навистина среќно семејство ñ биле од кори-

ст на Републиката со дел и совет не само кај куќата туку исто така и вон неа. А на-
рочито тогаш кога, такмичејќи се можда во слава со Брут и Дион, ослободувајќи се 
од насилие и вратувајќи ñ го неа достоинството и старата слобода. 

Другиот Бобалјевиќ одејќи понатаму, како полето на војните и граѓанските 
дела било уско за нивната врлина, постанале примерни по верата и свеченоста на 
животот. Еден од нив, посветувајќи се на разматрање и проучување на Св. писмо, 

ни ги превел од грчки на латински делата на св. Василиј, еден од најголемите умо-

ви на католичката црква, другите, напуштувајќи ја удобноста и предноста на со-

пствениот дом и посветувајќи му се на монашкиот живот, многу со тој живот се ко-

ристел, те бил подигнат до толкава висина на духот да задобил (како што повеќе 
пати покажувал) дар на пророчанството. 

Ама предалеку би ме одвело кога би сакал во ова така опсежен предмет сè 

што би се можело да се каже, а можда тоа со еден дел би било сувишно, оти за таа 
сум расправал во оваа историја на одговорувачки места. Ќе го додадам порадо дека 
вашето господство не ја изневерило врлината на своите предци. Оти наследувајќи 

во најубавиот цвет на младоста најголемите богатства кои икогаш ги поседувал кој 
дубровачки благородник, стварта нарочито е примерна како во така големото бла-
госостојба на младичот од шестнаесет години, убав и со ував изглед, усред раскош-

от на Фиренца, Неапол и Млетаците, кои обично се неодоливи на поттикувања и 

побуди да се скрене од вистинскиот пат, во сè се понесува смерно, внимателно и 

умерено. Така сеќавањето на вашите минати дела и очевидната стварност на сега-
шните се наведува добронамерно, а на силата на злонамерниот, ако воопшто го 
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има, да ја пофалуваат и честат вашата врлина која во позрели доба уште повеќе се 
истакнува во делата со полна озбилност, мудрост,дарежливост и доброчинства пре-
ма љубителите на убавата уметност. На тоа обилно сведоштво се толку книги кои 

во горе споменатите градови и во Пезаро и во Дубровник се обелоденети, посвете-
ни на вашето име. 

Ама она што ги надминало сите останати дела и што заслужува, не умеам да 
кажам, дали пофалба или дивење, есте широкоградно сведоштво на љубав и ода-
ност према таковината која сте ја покажале во вашата тешка болест 1588-та година. 
Бидејќни со нежност на човечко срце и смиреност на мажевен и христијански дух 

сте ја примиле веста за смртта на господинот Џон, вашиот брат (бог да му даде рај), 
чиј наследник сте постанале, и кога се проширил гласот дека тоа исто се случило во 

Фиренца со другиот брат, по име господин Михо, сматрајќи дека не ќе ја одолете 
тежната на болеста (а со исто мислење биле и лекарите), вие сте направиле завесту-

вање и сте го одредиле баштиникот на вашето имање на Дубровачката Република. 
И покрај безбројни побожни завестувања, сте наредиле да се изгради еден колеги-

ум на отците језуити, знаејќи од колку тоа користи би било за младите нарастувања 
и целиот град. 

Сте изјавиле потоа дека сакате да се подигнат домови и манастири за влади-

ки и сиромашни девојки и жени кои сакаат да прекинат со не баш чесниот живот, 
дозначувајќи им на сите домови посебно и мошне обилни приходи за исхрана, и 

преку нивниот редовен број. Сте се погрижиле исто така да се дадат долични мира-
зи секоја година на многу од нив како би можеле да се удајат. Не сте заборавиле да 
им пружите можност за учење на право, филозофија, медицина и теологија секоја 
година на многу млади благородници кои не би имале средства, како и на многу 

кои би постиигнале докторати да можат да се одржат на постигнатиот степен. По-

тоа сте сакале со друга парична дознака многу други да можат да се бават со сли-

карство, кипарство и архитектура. На тоа сте додале други наредувања кои одгово-

рувале на богољубље и широкаградост на вашиот дух. 

И подоцна, 1594. година, кога во Дубровник се живеело во неизвесноста по-

ради Чигалина флотата, покажавте дека во вас не се оладила љубовта према татко-

вината, што повеќе, вие неа великодушно ñ ги понудивте сите своји имања и својот 
живот. Тоа сенатот, и властелите, и градот и целата држава го примила со онаа љу-

бов и со онаа благодарност како заслужувал духот толку спремен и така горлив 
према нивното добро. Јас дел на ова стрпливо би го премолчел, како што ќутам за 
многу други ствари, од доволно оправдани и неминовни разлози не се така раз-
гласиле. Оти како што вашата скромност можда не ќе ñ бите драго да слушне како 

тие се споменуваат, така да не сум смеел да премолчам да не бидам жигосан со те-
шко име на злобникот, или бар на слабиот познавач и на млак љубитељ на општото 

добро. 

Доволно е, значи, очито ова дело, од овие наведени разлози и многу други 

преку кои намерно преминувам, не смеело да се најде покровителство другде туку 

под сенатот на вашето господство, на кое, како што се надевам, мора да биде драго 

поради неговата содржина и поради тоа што настанало од оној углед кој вие секо-

гаш ќе го уживате кај мене. Затоа се надевам дека со вашата позната доброта ќе нај-
дете извинување за безбројни негови несовршености, и во стилот и во начинот на 
обработката. Една ствар ипак знам дека можам со сигурност и смелост да тврдам, а 
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тоа е дека во поглед на излагањето на вистината знам дека сум бил точен и внима-
телен колку год ми било повеќе можно. Нека, значи, вашето господство прими ис-
креност на мојата љубов онака како вас живо од сето срце ве молам. На крајот, ја 
управувам молбата на неговото боженско величенство вам од ден во ден да ви даде 
сè повеќе среќа, а мене милост да можам да ви покажам уште посјајни изрази кои 

ги гајам преме вам. И ви љубам рака. 
Од Пезаро, прв март 1601.          На Вашето пресветло господство 

                        најодан и најблагодарен слуга 
              Дон Мавро Орбини“. 

Се продолжува со: „Коментари и извори на Мавро Орбини коментари“. 

Следи „Грбови на Рашкиот крал и царот Стефан Немања“, каде се наведени: 
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А. Грб на Бугарското Кралство   Г. Куќа Неманиќи 

Б. Славонија      Н. Котроманиќи 

Ц. Босна      И. Хрватска 
Д. Македонија     К. Рашка 
Е. Далмација      Л. Приморје 
 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ 

 

„ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВЕЌЕ СПОМЕНАТА ИСТОРИЈА НА КРАЛЕВИ НА ДАЛМАЦИЈА 

 
        каја го содржи на прво место потеклото, 

     развитокот и крајот на кралевите од куќата 
     на Немањиќи кои владеа во 

     РАШКА И СРБИЈА. 

 

     На друго место го приповедува животот 
     на четири рашки великаши кои после 
     смртта на Урош, последниот крал од  

     куќата Немајниќи, насилнички го 

     зазедоа кралството на Рашка. 
 

     И на крајот говори за БОСНА, ХУМА, 

     ХРВАТСКА и БУГАРИЈА. 

 

            Од дон МАВРО ОРБИНИ 

 

Гледајќи го кнезот Радослав Деса да постанува од ден во ден сè помоќен и 

да настојува на секој начин да загосподари и да ја заземе неговата држава, во Ду-

бровник го испрати поклисарот Давид Ренесија, тогаш заповедниик на Будва, со 

молба дубровачкиот господа да му овозможи набавка оружје во Италија. На Кото-

раните пак му го упати Михајло Ренесија, човек вешт во војни ствари, да ги охра-
бри да устрајат во старата верност која секогаш ја покажувале према нивните прет-
ци и да ги предупреди добро да се чуваат на празните обеќавања на Деса и негови-

от следбеник. Кога Давид се враќал од Дуборвник, го нападнаа Десина приврзани-

ците кај Рисна, каде чесно падна, одмаздувајќи се претходно себе мошне достојно.
2
  

Узохолувајќи се затоа, Деса владееше во Хум, сè до Котор, и во Горна Зета 
називајќи се бан, војвода. И за целиот свој живот беше господар во речените земји, 

те кнезот Радослав со своите браќа никогаш не можел да им ги одземи. 

Споменатиот војвода Деса ја сакал римокатоличката вера и без понатаму би 

ја прифатил да не се прибојувал дека неговите словенски великаши не ќе го лишат 
на власта. Затоа тој бил прв кој годината господова 1151. го дарувал островото 

Млјет (кое му припаѓаше на Хум) на тројца монаси, Марин, Шимун и Иван. На ним 

им го остапи реченото острово со сето негово земјиште, приходи и луѓе, како што 

се гледа од една исправа која пред долго време се чувала во црквата Св. Михајло, 

каде од почетокот становаа монаси на реченото острово, а подоцна, со текот на вре-
мето, уз помош на господарите на Хум и Рашка, те со прилози на Дубровчани, била 
соградена на езерото на тоа острово црквата Св. Марија и манстир за боравок на 

                                                 
2
 Во книгата следат коментари. Овде ќе нема коментари- книгата ја прикажувам како во целост. 
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монахите, па тука и денес постои. Затоа богот го награди Деса и неговото колено, 

те неговите потомци во седум генерации стално биле господари и кралеви на Ра-
шка, сè до царот Урош кој, припаѓајќи на осмата генерација, го изгуби царството и 

умре без деца.  
Војводата Деса имал три сина, Мираслав, Немања и Константин, и тие беа 

паметни луѓе и добри војници. Кога тој умрел, е закопан во Требиње, во црквата 
Св.Петар во Полје. После неговата смрт се продолжи да владеат во споменатите об-

ласти неговите синови. И бидејќи биле (како што е речено) мошне одважни и хра-
бри, почнале да настојуваат за кралство на Рашка и Долна Зета. Насобирајќи, зна-
чи, јака војска уз помош на босанскиот бан кој беше таст Немањин, појдоа во Зета 
против кнезот Радослав, синот на кралот Драгињ, кој со својот брат Иваниш ја др-

жел споменатата област. Гледајќи тогаш Радослав дека не може да се мери со една 
таква војска, се качи на лаѓата, те од Улцињ дојде во Дубровник. 

И така Мирослав, Немања и Константин ја зазедоа Зета со сите градови 

освен Котор, кој остана под кнезот Радослав. Додека Радослав боравел во Дубро-

вник, Мирослав и другите негови браќа барале од Дубровчаните да му го предадат 
него и неговиот брат Иваниш. Но Дубровчаните, извинувајќи се како што најдобро 

умееле, да не би ја повредиле неутралноста на својата република, никогаш не при-

станале на нивниот захтев. Затоа тие испратиле други поклисари да им се заканат 
на Дубровчаните. А овие им одговориле дека сакаат да живеат во пријателство со 

сите, ама без штета по честа и слобода на својата република, за чие одржување беа 
спремни да го изгубат и самиот живот, а камо ли друго. 

Кога тоа го слушнале споменатите браќа, собирајќи знатен број на војници, 

следната година се спуштиле во Канавле со намера да пленат. Бидејќи Дубровчани 

многу порано за тоа беа обевестени, и самите добро ја припремиле војската допре-
мувајќи доста луѓе од Драч и Котор- овие градови стоеа тогаш уз кнезот Радослав, 
нарочито градот Котор. Овој град има работа под водство на Ѓурѓа Бисантија и Ма-
рин Драга две стотини приврзаници кои беа довезени во Цавтат со дубровачки га-
лии. Останатиот дел на војската Дубровчани ја беа упатиле во Коновле под водство 

на Никола Бобалјевиќ. Таму се втабориле и три илјади Мирослављевите војници, 

очекувајќи ја останатата војска како би застанале потоа да го опседнуваат Дубро-

вник, мада се правеле како да дошле само да ги спречат Дубровчаните да не влезат 
во Мирослављевата земја. Затоа сенатот издаде наредување на Бобалјевиќ да насто-

ји што пред да стапи во борба со Радивој Опорчиќ, заповедникот на спомената Ми-

рослављева војска. А бидејќи Дубровчаните правеле како да бегаат од Конавал, 

овој излезе од рововите и тргна со своите луѓе во потера по нив. Но Дубровчаните, 
стигнувајќи до една мошне поволна положба, се фрлиле на непријателите и ги при-

силиле да го свртат грбот и да се вратат на своите куќи. Услед тоа горе спомена-
тите Десинови синови некое време престанаа да ги вознемируваат Дубровчани, 

иако ипак жестоко ги мразеле. И по наредување на царот не беше им била дадена 
ниедна област. 

Во тоа време горе речените Немања и браќата, освојувајќи ја Зета, собраа 
војска и тргнаа против Рашка. Затоа Владимир, другиот брат Радослављев, кој бил 

во Рашка, се одупре од Рашаниот Немања и неговите браќа, и кога дојде до битката 
кај Приштина, Владимир бил поразен. Кога тој побегнал во Бугарија, Немања со 

браќата ја зазеде Рашка. И од тоа време, поради победата која ја однесоа кај При-
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штина, сакаа тоа место да биде кралска столица и тука да се крунисуваат кралевите 
на Рашка. Тогаш Немања ја зеде титулата на велик жупан и ја држеше Рашка до Го-

рна и Долна Зета. Мирослав и Константин се вратија на управата на Хум, живеејќи 

во меѓусебна љубов и покорувајќи му се на својот брат Немањ. 

Немања во месецот август 1177. година се спушти со војската во Жупа, па 
тука похара и ги посече стеблата на виноградот. Тоа го направи од омраза која ја 
чуствувал према Дубровчаните, мада изјавувал дека тоа го чини по повод на некои 

спорови измеѓу дубровачкиот надбискуп Млечанин Трибуниј и неговиот суфраган 

которски бискуп, од кој речениот надбискуп беше исклучен од црквата поради не-
послушност. Видувајќи ја тврдоглавоста на тој свој суфраган, дубровачкиот надби-

скуп се пожали на него на папата Александар трети со ова име, кој тогаш бил во 

Беневент, а которскиот бискуп му се обрати на Немања. А тој тогаш завојува со Ду-

бровчаните и му ги одзеде на дубровачкиот надбискуп сите негови суфрагани кои 

се најдуваа во Немањиново кралство, наиме, на бискупот на Будва, Котор, Улцињ, 

Свача, Скадар, Дриваст, Медона, Сорбија, Босна, Требиња и Захумље. Сите овие 
порано биле под дукљанскиот надбискуп Иван. Кога Бугарите ја розориле Дукља, а 
Иван ја презел управата на дубровачката црква, на оваа црква биле подредени и си-

те тие цркви, како што се гледа од еден указ на папата Александар втори со ова 
име, упатениот на Витал, вториот надбискуп дубровачки, 1067. година, и подоцна, 
1141. година, со потврдениот дубровачки надбискуп Андрија Лукезе. Во тоа време 
бил бискуп во Будва Силвестар, во Котор Ниќифор, во Улцињ Иван, во Свача Бази-

лиј, во Скадар Ѓураѓ, во Драч Гргур, во Дриваст Петар, во Сорбија Ќирил, во Босна 
Владислав, во Требиње Константин и во Захумље Шимун. Нив, како што е речено, 

Немања ги ослободува од потчинетоста на дубровачкиот надбискуп. 

Седум години после тоа Дубровчаните, под заповедништво на Миха Боба-
љевиќ, кој порано го поразил во Требиње босанскиот бан Бориќ, го победи во по-

морската битка Немањинииот брат Мирослав во луката Полјица во Албанија, која 
денес се вика лука на Дубровчанинот. Со таа прилика спалиле неколку бродови и 

заробија три галии, два галиони и седум саеции. Следната, пак, година Мирослав 
дојде со војска од 30 илјади коњаници и го опседна градот Дубровник, те почна да 
го победува со некои справи. Опсадата ја држел полни осум дена, а тогаш, бидејќи 

не можел ништо да направи, ги спалил споменатите справи и се вратил дома. 
Малку после тоа Константин тргна со војската против островото Корчула, 

кое му припаѓало на Хум, на неговата област, ама не му се покорувал. Бидејќи ги 

префрлил на лаѓите своите чети од Коношевице на островото, плачкал и харал по 

него. Корчуланите тогаш се здружиле и му ги грабнаа лаѓите, така тој остана на 
островото како заробеник. Бидејќи повеќе не можел да се врати на копно, на крајот 
склучи мир и се договорија Корчуланите да ги пуштат дома Константин и сите не-
гови луѓе, а тој со Мирослав и Немања да го ослободи островото на подреденост на 
господарите на Хум. Од тоа време понатаму Корчуланите беа слободни, тек ниеден 

господар повеќе не ги вознемирувал. Малку потоа умре Константин не оставајќи 

зад себе ниеден син. После кратко време премина и неговиот Мирослав, кој остави 

еден син од десет години, по име Андрија. 
Кога, значи, умреле овие два браќа, се подигнуваат хумските властели и го 

избрале за свој господар кнезот Петар, роден од Хум, човек храбар и мудар. Кога 
тој дошол на власт, ги отпушти Мирослављевата жена и споменатиот негов син. 
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Тие му појдоа на Андријаниот стрико Немањ. А кога тогаш Немањ бил зафатен со 

војни кои ги водел на границите на Рашка и Бугарија со горе речениот Владимир и 

со Грците во врска со кнезот Радослав и неговиот брат Иваниш, не можел да се ба-
ви со стварите на Хум. Со тоа пред што царот Исак Ангел ги зел под посебна за-
штита кнезот Радослав и неговите браќа. Затоа 1190. година ја заметнал битката со 

Немања, како што пиши Никита Хонијат, на реката Чабра, денес викана Морава. 
Овие Немањови војни биле разлог што кнезот Петар за целиот Немањинов живот 
се задржал во мирниот посед на Хумската област и што за неа не полагал сметка на 
ниеден господар, туку владеел од реката Цетине до Которскиот залив. Често бил во 

војна и водел борба со босанските банови и хрватските великаши. Во тие војни 

имал убав успех, оти бил мошне паметен човек и искусен во војни ствари. 

Бидејќи, значи, жупанот Немања (како што е речено) постанал голем вла-
детел благодарувајќи на освојувањето на Рашка и другите земји, сè до границата 
Дунав, Сава и Босна, и бидејќи секогаш однесувал победа над непријателите, секој 
го уважувал и сматрал мошне искусен војник. Затоа, колку поради овој толку и што 

уз тоа бил мудар човек и мошне дарежлив, сите го почитувале и сакале. 
Затоа што ние во овој дел често валја го споменуваме Немања, ќе биде до-

бро најпрво да го изложам неговото потекло и родословие, да се види како бог мно-

гу пати, од него познати разлози, воздигнува луѓе со низок род до највисоки поло-

жби и чести. Треба да се знае, значи, дека еднаш живееше во Хумската област, во 

пределот Лука, некој поп со грчки обред, наречен Стефан, кој се ожени по обичај-
от на тамошните попови со една жена од тој крај со која имал, измеѓу останатите, 
син по име Љубимир. Кога Љубимир со текот на времето, услед својата мудрост и 

јунаштво, излегол на глас како добар војник, него господарот на Хум го именувал 

со жупан на еден предел, викан Трново, кој денес по неговото име се назива Љубо-

мир. Бидејќи добро управувал со тој крај, тој наскоро умре оставајќи зад себе еден 

син по име Урош. Како тој наставил со татковите стопи, и во ракување со оружје и 

разборит постапок во сите потфати, кралот Ѓураѓ го потврди на управа и власт во 

речената област. Кога подоцна Урош бил заробен во еден окршај кој кралот Ѓураѓ 
го имал со кралот Драгињ, бил одведен во Рашка, каде останал сè додека кралот Ѓу-

раѓ поново (како што е речено) не ја зазел Рашка. Од Урош се роди Деса за кој по-

рано беше речено, а од Деса горе споменатите Мирослав, Константин и Немања, по 

кој куќата Немањиќи го доби името. 

Во време на овој Немања, наиме, во годините на спасот 1189, царот Фрид-

рих прв со ова име, одејќи со војската против азиските Турци и поминувајќи низ 
Србија, стигнал во Ниш. Тука му излегол во сусрет Немања со голема своја свита 
носејќи му на царот многу кралски дарови. Царот љубезно го примил, па бидејќи 

воделе преговори за разни ствари, и тој кралски го дарувал и го потврдил во држа-
вата Србија. Ова го споменува опатот Арнолд во хрониката на Словените, монахот 
Готфрид во хрониките на Австрија и Падованецот Тагенон кога говори за овој 
Фридрихов поход. 

Кога Немањ умрел, оставил два сина, Тохомил и Симеон. Тихомил не оста-
нал на власт подолго од година дена, оти умре. Го наследил брат му Симеон. Симе-
он владеел 1200. година и ја проширил власта над Србија, Далмација, Дукља,  Тра-
вунија и Захумље, а бил прв кој се назвал крал на Рашка. Тој често војувал со Гр-

чкото Царство. Имал три сина: Стефан, Вуксан и Раско. Раско во калуѓерството е 



 24 

назван Сава, а Србите го сматраат светец. Неговите коски недавно се спалени по 

наредување на зликовецот Синан- паша. 
Симеон умре во педесет пета година на животот. Го наследил синот Стефан, 

кој во разборитост и јунаштвото одел по татковите стопи. А како бил мирољубив 

човек, склучил мир со Бугарите и Грците. Бидејќи помреле кнезот Радослав и Ива-
ниш не оставајќи зад себе ниеден син кој би нешто значел, Стефан живеел во мир и 

со сите други, освен што стапил во војна со оние од Хум. Бидејќи над нив владеел 

(како што е речено) кнезот Петар, Стефан собрал јака војска и појде на него водејќи 

го со себе својот помлад син Радослав и својот синевец Андрија, синот Миросла-
вљев, кој бил протеран од Хум. Тогаш кнезот Петар, како мошне одважен господар, 

не сакал да ја избегне борбата туку собрал што икаде можел повеќе војска и изле-
гол да се огледа со него. Во битката која се беше заметнала во равницата Бишќа, 
кнезот Петар бил поразен. Теран од Рашаните, го тргна мечот, удри по едно дрво и, 

засекувајќи го со својата снага, рече: ‘Довла Рашани’, те. довде, Рашани. Сите кои 

го видеа овој снажен удар останаа запрепастени и го сматраа чудо. Потоа умакне 
преку реката Неретва и го држеше оној дел на Хум кој е од онаа страна на реката. 
Тогаш рашкиот жупан Стефан го зазеде цел Хум и го постави на негова управа 
својот помлад син Радослав, а на својот синовец Андрија му ја даде жупанијата 
Попова, Приморје и Стон. Оставајќи го во Хум Радослав и Андрија, се врати во 

Рашка. 
Но малку потоа, кога умре Радослав, Андрија, со пристанување на жупанот 

Стефан, го зазеде целото Хумско кнежевство и се назва кнез. Кога со тоа не биле 
задоволни некои жупани и властели на Невесиња и други поддалечни велможи, се 
побунија и се ставија под заштита на босанскиот бан, така да на кнезот Андрија му 

остана само Приморјето, Попово и Стон. Тоа му се случило оти по природа бил ми-

рољубив човек и не сакал да војува ни со кого. Неговото родословје ќе го дадеме 
кога ќе говориме за хумските господари. 

Веќе споменатиот жупан Стефан бил голем пријател на Дубровчаните и се-
когаш живеел со нив во мир. И тие него го сакале и почитувале и често му испраќа-
ле поклисари со дарови.Затоа мошне убаво постапувал према нивните трговци и им 

давал повластувања во поглед на трговијата. Владеел дваесет осум години, а кога 
умрел бил покопан во црквата Св. Петар во Рашка. Оставил еден син и баштиник 

на толку држави, викан Немања Втори, кого сите го сматрале голем поштенјачин и 

богобојазлив човек. Надимок му беше Храпало. Видувајќи дека во сè на неговото 

царство владее мир и никој да не го вознемирува, тој сакаше да ја земе титулата и 

да се назове крал на Рашка, те. Србија. Кога за тоа се посоветувал со своите вели-

каши, сите ја одобриле неговата замисла со тоа беа мошне задоволни. Видејќи го 

тоа, Немања повика на општ собир во Приштина на патријархот и сите црковни до-

стојници и голем дел великаши на своето кралство, те тука бил крунисан уз општо 

одобрување и ликување извикан за крал на Рашка. Потоа патријархот на ден Ве-
лигден го посвети со сите обреди и свечености. При прилика на тоа осветување са-
каше да му се измени името Немања во Стефан. Тогаш сите кралеви на Србија, не-
гови наследници од немањичевата куќа, го назваа Стефан. 

Наскоро после тоа кралот Стефан почна да мисли на проширување на своето 

царство. Собирајќи, значи, знатна војска, тргна на Бугарија, која, бидејќи тогаш би-

ла раскината, и во немири и без крал, со голем дел ја зазеде. А потоа, свртувајќи ñ 
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се на Грција, и таму освои многу места. Не задоволувајќи се ни со тие, тргна во во-

јна против Унгарите и го подјареми народот на Срем над кој во тоа време владееше 
некоја госпоѓа Урика која била во крвно сродство со унгарскиот крал. Кога Урика 
видела дека со своите снаги не ќе може да му одоли на кралот Стефан, побегна во 

Унгарија. Тука насобирајќи знатен број људство, ја заметна битката со нив. Ама 
била поразена и заробена. Бидејќи никако не можела да се избави, му упати молба 
на дубровачкиот сенат да посредува и на секој начин да го издејствува нејзиното 

ослободување од тоа место. Дубровчани навистина преку своите поклисари Нико-

ла Проданивиќ и Марина Сарак успеале кралот Стефан, сакајќи да ñ угоди на оваа 
госпоѓа, конечно да ја ослободи и склучи со неа мир. 

Бидејќи владеел дваесет и две години, кралот Стефан умре, а го наследи не-
говиот син Стефан, кој одма се крунисал после татковата смрт. Тој ја одржа власта 
над Грците и Арбанасите во голема правда и мир. Се оженил со Французикињата 
Елена, со жена мошне одана на христијанството.Таа поново го изградила и обнови-

ла Бар, кој после падот на Римското Царство го разориле Галогрците. Потоа обно-

вила некои други тврдини и (како што кажува Марин Барлециј) подигнала во Епир 

и во Илирик многу манастири и други верски зданија, што уште и денес може да се 
види по некој врежани мермери и други записи.Затоа нејзиниот маж многу ја сакал. 

Во негово време дојде некој војвода Јован, Грк од Драч, со голема војска во 

Зета со намера да ја заземе. Кога сознал кралот Стефан и тој својата војска со која 
дојде во Зета и го најде Јовановиот табор кај Скадар. Тука го нападна и порази, те 
го зароби жив со многу грчки благородници. Тогаш цариградскиот цар, да би го из-
бавил од темницата спомнатиот Јован, кој бил негов роднина, како и другите Грци, 

склучи мир со кралот Стефан. Меѓу другите услови на склучениот мир беше и тој 
дека војводата драчки не смее во иднина да ги вознемирува во име на Царството 

границите на Зета ни кралот на Рашка границите на Драч и Албанија. 
После тоа почна кралот Стефан да настојува да ги зголемува своите приходи 

и царини. Во таа сврха испрати во Германија луѓе да му доведат Германци вешти 

во копање на злато и други ковини. И така, благодарувајќи на многу рудници кои 

овие му отвориле, порасна мошне неговото благо и постана мошне богат. Ова не го 

умееле неговите претходници, па живееле припросто,не грижејќи се за собирање на 
благо и стекнување на пари. Готово пред самата смрт го подигна манастирот Миле-
шево.После владеењето од осумнаесет години се пресели во подобар живот. Имал 

четири сина, наиме, Драгутин, Придислав, Милутин и Стефан, од кои Придислав 

подоцна бил поставен за архиепископ српски. Драгутин, пак, гледајќи дека таткото 

веќе му е стар, а самиот по природа одвеќе желен за власт, подигна оружје против 

таткото и го протера од кралството. Така Стефан после осумнаесет години владее-
ње умре развластен. 

Додека, значи, кралувал, Драгутин покажувал голема разборитост во владее-
њето. Ама чуствувајќи ја ипак грижата на совеста поради починетиот грев према 
таткото, се одлучи, заради покајување, да се замонаши во Дебр3

 и да го препушти 

кралството на својот брат Милутин. Додека Милутин владеел, неговиот помлад бр-

ат Стефан не му бил многу покорен. Затоа, да би го склонил од својата средина и да 
не би имал прилика да се сваѓа со него, му даде на управа една голема покраина на 
границата на Унгарија, околу Мачва и Св. Димитрија и на бреговите на Сава. Ама 
                                                 
3
 Орбини мислел за Дебар во Македонија. Пак, тој бил Дебар на Сава, каде Драгутин имал свој двор. 
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уз сè тоа не можел да го преокрени и да го свитка неговиот дух. Оти кога дојде на 
управа на споменатата покраина, толку се узохоли, одметнувајќи се од братот, ја 
зеде титулата крал и не сакаша со него да живее во мир. Ова покраина од онаа вре-
ме и понатаму се викаше Земја на кралот Стефан. Ни на тоа не се расрди кралот 
Милутин, кој по природа бил благ и добар, веќе го пушти да живее како што сака, а 
тој цел се предал на боженската служба и бил зафатен со изградување на цркви и 

манастири кои за својот живот подигнал четириесет. И во делењето на правдата бе-
ше мошне правичен. Не се дал да се поткупи ни со молби, ни со пари, ни со било 

што друго. Затоа сите го сматрале за свет. И поради неговата љубезна природа со 

разлог беше назван Милутин, што значу да се умилува и да е драг. Поради тоа бог 
допушти уште за неговиот живот да умре неговиот брат Стефан, кој бил покопан во 

црквата Св. Димитрија во Срем 

Кралот Милутин, кого некои го викаат Урош, мада секогаш бил пријател на 
Дубровчаните, ипак по наговор и пакост на некои негови луѓе, непријатели на Ду-

бровчани, им објави војна. Дубровчани најпрво настојувале да го одобровољат на 
потчинетост и покорност, ама кога не помогнало, се наоружаа и тие. И три пати со 

нив се тепаа: прв пат под заповедникот Патар Тудишевиќ и втор пат под водство на 
Раско Рањин ја изгубија битката, ама третиот пат, кога непријателската војска са-
кала да се спушти во Жупа дубровачка, ги дочекал Џиво Гундулиќ и ги присили на 
повлекување. После ова, со посредство на царот Андроник, Урошевиот таст, склу-

чиле мир. Овој крал многу сакал латински градови и се однесувал према нивните 
трговци мошне љубезно и убаво. Владеел триесет и пет години, ама (како другите 
велат) четириесет. Сега почива во црквата Св. Марија во Софија, каде неговото те-
ло е уште цело со долги влакна, нарочито густи на градите. Порано, меѓутоа, беше 
сохранет во манастирот Св. Стефан во Звечан, кој самиот го подигнал. И после 
смртта сите го држеле за светец. Оставил три машки и две женски деца. Еден бил 

незаконит, по име Стефан, а го имал со некоја благородничка; Другите двајца биле 
законити. Владислав, кого некои го викаат Урош, се родил од првата негова жена, 
Елисавета, ќерка на Стефан Четврти, унгарски крал; вториот се викаше Констант-
ин, роден од втората жена, која била Гркиња од Цариград.  

Стефан, незаконитиот син, значи, како мошне паметен човек, успеал да го 

засакаат сите великаши на кралството кои наумил да ги задобие и присвои уште за 
животот на својот татко, или барем (ако тоа не му успеа) после неговата смрт. Кога 
тоа го заприметил кралот Милутин, наредил да го ослепат и го испрати во Цари-

град на својот таст царот Андроник, чија ќерка ја имал за жена, таму да го чува за-
едно со неговите два нејаки сина, од кои еден наскоро умре; вториот, со надимок 

Душан, уште готово како дечко, пред него што умре го доведуваат од Цариград во 

Србија. Некои кажуваат дека Стефан таткото го ослепил повеќе поради општужба 
на неговата маштеа. Меѓутоа, не останал сосем слеп, мада во почетокот се правел 

да есте. 
Кога, значи, Владислав дошол на управа на кралството, секогаш се покажал 

голем пријател на Дубровчаните, од кои некои, посебно Мато Цријевиќ, Џиво Пу-

циќ и Вид Бобаљевиќ боравеле некое време на неговиот двор и му помогнувале во 

војните кои ги водел со своите браќа. А Бобаљевиќ, кој бил мошне богат, врату-

вајќи се во Дубровник, повеќе пати го помогнувал со пари, како што се гледа во 

завештувањето на Бобаљевиќ од 1326. година. Тука Бобаљевиќ изјавува дека овој 
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крал, заедно со својот татко, бил, должник не знам колкава свота пари.Огромен дел 

на тие пари Владислав ги утрошил на зачврстување на својата власт во Рашка. Ама 
сите негови напори беа узалудни. Бидејќи бил во војна со својот брат Константин, 

некои великаши кои не биле со него задоволни се побриниле да дојде од Цариград 

неговиот брат за кого рековме дека таткото го ослепил. А тој, бидејќи мошне окре-
тен (како што е речено) во сите свои работи, знаел да ја искористи подвоеноста на 
споменатите великаши, од кои дел бил на страна на Владислав, а дел на страна на 
Константин. Додека овие браќа се прогонувале еден другиот, Стефан привлече кон 

себе поголем дел на властели и народи. Во тоа многу му одело нарака неспособно-

ста на Владислав, кој се покажал сосем бескорисен и неискусен во војната вештина. 
Кога Владислав го фатил својот брат Константин, нареди да го разапнат на крст, 
прибијат и претестеришат по средина. После ова одлучи да оди оттаму и да се по-

влече во Срем. Таму не уживал добар углед, иако му бил роднина на унгарскиот 
крал. Видувајќи Унгарите дека не е добар војник и, иако со тоа, да не е достоен да 
владее, не пружувајќи му никаква помош. После кратко време, додека боравел во 

Мачва, го фатил неговиот брат Стефан и го фрлил во темница, те тука го завршил 

својот живот.  
Бидејќи, значи, умреле (како што рековме) Владислав и Константин, нивни-

от брат Стефан со оружена рака го покорил цело татково кралство. Пред него што 

почнал да го освојува, имајќи пред очите дека неговиот татко Урош уживал голема 
благонаклоност на сите, му се учини згоден, како луѓето повеќе би го засакале, да 
го промени своето име и да се назове со татковото. И навистина, се покажа достоен 

и на татковото име и на татковото владеење. Меѓу другите негови пофални особи-

ни беше и таа што, каде год би дошол во допир со некој трговец, мошне убаво со 

него постапувал. Затоа многу Дубровчани радо се задржувале и тргувало во него-

вото кралство. Ама еднаш, поради лажните обавестувања добиени од некои злона-
мерници на кои им поверувал, стапи во војна со Дубровчаните, барајќи Дубров-

чаните (како што горе е речено) да му го отстапат островото Ластово, кое тие беа 
го купиле од кралот Храпал. Но подоцна, увидувајќи ја заблудата, склучи со нив 

чврст мир и почна да ги сака и постапи со нив многу подобро отколку порано. Исто 

така му било драго да живее во пријателство и со својот соседен господар. 

Управувајќи мошне мудро со своите земји, мошне се обогатил. Затоа 1319. 

година, која беше (како што некои велат) осма година на неговото владеење, поди-

гнува еден олтар во црквата Св. Никола во Бари, во Апулија. Споменот на тоа уште 
и денес е зачуван, оти во спомената црква вака стои запишано: 

ANNO DOMINI M.SSS.HIH.MENSE IUNII, INDITIONE VI. UROSCIUS REX 

RASSIAE, ET DIOCLEA, ALBANIAE, BULGARIAE, AC TOTIUS MARTIME, DE 

CULFO ADRIAE A MARI USQUE AD FLUMEN DANIBII MAGNI, PRESENS 

OPUS ALTARIS YCONAM MAGNAM ARGENTEAM, LAMPADES, ET 

CANDELABRA MAGNA DE ARGENTO FIERI FECIT AD HONOREM DEI ET 

BEATISSIMI NICOLAI; EIUS HEREDE ASTANTE DE CATERA FILIO 

DESIFLAVE, FIDELI ET EHRERTO A PREDICTO REGE DEPUTATO. ET NOS 

RUGERIUS DE INVILIA PROTHOMAGISTER, ET ROBERTUS DE BARULLO 

MAGISTER IN OMNIBUS PREFATIS, OPUS DE PREDICTO MENSE IUNIO 

INCIPIMUS, ET PER TOTUM MENSEM MARTIUM ANNI SEQUENTIS CHRISTO 

FAVENTE, FIDELITER COMPLEVIMUS. 
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После тоа ја запроси преку пратеник за жена вдовицата Евдокија, сестрата 
на царот Андроник Помладиот,обеќавајќи: траен прекин на непријателствата и мир 

со Римјаните. Оти (како што кажува Никофор Грегора во VI кн.) бил моќен човек и 

непрестално го вознемирувал Римското Царство, чија земја со дел ја заземал, а со 

дел ја пустошел. Сè тоа му задавало на царот многу неволји и страв. Од една стра-
на, оти му било многу стало до неговото пријателство, од друга страна, оти негова-
та сестра не сакала ни да го слушне гласот на оние кои говореле за војна. А го ма-
чело уште една ствар. Наиме, овој брак кој Урош сакал да го склопи бил веќе че-
тврт по ред.  

Првата негова жена била ќерка на влашкиот кнез,4 па, после долго време 
што со неа провел во брак, ја отправил на нејзиниот татко, а зел друга, и тоа би-

вшата жена на својот брат, свлекувајќи ñ го нејзиното монашко одело која го била 
облекла. Ама бидејќи поради тоа го укориле и епископот и другите црквени досто-

јенстведници, ја отпушти после долго време и се ожени со сестрата на бугарскиот 
крал Свендослав. Кога веќе се заситил на нејзината љубов, побара друга, од благо-

роден род. И што Евдокија повеќе го одбивала, то тоа бидувал поупорен, прибегну-

вајќи често и со закани. Затоа царот бил принуден да му скрене вминание на своја-
та ќерка Симонида, која имале тек пет години. Царот му обеќал дека ќе му ја даде, 
ама да остане во татковата куќа до полнолетство, а тогаш да ја води како жена. Со 

тоа се сложил Стефан Урош, па царот на пролет дошол со своите ќерки во Солун. 

Таму дошол и кралот на Рашка, кој поради склучување на мир со царот довел со се-
бе многу синови на истакнати великаши на Рашка и Свендослављевата сестра. Неа 
после кратко време, кога е одведена во Цариград, ја зел за жена Михајло Котрула, 
кој порано за жена ја имал царевата сестра. Кога царот склучил мир со Рашанинот, 
му ја даде ќерката Симонида. Ама за тоа го укори патријархот Јован, пораво викан 

Кузма. Царот му одговори дека кралските сродства се подесуваат и склопуваат ка-
ко захтеваат приликите. Ова го споменува Георгиј Пахимер во Х кн. 

Симонида, која подоцна е прозвана Симонида Ирена, беше прекрасна дево-

јка. Бидејќи на нејзиниот татко Андроник му умреле повеќе деца, тој на совет на 
некоја жена нареди да се изработат дванаесет восочни свеќи големина на човек со 

слика на дванаесет апостоли. Овие свеќи (како што кажува Пахимер), кога се при-

ближило времето на породување на неговата жена, наредил со ред да се палат. И 

додека горела свеќата на која била сликата на Симеун, се родила оваа ќерка, која 
затоа го добила името Симонида. Бидејќи благодарејќи на нејзиното посредување 
бил склучен мир измеѓу Грците и кралот Урош, била названа Симонида Ирена. Неј-
зината мајка била маркиза и синовица на шпанскиот крал. Таа (како што пишува 
Грегор во VII кн.) дарувала повеќе пати толкава свота на пари на својот зет Урош 

да со таа свота би можело трајно да се издржуваат стотина оружени галии. Така би-

ла заслепена со љубов према својата ќерка да сакала да ја опкружи со сиот сјај на 
една вистинска царица. Во неможноста да учини повеќе, му постави на главата на 
својот зет шешир извезен со многу бисери и драги камења, како што обично носеле 
римските цареви. Така наставила секоја година, не пропуштајќи ни една. Уз тоа по-

себно ñ испраќала на својата ќерка многу благо. Надевајќи се дека ќе ги види неј-

                                                 
4
 Влашки кнез е познатиот господар на Тесалија (во ромејските извори често Влахија) од 13 век. 
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зините деца, брзала да ги учини богати и големи. Ама како сè тоа го работела и ни-

когаш да не му се обраќала на богот, сета нејзина надеж останала узалудна. 
Кралот Урош, имено, кога имал четириесет години и уште повеќе, почнал со 

Симонида да живее како со жена која одвај имала осум, години и така ја озледил 

нејзината материца да никогаш не можела да има деца. Поради тоа нејзината мајка 
многу патела, и кога видела дека не се остварило она што се надевала, покуша една 
друга ствар. Го молила својот зет Урош, на кого во таа сврха му испраќала безброј-
ни дарови, да бар пристане, кога веќе не можел да има деца со Симонида, да го 

прогласи за баштинак и наследник на кралството Рашка еден од нејзините синови и 

Симонидини браќа, Димитриј или Теодор. Еден по друг ги испратила во Србија со 

големо богатство. Ама ни тоа не успало да го оствари, оти речените браќа после 
краткиот боравок во Србија кај својот зет, не поднесувајќи ја суровоста на тој крал, 

ги вратила дома не не баш задоволни со Урош. 

Урош ја мажи својата ќерка Неда за Михајло кој се назива цар на Бугарите. 
Михајло, бидејќи со неа имал многу деца, ја отфрли и ја зеде Теодора Палеолог, 
најмладата сестра на царот Андроник.Видувајќи го Михајло дека Урош е веќе стар, 

одлучи да го заземе неговото кралство, те во таа сврха почна да собира војска. Ама 
кога тоа го сознал Стефан Урош, застана и тој да ја гомила својата војска. Затоа, со 

посредство на Дубровчаните, ги доведе од Италија илјада и три стотини Германци 

кои порано служеле во војните на многу италијански кнезови. Освен тоа, му дојдоа 
на помош и многу други луѓе, извежбани војници. И така кралот Стефан Урош се 
припреми за отпор на Бугаринот. 

Кога Бугаринот дошол со јака војска на границата на Рашка и се втаборил на 
едно место викано Трново, кралот Урош против него го испрати својот син Стефан, 

кој подоцна бил назван Душан, и Вуксан, младич од околу дваесет години. Душан, 

имајќи зад себе многу људство и меѓу останатите споменати 1300 Германци, од кои 

300 коњаници, се бореше со Бугаринот, кој имал многу повеќе људство отколку Ра-
шаните. Ама кога војските имале да ја заметнат битката, германските војници ја 
разредија сета војска, како што захтевала војната вештина, те им рекоја на Стефан 

Душан и на другите великаши на Рашка: ‘Ние кои сме римска или латинска вера и 

обреди, ќе влеземе први во борба, а вие ќе стоете построени со вашите чети, и ако 

бидете виделе дека ние напредуваме и дека сме предизвикале пометање во неприја-
телската војска, тогаш нас ќе не следете удирајќи јуначки како висински војници. 

Ама ако случајно бидете виделе (што не дал богот) дека сме разбиени, внимавајте 
да не се впуштите во борба со непријателот, туку нека секој се спасува како што 

подобро може.’ Одма после тоа, се збијаа сите заедно, почнувајќи како побеснети 

упади во непријателската војска, те со снагата на копјата и мечевите поминувајќи 

секаде равнувајќи и убивајќи го секого кој им се нашол на патот. Потоа се вратија 
откаде беа тргнале. Така се повтори уште втор и трет пат, тепајќи се и правејќи ко-

леж меѓу непријателите. 
Кога тоа го видел синот на кралот Стефан Урош, тргна и тој со своите Срби 

против Бугарите. Нападнувајќи ги смело и одразно, ги разби и натера во бекство 

убивајќи ги сите на кои се намери. Во оваа битка бил ранет и оборен со коњот бу-
гарскиот цар Михаило. Ама бидејќи тогаш не го препознале, подоцна го нашол 

еден словенски коњаник меѓу оние кои поради раните го склониле во шумата, каде 
лежеле на земја оти не можеле да се макнат од местото. Кога бил доведен пред кра-
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лот Стефан, кој со другите стоел тука поблиску, Стефан му рекол дека праведниот 
суд божји го довело до тоа. Оти тој поради големите охолости и без икаков разлог 
сакал да го заземе кралството кое нипошто не му припаѓало. На тоа Бугаринот ни-

што не одговори, туку го обрати погледот према него, подигна прст према небото и 

рече: ‘Нека се исполни волјата божја.’ Изрекувајќи го тоа, издахна. Му било прет-
скажано на овој бугарски цар дека ќе умре во Новата Земја. Затоа тој верувал дека 
ќе му се случи во Трново, градот во Бугарија, каде било средиште на бугарските ца-
реви, па бил весел и готово убеден и сигурен дека не ќе умре на овој поход. Ама 
претскажувањето не погрешило, оти местото на кое после битката се повлекол се 
викала Нова Земја. Кралот Стефан им дозволи на Бугарите да го понесат неговото 

тело во Бугарија и го сохранат каде обично ги сохранувале бугарските кралеви. 

Споменатиот Михајло зад себе остави еден син по име Шишман, кој владеел во Бу-

гарија заедно со мајката сè додека не го протерал бугарскиот цар Александар, како 

што ќе биде речено на ова место. 

Оваа победа силно ги обрадувала Рашаните, кои ги зафатил голем страв дека 
Бугарите ќе ги потчинат. Бидејќи, значи, стварите протекле на овој начин, кралот 
Стефан, свестен дека многу остарел, од голема љубов која ја чуствувал према свој-, 
от син, колку поради горе спомената победа, толку и што во сè бил мошне послу-

шен и над сè го почитувал, му даде власт на двете Зети со градовите и тврдините 
кои биле во нив. 

Одејќи, значи, неговиот син Стефан на управа на речените две покраини, со 

себе поведе од Рашка многу младежи и некои рѓави советници. Овие деноноќно го 

поттикнувале да го одземи кралството од раката на таткото, кој поради старост бил 

неспособен да управува, и така да се обезбеди од својот брат Синиша, кого негови-

от татко го имал со друга жена. Мада ова изгледало окрутно на неговиот син, кој 
бил мошне блага и умиловна нарав, ипак пристанал на нивните наговори и одлучил 

да го изврши што му советувале. Бидејќи, значи, потајно собирал војска во двете 
Зети и извршил избор на најдобрите тамошни војници, водејќи ги со себе Каравида 
Фратнута и Ѓурѓа Илиќ како свои советници, отпочна засилен марш пат Рашка, во 

која се најдувал неговиот татко. Мада ја сознал таа ствар за синот, кралот ипак не 
можел да поверува. Затоа синот, кога го затекнал во ловот кај тврдината Петерко со 

неколку слуги, го фатил без отпор и го заточил во тврдината Звечан. Тоа мошне го 

изненадило неговиот татко, оти никогаш не можел ни да помисли на нешто слично. 

Додека, значи, кралот така боравел во темницата, споменатите советници стоеа да 
го наговорат да го убија таткото. Тоа го чинеле од подозрење лошо да не се про-

ведат ако случајно би бил ослободен од темницата. Присакувајќи се синот на ни-

вните опаки совети, испрати некои луѓе да го извршат таквото злодело, те тие го 

удавиле усред ноќта во речената тврдина. (темница=затвор, Р.И.) 

Тоа беше илјадо три ститини и триесет и првата година. Некои кажуваат де-
ка, кога дошле тие луѓе да му го одземат животот, го проколнал синот и неговите 
потомци. Мада ова проклетство не се исполнило на синот, паднало ипак на него-

виот внук Урош, кој го изгубил кралството, кога во оваа книга ќе се рече после. Не-
говото тело било сохрането во манастирот Св. Спас Скошне во Дечани кој тој го 

подигнал. Владеел дваесет години и оставил задсебе два спомената сина, Стефан 

Душан и Синиша, и неколку ќерки. 
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Дошол на власт неговиот син Стефан со надимок Душан.Тој се родил од ма-
јка Бугарка, сестра на кралот Светослав, а кога почнал да владее имал околу два-
есет години. Покрај тоа што во младоста изгледал тапоглав и недоволно способен 

за управување, слушајќи ипак стари и мудри великаши кој не ги пуштал од себе, 
постанал мошне мудар владетел и управувал со кралството мошне разборито. Затоа 
му биле мошне послушни неговите великаши. И тој нив ги почитувал, ама ипак ни-

еден од нив не ги држел долго време на управа на покраините во кои ги поставал, 

туку веќе често ги преместувал од едно место на друго. Бил со прекрасен изглед и 

телесно мошне убаво граден: имал широки рамења, снажни раце, изразити бедра, 
мев вовлечен, јаки нозе, а стас висок, правилен и мажевски. И мада со времето мно-

гу здебелил, ипак, тоа не му пречело, оти непрестано вежбал во сите видови ору-

жје, кое мошне го сакал. Посебно го веселело да оди во лов. Сакал и ги ценел луѓе-
то на кои им давал управа над своите покраини. Покрај тоа, бил мошне достоин-

ствен и широкаград. Затоа на своите дворјани често им даровал коњи, пари, златни 

и сребрени опасачи, облека од свила и најфини сукни; сакал убаво да се облекува и 

вежба во оружје. 
Приредувал исто така често витешки турнири и пијанки, обдарувајќи ги 

оние кои се истакнувале и други победувале. Затоа кралството Рашка во негово 

време било мошне славно и преполно со валјани луѓе кои со богатство ги надми-

нувале луѓето на другите кралства. Држел исто така строг ред на дворот и во своето 

кралство, во цените и дажбините, не старајќи се повеќе да гомила благо,оти по при-

рода, како е речено, бил дарежлив. 
Бил, освен тоа, мошне одан на верата на грчкиот обред, и подигнувал цркви 

и манастири дарувајќи им големи милостињи и давајќи големи дарови на достојни-

ствениците и свештениците кои во ним пееле свети химни. Во овие манастири спа-
ѓале и оние на Света гора во Македонија. Им даде за вечни времиња на монасите на 
Св. Михајло Јерусалимски данок кој Дубровчани го плаќале за Стон. Заправо затоа 
беше назван Душан, душевен човек.Убаво се однесувал и према Латините и со оние 
кои биле со римокталичката вера, без обѕир на тоа што еднаш на наговор на својата 
жена Рогозна, викана и Елена, опака жена која многу ги мразела католиците, го ли-

шил сето злато и сребро и другите драгоцености на латиската црква и манастирите 
во двете Зети. На тоа тогашниот папа мошне се разлутил, те му ставил до знаење 
преку своите пратеници кои двапати во таа сврха ги испраќал, ако не ги поврати 

добрата одземени на споменатите цркви и манастири, ќе подигне крсташка војна 
против него и ќе дојди со сите христијани да го побара во неговото кралство. Пре-
страшувајќи се Стефан поради тоа, им врати во потполност и почна убаво да ги 

гледа. 
Со Дубровчаните секогаш живеел во пријателство и им го потврдил со 

даровницата која банот Стјепан му ја беше дал за Стон и Пелешац. Ова подрачје 
Немања го барал засебе поради правата кои ги имал во Хум и во Босанското Кра-
лство. Таа потврда ја издал превенствено на молбата на Которанинот Никола Буќа, 
својот протовестир, кого Дубровчаните поради тоа го уврстиле меѓу своите вла-
стели. Градот Дубровник, кој во време на овој крал многу го обогатил, стално го 

обасилил со дарови и пратеници. И така Рашко Каралството и градовите на Дал-

мација стоеа во негово време подобро отколку порано, посебно градот Дубровник и 

Котор. Живеел исто така во мир со бугарскиот крал Александар. И во негово време 
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Турците не се усудувале да дојдат на неговите граници. Штоповеќе, многу пати би-

ле победени од неговиот војсководител, а нарочито од неговиот великаш Углеша, 
кој непрестално ја држел против нив границата на Македонија и Романија. Држел, 

освен тоа, во служба и нешто Турци кои ги настанил во Зета кај Дања. Никифор 

Грегора пиши во VII кн, дека Турчинот Мелек, преминувајќи во христијанство со 

илјада и пет стотини свои луѓе, бил земен во службата на кралот Стефан; било илја-
да коњаници и пет стотина пешадијци. Па како ми се чини дека веќе е доволно ре-
чено за врлините и пофалните особини на овој крал, да преминеме сега понатаму да 
видиме што направил на проширување на своето царство. 

 Стефан, значи, како прво, настојувал да освои делови на Романија, во што 

немал многу тешкотии. Како Романија во минатото време живееле долго време во 

мир, била готово без оружје, а немала ни војници кои би можеле да ја бранат. Затоа 
за кратко време загосподарил со најголемиот нејзин дел. Ги зазел, имено, сите 
покраини и градови кои неа ñ припаѓале сè до Солун, а посебно Верија, Серез, 
Охрид, Костур, Трикала, Јанина, Канина, Белград и други места сè до Негропонт. 
Бидејќи не можел да го заземи Солун, го пустошел непрестално неговото подрачје 
да бар на овој начин би го присилил на покорност. Мислел исто така да ја освои се-
та земја до Цариград,па без сумливост да би ја остварил оваа своја замисла да смрт-
та не го спречила. Ја зазел Албанија и загосподарел со сите делови на Епир сè до 

Арта, па никој не се осудил да му се спротистави или да се одметне од него. 

Затоа 1340. година,5 занесен со толку победи, одлучи да ја земе титулата 
цар. Ги повика, значи, на собор патријархите, епископите, опатите, свештениците и 

црнорисците на своето кралство и сета властела и великаши на својата земја, те уз 
учествувањето на уште три дубровачки поклисари, и тоа Ѓурѓа Геталдиќ, Марин 

Буниќ и Стјепан Гучетиќ, кои Дубровчани му ги испратиле со многу дарови, уз по-

лно одобрување на сите, се круниса за цар. Името на кралот му го додели на својот 
син Урош, мада во тоа време бил мошне млад. Установи нова служба по углед на 
другите цареви, имено, служба на ќесар, деспот, пинцерн и други со кои се слу-

желе царевите. И така во толкава среќа и величество мислел да ниеден владетел на 
светот не е поголем ни помоќен од него. Ама набрзо му постана јасно колку во тоа 
се лажел. Оти примајќи го извештајот дека унгарскит крал Лудвиг спрема голема 
војска да удри на него, и тој собра што повеќе можел људство и се упати према Ду-

нав да му се спротистави. Кога, значи, дошол на брегот на спомената река, тука ја 
втабори целата војска, додека на другиот брег се влогорила Лудовиковата војска. 
Бидејќи царот Стефан внимателно ја осмотрил неговата војска и видел дека Унга-
рите се со безбројно мноштво шатори, чадори и со непрекидното људство запреми-

ле огромен простор, го изгуби поуздањето во себе и почна да се бои за исходот на 
овој поход. Посоветувајќи се, значи, со своите војсководители, уз нивно пристану-

вање го напушти споменатиот брег и се повлече со својата војска во својата земја 
добар ден ход, зад една голема и мошне густа шума полна со огромни дрва, викана 
Ломница и Рудник. Посекувајќи извесен број на стебла, ги положи преку патишта-
та како Унгарите не би можеле да го нападнат, те постави многу народ да ги чува и 

брани премините. 
После тоа кралот Лудовик и царот Стефан споразумно одлучија да се соста-

нат на договор со неколкумина свои луѓе на одредено место, па тука лично разгово-

                                                 
5
 Годината на крунисувањето не е точна, во колку не е печатарска грешка (1340. вместо 1346.) 
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раат за меѓусебните спорови. Према тоа, царот дојавал со незнатен број властели на 
брегот на Дунав, а кралот се качил на една лаѓа и пристанал уз брегот, ама не сле-
гол на копно. Поздравувајќи го еден другиот, почнале да разговараат, ама, како не 
можеле да се сложат, се разминале. Преговорите се наставиле преку поклисари, ама 
ни на овој начин не дојдоа до било каков заклучок. Кралот Лудовик, имено, барал 

од царот четири ствари: прво, да ја прифати католичката вера и да биде покорен на 
римската црква; второ, да му ги остапи некогашните земји на кралот Стефан, кои 

сакал да ги припои на унгарската круна; трето, да го признае за свој старешина и да 
му биде покорен и верен; четврто, да му го даде за талец својот син Урош. Ама ца-
рот, поносен каков што бил, не сакал да пристане ни на еден од тие захтеви. Затоа 
Унгарите, префрлувајќи се со својата војска преку реката, пустошејќи ја поминаа 
целата земја на Рашаните сè до споменатата шума Ломница и Рудник. 

Но еден ден, бидејќи Унгарите не биле доволно внимателни и бидејќи пре-
многу се поуздувале во сопствените снаги, царот Стефан испрати некои свои иста-
кнати војници да удрат на еден дел на војската кој се одделил од другите. Тие го 

победуваат и запленуваат повеќе од 500 коњи и многу опрема, ама малку луѓе за-
робат. А кога Унгарите приметија дека царевите луѓе изнад сè одат по плен, многу 

свои коњи ги предадоја на чување на некои пастири, а тие се скриле во една шума. 
Намамени со пораниот плен, Рашаните дојдоа до голем број да ги соберат споме-
натите коњи. Кога тоа го направиле и веќе биле на повраќање во логорот, Унгарите 
излегоа од заседи, па не само да им го одзедоа пленот, веќе многу ги поубијале, на 
голема жалост на царот Стефан, оти тука изгинале многу благородници. Така Унга-
рите им се одмаздиле за увредите кои Словените им ги нанеле. 

После ова, запознавајќи ја дрскоста и лукавоста на Унгарите, царевата вој-
ска не се усудувала да излезе во равницата, веќе се одржала зад шумата. Кога крал-

от Лудовиг видел дека во такви околности не ќе може ништо да направи, одлучи со 

својата војска да се врати во Унгарија. Меѓутоа, дека Словените не би можеле да 
упаднат во неговото кралство, соградиле на брегот на Дунав, од рашка страна, на 
местото каде Дунав се спојува со Сава,утврдување и го називаат Белград, оставајќи 

во него посада од многу војници и еден кастелан. Тоа беше 1343. година. Две го-

дини после тоа дојде уште една огромна војска против царот, ама не направи ни-

што значајно. Оти кога неговите луѓе почнале во голем број да умираат поради ра-
сипаниот воздух кој се дигал од баруштината преку кои проаѓале, бил присилен да 
се врати во својата земја. Во тоа време се разболе помладиот брат на кралот Лудо-

вик, Стефан, па кога стигнал во Унгарија, умрел од таа болест. 
Во споменатото време ја држел Босна банот Стјепан, синот на кнезот Стје-

пан, мошне паметен човек, како после ќе кажеме. Бидејќи тој постанал господар на 
Хумската област, неговите луѓе непрестално ја нарушувале границата на царот 
Стефан, а нарочито причинувале голема штета во пределите на Требиње, Коновал, 

Гацка, Рудина и другите места сè до Которскиот залив. А како царот бил заземен со 

освојување на Романија, не се можел да се грижи околу одбраната на границата на 
Босна и Хум. Ама кога конечно зазел голем дел на Романија и воспоставил потпо-

лен мир во тие страни, почна да мисли на одмазда за навредите и погрдите нанесе-
ни му од страна на речениот бан Стјепан и неговите подложници. Тргнувајќи на 
пат со царицата, дојде на границата на Босна, кај реката Дрина, со педесет илјади 

коњаници и триесет илјади пешадијци. 
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Кога за тоа бил обавестен банот Стјепан, ја припреми и тој добро војската. 
Ама увидувајќи на крајот дека не ќе може да ñ одоли на непријателската војска, 
посече многу големи стебла со помош на кои го закрчи преминот, те остана повле-
чен во шумите и планините како во некакви тврдини, бранејќи ги со многу луѓе си-

те преоди низ кои можело да се продре со војската во Босна. И тој пат, со обѕир на 
споменатите преземени мерки, како и на премините кои по своја природа биле 
утврдени, да би им го спречил на царевите луѓе влегувањето во Босна да великаши-

те му биле верни и да не биле во таен договор со царот. Затоа одлучи да се повлече 
во планините со мал број свои луѓе, кои и понатаму, ипак, ги менувал како некој од 

нив да не би го издал. 

Приметувајќи го тоа, царот влезе со својата војска во Босна без икакви пре-
преки и застана да уништува и пали сè, не штедејќи ни банови дворови. Ова во по-

четокот царот не сакал да го прави, ама подоцна го направи по наговор на својата 
сопруга, жена на вистина спремна на секаква злоба. Се фрли на уште освојувања на 
утврдувањето Бобовица, во кое се склонила Елисавета, единица на ќерката на банот 
Стјепан, која тогаш била девојчица, а подоцна жена на Лудовик, унгарскиот крал, и 

мајка Марија, жена на царот Жигмунд. Бидејќи, значи, Стефан повеќе дена го напа-
ѓал реченото утврдување без никаков успех, го напушто потфатот, те почна да кр-

стари по својата Босна сè до Долмна или Дувна. Втабарувајќи се тука, ја испрати 

војската да плени према реката Цетине и онаа друга река, Крка, према Хрватска, а 
тој со останатиот дел на војската скрена према Хумската област. Заземајќи ги Имо-

тски и Нови, остави во нив добра посада на свои луѓе. 
Во тоа време кон нему му пристапиле многу босански и хумски властели 

признавајќи се негови поданици. Потем многу од нив отишле во Рашка, а посебно 

Богиш и Владислав Николиќ, сестриќи на банот Стјепан и синови на неговата се-
стра Катерина, кои биле од родот на хумскиот кнез Андрија, за кого веќе било ре-
чено, а ќе биде уште и подоцна, те, према тоа, роднини на царот Стефан. Тие до-

несоа една таква одлука, оти чврсто верувале дека ним ќе им ја отстапи Хумската 
област како нивна баштина која по право им припаѓала, ама на крајот немале ника-
ква корист, оти биле луѓе без икаква вредност. 

Додека царот боравел во Босна, млетачката влада и Дубровчани му испрати-

ја свечени поклисари со ним и да ги изгладат споровите измеѓу него и банот Стје-
пан, ама не можеле ништо да постигнат, оти царот сакал банот да му ја даде својата 
ќерка Елисавета за жена на неговиот син кралот Урош и во мираз да ја донесе Ху-

мската област, како нешто што му припаѓаше на самиот цар преку Немања и него-

вите браќа, порано господари на Хум, од кои самиот цар ја влечел лозата. Но рече-
ниот бан, надевајќи се да може подобро да ја мажи (како подоцна и се збило), ни-

пошто не сакал да пристане да му ја даде Хумската област, а ни ќерката и без Хум. 

Оти да сакал да ја даде само ќерката, би бил склучен мир, а како тоа не уследило, 

овие два владетели живееле непрестално во раздор. 

Кога царот Стефан намерувал да се врати во Рашка и поминувал преку Хум, 

стигнал до Бишќа, едно големо поле измеѓу Благај и Мостар. Тука ги затекнал ду-
бровачките поклисари кои дошле да го замолат нека изволи да дојде во нивниот гр-

ад, кој сакал да го угости и почести. Царот во почетокот малку се опирал, ама на 
крајот пристанал, бидејќи ја изнел стварта пред својот совет и бидејќи сите негови 

најпристрасни советници, а посебно Никола Буќа, которски властелин и пријател 
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на Дубровчаните, а негов протовестијар,кажувале дека слободно и без икаков страв 
да појде во Дубровник, оти ќе му биде мошне пријатно. Отпуштувајќи ја, значи, во-

јската, царот и царицата со три стотини луѓе, меѓу кои бил најголемиот дел велика-
ши и властели на неговото кралство, преминаа преку Коновал до Цавтат. Тука се 
качиле на галиите со кои заповедале Џоно Соркочевиќ и Џиво Менчетиќ, а кои 

Дубровчани ги испратиле да ги прифатат. На тие галии допловиле во Дубровник, 

каде царот бил примен со големи почести и е сместен во Кнежевиот двор. Царицата 
и другите од неговата придружба биле сместени исто така во удобни станови и 

свратилишта. Задржувајќи се овде полно три дена на веселите забави, плесови и 

свечености, бил со царицата, великашите и другиот властел почестен и кралски да-
рован со скапоцени свилени и сукнени тканини. Потоа на истите галии е превезен 

во својот град Котор, каде исто така е примен со многу почести. После од Котор, 

преку Зета, се вратил во Рашка. 
Царевото доаѓање во Дубровник бил илјадо три стотини и педесетта година. 

А следната година го испрати во Франција споменатиот Никола Буќа, својот прото-

вестијар, да ја запроси ќерката на тогашниот крал за жена на својот син Урош. Фра-
нцузинот, меѓутоа, му одговори дека тоа повеќе радо би го учинил кога тој, Сте-
фан, и неговиот син би биле на римскиот обред. Таму поклисарот Буќа, човек на 
вистина сјајен и по вредност и по сите врлини кои ги поседувал, толку му се допа-
дна на францускиот крал во ова пратеништво, те овој му поклони еден лилјан да го 

постави на својот грб. Затоа од она време Буќа имаат на грбот лилјан над една гре-
да, додека порано ималу бундева со погача. 

Кога, значи, Буќа се вратил дома и му изложи на својот господар како текле 
преговорите со Французот, Стефан се наруга на одговорот на францускиот крал, те 
ја запроси ќерката влашкиот кнез по име Елена, кој овој одма му ја даде. После тоа 
се фрли на освојување на Романија. Колку сјајни потфати извршил и чесни победи 

однел во тие и многу други места, кратко приповеда Лаоник Халкокондил во II кн. 

говорејќи: ‘Градот Скопје бил кралско седиште на Стефан Немањ. Тргнувајќи отта-
му, во придружба на одважни и војни вични луѓе, со јака војска влезе во местото 

близу на Костур и за господари со сите. Подигнувајќи ја потоа војската против Ма-
кедонија, покори сè освен Солун, те ја премина реката Сава. Бидејќи храбро се бо-

рел околу Дунав, ја зазел цела онаа покрајина. После, поставувајќи ги на управа 
своите земји во Европа луѓето кои ги познавал како мошне верни, се успеа до го-

лема моќ. Ги нападнал и Грците да би го срушил нивното царство. Влегувајќи со 

коњицата во места близу до Цариград, потполно ги опустоши. Грците затоа биле 
многу преплашени и се боеле на потполна пропаст, оти се видело дека царството 

му е во крајна опасност поради негрижа и неспособност на царот Андроник Поста-
риот, кој се огрезал во својот неуреден живот. Меѓутоа, не ја виделе можноста вој-
нички да му се одупрат или спротистават, па својата надеж и спас ја полагале во 

одбрана на градските ѕидини. Тргнувајќи потоа по патот Етолија, му се придружи 

на своето царство Јоанија или Јоанин, град кој подоцна се викаше Касиопа. Маке-
донија, која се граничела со реката Вардар ја предаде на управата на Жарко, човек 

пофалуван поради доброта, кој царот најповеќе го ценел. Оној дел земја која се 
простира од Фере до реката Вардар му ја даде на Богдан, човекот со правичен и мо-

шне вешт во војни работи. Крајот кој се простира од Фере до реката Дунав им ја от-
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стапи на браќата Кралес6
 и Углеша, од кој Кралес беше негов пехарник, а Углеша 

главен коњушар. Пределот уз Дунав му ја даде на управа на Вулк, синот Бранков. 

Трикала и Костур ја добил жупанот Никола, а Етолија Прељуб. Охрид со крајот 
Прилисбе му ја даде на властелот Пладики. Ова, значи, кои ги наведовме ги поста-
вил кралот Стефан на управа на европските покраини. Кога тој умре, секој од нив 

ги задржа за себе оние покраини кои му биле дадени на управа.’ (Прилеп, Р.И.) 

Довде говори Лаоник за царот Стефан Немања кој бил (како кажуваат авто-

рите кои ги споменуваат) најдобар војник на своето време и изврсен заповедник кој 
уште како дете бил желен на слава. Неговиот дух жудел и настојувал кон возви-

шение и чесни потфати. Ама додека се најдувал во Ѓаволопоти, во Романија, го на-
падна грозница од која не можел да се ослободи покрај сите лечења кои ги презел. 

И така 1354. година, во доба од 45 години, се пресели во подобар живот. Неговото 

тело било пренесено од тоа место со голем погребен сјај во манастирот Св. Андреја 
кај Призрен кој самиот го соѕидал. Владеел како крал и цар во сите дваесет и пет 
години. Некои велат дека смртта го затекла додека се најдувал во Неродимљ. Први 

негови советници беа: Грегориј ќесар и Војихн ќесар, Брајко, Раосав, Бранко Раси-

саљиќ, Тома и неговиот брат Воислав Војновиќ, Милош и неговиот брат Раосав Ле-
дениќ, кнез Братко, Обрад челник, Вукашин челник и неговиот брат Углеша, Бран-

ко Младеновиќ и војвода Мирко. Овие готово секогаш стоеле уз речениот цар, кој 
имал со својат жена еден едини син, споменатиот Урош. 

Кога Урош го наследил таткото во царството, и самиот се назове цар, при 

што не наишол ни на каков отпор кај кнезовите и другите велможи на своето кра-
лство. Бил, имено со прекрасен изглед и од неговото владеење се надеваа со секое 
добро. И мада имал одвај дваесет години, во почетокот покажувал голема разбори-

тост и памет во сите свои дела, ама со текот на времето покажа да не вреди многу. 

Заправо поради својата ограниченост го изгубил царството, како што овде одма ќе 
речеме. 

Во тоа време некои великаши на Рашка, користејќи ја смртта на царот Сте-
фан, настојувале да постанат поголеми отколку што биле. Меѓу нив бил деспотот 
Вукашин и неговиот брат Углеша, кои биле хумски властели, и кнезот Воислав, си-

нот Војнов, од кои секој бил на управа на најважните земји на кралството. Затоа не-
кои Урошеви луѓе кои му биле мошне верни му советувале на царот да го затвори 

во темница деспотот Вукашин, и кнезот Војислав и некои други кои во сите свои 

дела покажувале голема охолност и биле преку мера поносни. Тие луѓе исто така го 

поттикнувале царот нивните покраини да преминат на управа на сиромашна вла-
стела која го сакала и му била верна, докажувајќи му исправно ако тоа не го учини 

на почеткот, додека споменатите, не сумнувајќи нималку во него, слободно доаѓаат 
на дворот, подоцна, кога тие бидат зачврстени и кога постанат јаки, не ќе може тоа 
да се изврши без голема потешкотија и опасност.Меѓутоа,Урош не само да не сакал 

да ги слуша овие совети туку им ги открил, и со тоа ги предупредил тие луѓе добро 

да внимаваат, па тие ретко доаѓале на дворот. Затоа тие кои му давале добри совети 

на Урош, видувајќи дека се откриени, во иднина се оканија од тоа да не би навле-
кле на себе зловолја и омраза на великашите. Штоповеќе, на царот, како тоа да не 
му било доволно, ги воздигнувал оптужените на уште поголема чест и положби. 

Припојувајќи, имено, му на деспотот Вукашин многу покраини, му даде така титу-

                                                 
6
 Кралес е крал Вукашин, а Углеша негов брат: Вукашин=Волкашин. 
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ла крал. Со тој повод Вукашин почна да угнетува многу личности на тоа кралство, 

истапувајќи како тоа да го чини по упатство на царот и заради зачврстување на не-
говото царство. Уште на повисоко достојнство го воздигнал кнезот Воислав Војнов 

кога ја зел една негова ќерка за жена, а ја отпушти првата жена, ќерка на влашкиот 
војвода Влајка. Мада горко ја осетила оваа неправда, не жалејќи непрестално пред 

очите да ја има својата сопарница, таа своедобно го напушти дворот и се врати во 

домот на својот татко. 

Поради тоа бил голем метеж во Урошевото кралство. Имено, секој од вла-
стелите почна да настојува и да се труди да се дочепка на повисоки положби и да 
преземе сè како не би се покорил насебе равни. Меѓу овие бил првиот кнез Лазар, 

кој ја просвоил сета земја на границата на Унгарија која се викала, како што е рече-
но, Земја на кралот Стефан. Исто така Никола Алтоманивиќ ја зазел земјата која ја 
држел неговиот стрико кнез Воислав, кој нешто пред тоа бил умрен. Да подобро би 

ја осигурал својата положба, тој ја фрли во темница жената на истиот кнез Воислав 

со два сина, кои му биле браќа од стрико, те нареди да се отрујат. 
Одејќи со нивните стопи, Балшините синови, Страцимир, Ѓураѓ и Балша, 

зетски властели, ама сиромашни, ги зазеле двете Зети. А ќесарот Војихн со својот 
зет Углеша загосподари со целиот крај на границата на Романија. И се тоа се рабо-

тело како царот да му наредил, а всушност се работело на своја рака. На тој начин 

за помалку од десет години целото Рашко Кралство беше поделено измеѓу четири 

горе речени великаши и секој, уште за животот царев, им бил покорен и ги призна-
вал за свои господари. 

Кралот Вукашин ја одредил Приштина како престолен град и ја држел сета 
околна земја. А неговиот брат Углеша ја држел сета Романија до Солун, и Верија и 

други градови. Балшиќ Горна и Долна Зета до Албанија, те од границата на Босна и 

Срем до Котор. Лазар, пак, со својот зет Вук Бранковиќ ја имал Земјата на кралот 
Стефан и сè она шо се граничело со Дунав. Животот и крајот кои го дочекале овие 
четворица великаши ќе се приповеда малку после. 

По смртта на кралот Урош Слепиот останале два сина, еден (како што реко-

вме) Стефан Душан, кој подоцна ја зеде титулата цар, другиот Синиша, на кој него-

виот брат Стефан,од една страна, поради големата љубов која ја гаел према него, од 

друга страна, бидејќи видел дека неговата жена настојувала да го отруе, бил даден 

уште како дете на градот Јанина во Романија со сите подрачја сè до Арта, како и 

многу други тврдини и градови во оние предели. Стефан уз тоа го предупредил да 
води грижа за својот живот, а посебно да внимава на царичните замки. Кога, значи, 

Синиша видел дека сите великаши заземаат подрачја на споменатиот брат, собрал и 

самиот нешто војска, која ја сочинувале Грци и Арбанаси, дојде со неа во Зета и по-

чна да ја напаѓа скадарската тврдина. Ама не можел ништо да постигне, било што е 
речено тврдината била по природа тешко освојива уз тоа бранета од добри војни-

ци, било што ниеден зетски и рашки великаш, гледајќи го онака јаден и неволјан, 

не сакал да го следи. Затоа се вратил дома и малку после тоа умре, оставајќи два 
сина и една ќерка. Синовите се викаа Дука и Стефан, а ќерката Ангелина. 

Дука, доаѓајќи во доба да може да ракува со оружје, во сите потфати пока-
жувал големи успеси, а мада сè бил честит човек. Хлапен, кој бил моќен великаш 

во Грција, му ја дал за жена една своја ќерка, ама кога видел дека сите го сакаат, 
почна да смислува на некој начин да го склони од патот, оти се боел, ако постане 
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господар на Рашка (како што било општо мислење), да не му го одземат она што го 

имал. Кога Дука на тоа се досетил, почна да губи поверување во тастот и го избег-
нувал секоја прилика да не му допадне во шаката.Ама Хлапен (кој бил лукав човек) 

го излагал служејќи се со некои тамошни епископи и монаси на кои им се заколнал 

дека на Дука не ќе му нанесе никакво зло. Со нивно посредство го доведуваат во 

Костур, каде на верата го фатија, му ги ископа очите, па го испрати во оние краиш-

та на Влашка кои се према Мореја и Негропонт, во кои боравел неговиот брат 
Стефан. 

Кога Стефан одраснал и се развил во преубав младич, ја зел за жена ќерката 
Франческа, на господарот на Месар и многу други градови и места кои биле од 

онаа страна во Романија, од Негропонт до брегот. А Ангелина, бидејќи се развила 
во убавка девојка, ја зеде за жена Тома, синот на Прељуб, деспот и господар на Ја-
нина и други околни подрачја. Тома со неа рѓаво постапувал, како поради љубо-

мората која према неа ја чуствувал така и што бил рѓав човек.Тој порано го заробил 

во војната Иник Даулов и го воспитал на својот двор. Додека Иник боравел на дво-

рот, склопил пријателство со Томината жена Ангелина, па со неа би можел подобро 

да ужива, го убил Том, зацело уз учествување на самата Ангелина. Кога тоа го ви-

дел Томиниот син, му се обрати на Турчинот, кој му помогнува да го фати Иник, те 
го ослепи. Ама како Томиниот син уште не бил способен да управува, Ангелина, по 

совет на своите властели, зеде друг маж, имено, Исаиј од Неапол, кој тогаш бил го-

сподар Кефалонија. Бидејќи овој управувал со својата земја и со земјата на својата 
жена со голема разборитост, останал на власта и Турците за животот не го возне-
миривале, оти непрестално ги дарувал. 

Кукавниот цар, кој за својот живот пуштил великашите да го заземат цар-

ството, боравел некое време кај кралот Вукашин, кој му доделил една мала област 
за одржување. После боравокот кај него, појде кај кнезот Лазар. Кога овој на сли-

чен начин рѓаво со него постапувал, поново му се врати на кралот Волкашин. Ама 
конечно, видувајќи дека со него постапува како порано, одлучи да побегне во Ду-

бровник. Кога за тоа некој слуга го обавестил кралот Вукашин, Вукашин го удри со 

боздоганот по главата така да на место остана мртов. Замотувајќи го потоа во еден 

килим, даде да го покопаат во Шареник, во облста Скопје. 
Животот на овој владетел може навистина да послужи како вистински при-

мер на судбина: таа со некој лажлива доброта уште како младич здрав и мошне по-

читуван, а самиот да не се испотел, го воздигнала така високо да по богатство, моќ 

и величенство можел да се мери со најголемите владетели; скинувајќи ја одедаред 

лажната образина, таа иста судбина сосема го дотепала без некое насилие на на-
дворешните непријатели и го довеле до таква беда готово да бил присилен да моли 

и проси во име божјо кај своите луѓе на корка леб и парче одело. Дубровчаните за 
животот секоја година му испраќале шест стотини дукати, како што биле се до-

говориле со неговите претци, те со тие пари се издржувал. 

Неговата мајка Елена, после мажовата смрт, живееле во големо незадово-

лство. Имено, не сакала да се појавува пред великашите на царството, па се друже-
ла со монасите попат на некоја монахиња, те секогаш била тажна. Бидејќи велика-
шите затоа не можеле на време да ги завршуваат своите работи (оти таа во почето-

кот управувала со кралството), мошне се разгневија. И тоа било главен разлог на 
рушење и пропаста на царството на нејзиниот син. Кога видела дека нејзиниот син 
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е притиснат со толку патења и невољи, проведувала монашки живот во едно село и 

умрела во очајување три години после смртта на својот син, царот Урош, која усле-
дила 1371 година“.

7
 

Следи „Генеалошко стебло на срскиот крал Вукашин“.  

Потоа „Грб на српскиот крал Вукашин“(Волкашин, Р.И.) 

 
 

ВУКАШИН 

 

„Бидејќи се згаснало (како сме кажале) царството на немањиковата куќа во 

Рашка, сега ќе наставиме со кажување за делата на четворица велможи кои уште за 
животот на Урош, последниот крал и цар на оваа куќа, го зазеле Рашкото Царство. 

Ќе почнеме најпрво со кралот Вукашин и неговиот брат Углеша. Тие се ро-

диле во Ливно, од таткото Мрњаве, кој на почетокот бил сиромав властелин, ама 
подоцна, со неговите синови, царот Стефан многу го воздигнал. Кога царот Стефан 

подоцна една вечер дошол под Благај и не сакал да влезе во градот, Мрњава љубе-
зно го прими во својата куќа. Видувајќи го тука царот неговото отмено однесување, 
го зеде, заедно со жената, трите сина и две ќерки на својот двор.Синовите се викале 
Вукашин, Углеша и Гојко. Браќата Вукашин и Углеша биле појаки и поизвежбани 

во оружје од другите великаши, посебно Углеша, кој водел војна со градот Солун и 

го дотерал да мора да му плаќа данок; и смртта да не го ометала, со него потполно 

би загосподарил. Потоа бил во непрекината војна со Турците кои биле на граница 
на неговите области, и секој пат кога се тепал со нив, секогаш останувал победник. 

Турците затоа ја биле изгубиле сета снага и одважност која порано ја окажувале во 

војната. Личните успеси на Вукашин и Углеша не можеле да ги трпат кнезот Лазар 

и жупанот Никола Алтомановиќ, после нив први великаши во Рашка. Затоа одлу-

чиле меѓу себе да ги понижат и да им ги подрежат крилата на новната охолност. Со 

таа цел му пришле на царот Урош поттикнувајќи го на сите можни начини против 

споменатите браќа. И на крајот го убедија да влезат со него во сојуз против речени-

                                                 
7
 Елена била жива уште на почетокот на 1375, а умрела на 7. ноември 1376 година. 
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те браќа, обеќавајќи дека сè што им одземат ќе му припадне на царот Урош, за кого 

тие ќе се заложат да поново го добие татковото кралство. 

Припремајќи, значи, ја моќната војска, тргнале да го нападнат кралот Вука-
шин и Углеша. Овие ја распоредија својата војска и се сретнаа со непријателите на 
Косово поле. Кога тука се заметнала битката, кнезот Лазар се повлече со своите че-
ти и побегна. Никола Алтомановиќ пак, кој сакал да се бори, беше поразен, негови-

те луѓе поубијани, те и самиот одвај успеа да се спаси. Царот Урош беше фатен 

жив со неколку властели на својот двор додека другите биле поубијани. Меѓу нив 

беше Никола Буќа, протовестијар на царот Стефан Душан, кој славно падна бранеј-
ќи го својот господар. 

Буќа остави еден син по име Петар, од кој потекнале благородничките куќи 

Буќа кои денес се во Дубровник, и три ќерки, од кои една, по име Биоча, беше ма-
жена за Марин Гучетиќ, втората во куќата Гундулиќ, а третата за маж го имала Лу-

ка Буниќ. 

Ама да се вратиме на стварта. Кога бил победен царот Урош и фатен во би-

тката, кралот Вукашин го одвел во Рашка, каде ги завршил своите денови на веќе 
опишан начин. Во оваа војна не учествувала куќата Балшиќи, оти Ѓураѓ Балша му 

бил зет на кралот Вукашин. И додека речените господи се бореле измеѓу себе, Ба- 
лша се грижел за своите работи и го заземал подрачјето зад својата граница. Една 
друга ќерка на кралот Вукашин, по име Рушина, нејзиниот татко ја даде за Матеја, 
синот на Јован Кантакузен, цариградскиот цар. Бидејќи овој бил во војна со својот 
зет Јован Палеолог и мошне сакал уште подобро да ја зачврсти царската положба и 

сите свои работи, ја запросил за жена на својот син речената Рушна, која нејзиниот 
татко Вукашин одма му ја даде и ги дозначи во миразот сите подрачја кои ги посе-
дувал во Албанија. 

Овој цар војувал со Палеолог дваесет години, а тоа бил разлог што Млеча-
ните влегле во тешка војна со Ѓеновчани. Ѓеновчани биле на страна на Кантакузин, 

а Млечаните на страна на Палеолог. Тогаш се случи среќата- бидејќи на Млечаните 
им одело наопаку, те со кривица на еден нивни капетан биле победени од Ѓеновча-
ни- и на Кантакузин му била несклона. Во таа битка, имено, погине неговиот син 

Матеј. Матеј остави еден син по име Ѓураѓ, и две ќерки, Елена, која била царица на 
Трпезунт, и Ерина, која била мажена за српскиот деспот Ѓурѓа. Ерина, значи, како 

што вели Јован Леунклавиј, беше внук на кралот Волкашин. Овој со својот брат 
Углеша одлучил да ја лиши власта на Лазар и Никола Алтомановиќ и потполно да 
ги уништи како не би можеле да ги спречуваат при другите порфати кои сакале да 
ги остварат. Ама во тое време не сакаше ништо да преземе, оти Турците кои се гра-
ничеле со нив при прилика на оваа војна ја опустошиле нивната земја и неа и нане-
ле голема штета. Затоа најпрво сакале да им се одмаздат на Турците, и тогаш да се 
удри се сета снага на жупанот Никола и кнезот Лазар. (Леунклави- леунка..., Р.И.) 

Припремајќи, значи, ја војската од дваесет илјади борци, тргнале во потрага 
по Турците сè до Тракија, која со голем дел била заземена. Бидејќи не ги нашле, 
похарувајќи и поплавувајќи ја нивната земја, се вратија во Рашка не водејќи сметка 
со патот за било каков војнички ред. Турците, кои се биле повлекле во планините и 

внимателно го прателе нивното движење, избраа сто илјади свои наоружени луѓе, 
кои  упаднаа во позадина на непријателската војска составена од Углешините луѓе, 
те во бесниот напад ги разбија. Лаоник пиши дека Сулејман трети по ред и прв со 
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ова име ноќта ги напаѓа луѓето на кралот Вукашин и неговиот брат Углеша, кои 

тогаш се најдувале нешто малку оддалечени со другиот дел на војската. Затоа при-

скокнаа сосем со своето људство да им помогнат на своите кои со пуштени узди 

бегале пред Турците не успевајќи да ги средат своите редови како биле должни, та-
ка во гужвата се судриле со Турците. Кога Турците виделе оддалеку дека Вукаши-

новата и Углешовата војска иди против нив, ги зачекале и поново ги збија редо-

вите. Одупрувајќи, значи, одважно и се бореа јуначки, така да се створила голема 
пометња во војската на Рашаните, кои во борбата не одржувале никаков ред нити 

знаеле како ни со кој имаат да се борат. Турците оваа околност мошне добро ја 
искористиле те удриле на нив. Бидејќи тоа го извеле со голема жестина, ги разбија 
и ги натераа во бекство и покрај тоа што кралот Вукашин и Углеша ги вложиле си-

те напори да го осујетат бекството. Ама кога не можеле ништо да учинат, и тие, да 
би го спасиле животот, се дадоа во бекство. Гонето од Турците и натерани до ре-
ката Хебра, сега Марица, се фрлиле во неа со коњите да не им би паднале во рацете 
на непријателот. Тоа исто така го учинија и многу други истакнати личности, од 

кои поголем број се удави во пометната река. Тука се удави исто така и Углеша и 

неговиот брат Гојко, кој заповедал со војската. Кога кралот Вукашин ја преминал 

реката, осетувајќи голема жед, почна да пие на еден извор, не слегувајќи од коњот. 
Додека така нагнат пиел, го уби неговиот паж Никола Хрсојевиќ поради огрлицата 
која му висела за вратато. Тоа се случило кај селото Карамани близу градот Черно-

мен во Тракија, каде Рашаните ја заметнале битката со Турците. Оттаму подоцна 
неговото тело било пренесено во црквата Св. Димтрија во Сушица, која е во Рашка. 
Телото на Углеша и Гојко никогаш не се нашло. Други личности кои не погинаа во 

битката беа заробени живи и одведени во ропство. Тоа се збило 26. септември 1371. 

година. 
Таков бил крајот на кралот Вукашин, кој за целиот живот се покажувал при-

јател на Дубровчаните, освен што 1369. година се расрдил на нив поради царот 
Урош, верувајќи дека тие го поттикнале да дигне оружје против него. Затоа при-

преми јака војска да појде против Дубровчаните. Мада Дубровчани покушале сите 
патишта и начини да го одобровољат, тој ипак не се оканил од својот потфат сè до-

дека не дошол кон нему Влахо Вука Бобаљевиќ, пратен од страна на Дубровчани. 

Бобаљевиќ останал на неговиот двор повеќе од месец дена, оти не можел да добие 
аудиенција. Ама најпосле постигнал со својата позната разборитост кралот Вука-
шин, би се рекло, да го дирни со неговата вредност, да каже во присуство на некои 

свои великаши дека не е долично да се нанесува зло на една таква земја која родува 
личност овој вид, украсена со сите врлини и доброта. Бидејќи го исполнил што Бо-

баљевиќ барал, го отпуштил даровувајќи му коњ од најблагородна раса, два пара 
соколи и два пара хртови. Бобаљевиќ сè тоа, како што е обичај кај дубровачките по-

клисари, им ги предал на своите господи, кои ги дарувале соколите и коњите на не-
кој германски благородник при прилика повратување од Светата Земја. 

Сега, значи, да се вратиме на стварта. Кога умре кралот Вукашин, многу 

опадна моќта на господите на Рашка, а порасна моќта на Турците. Оти тие, узохо-

ловајќи се со оваа победа, почнаа да продираат без икакви препреки во сите делови 

на Рашка и да ги хараат. Поради тоа многу великаши на она кралство, во немо-

жност другчие да  им се одупрат,склучувале со нив мир и им служеле во војни про-

тив христијаните. Меѓу овие биле Драгаш и Константин, синови на Жарко Деја-
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новиќ, и многу други властели кои пред беа поданици на кралот Вукашин и негови-

от брат Углеша. Од нив Константин (како што пиши Лаоник во II кн.) ги надмину-

вал сите во војничката вештина, а по разборитост го сматраа еден од првите. Тој ги 

нападнал Бугарите и Арбанасите, на кои им одзел многу места; а кога умрел него-

виот брат Драгаш, го наследил во државата, те и самиот бил присилен често да го 

посетува дворот на Турчинот. 
После смртта на кралот Вукашин останаа четири негови сина, и тоа Марко, 

Иваниш, Андријаш и Митраш. И покрај тоа што почнаа да владеат со својата држа-
ва на големо задоволство на поданиците, нивните непријатели ипак не ги пуштиле 
долго да уживаат. Оти кнезот Лазар ја зазел Приштина и Ново Брдо, како и многу 

други оближни места. Никола Алтомановиќ, од друга страна, ја зазел целата област 
која се граничела со неговите земји. Балшини, пак, синовите, мада им биле родни-

ни, им го грабнаа од раката Призрен и многу други соседни краишта. Ни Турците 
не ја пропуштиле приликата да загосподарат со голем дел земја која ја држела Ро-

манија. Поради тоа горе речените браќа, да би задржале баш нешто, пристанаа да 
им плаќаат данок на Турците, па им служеле и во војните. Ама Иваниш не можел 

долго да издржи под нивната тиранија, те се повлекол со неколку свои луѓе кај Бал-

шините синови во Зета. Тие радо ги примиле и им дале нешто земја да можеле да 
животарат. Вториот негов брат, Марко, кого некои го викаат Краљевиќ, одејки со 

Бајазит, со првиот турски цар со ова име, против влашкиот кнез Мирче, бил побе-
ден во битката кај Краљево, градот во Влашка, те побегна во една шума, каде бил 

погоден во грлото со стрела која ја исфрли некој Влав, верувајќи дека се работи за 
каква ѕверка. Неговото тело било покопано во манастирот Блачани крај Скопје. 
Митраш падна исто така во еден окршај со Турците, а не остави ниеден син. Од 

Андријаш, нивниот четврт брат, се роди Недељко Момчило, кој бил татко на Које, 
на кнезот Музака, и Елена, жена на Степан Косач, војвода од Св. Сава, и не остана 
повеќе никој друг од куќата на кралот Вукашин. А тој, заедно со своите браќа, до-

чека така еден крај, што не било без допуштување на боженското величенство, кое 
не им дозволило да го уживаат кралството кое неправедно го презеде од рацете на 
нивниот господар кој од низок род ги учини благородни и така големи“. 

Следи „Генеалошко стебло на Никола Алатомановиќ, кнезот ужички“. 

Потоа „Грб на Никола Алтомановиќ“. 
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НИКОЛА АЛТОМАНОВИЌ 

 

„Сега доаѓа на ред да го покажеме крајот на Никола Алтомановиќ, еден друг 
грабнувач на Рашкото Кралство. Пред него што преминеме на излагање на тие чи-

нители, читателите треба да знаат дека во време на кралот Урош Слепиот, меѓу 

останатите негови великаши, бил еден кој се викал Војин. Тој уживал голем углед 

кај овој крал и добил од него на управа, штоповеќе во баштина, Хумската област 
која од сите страни се граничела со Дубровчаните. Под разните изговори Војин за 
својот живот на Дубровчаните им нанел голема штета. 

Од Војина се родија три сина: Тома, Војисав или Војислав и Алтоман. Тие 
после татковата смрт ја разделија измеѓу себе Хумската област. На Војислав му до-

падна оној крај кој се граничел со Дубровчаните. Со нив за животот водел непре-
кидна војна, со текот на која ја похарал и пропалил целата нивна територија и по-

бил многу нивни трговци кои, ослонувајќи се на неговата гарантија, работеле во не-
говата земја. И тоа работел, кажуваше, по упаствата на својот господар кралот. Но 

и нему Дубровчаните понекогаш му возвраќале мило за драго. 

Кога Војислав умре, неговиот синовец Никола, син на Алтоман, кој умре за 
животот Војислављев, надминувајќи ги во секое зло и дедото и стрикото, незадо-

волен со делот кој при прилика на делбата му припаднал на неговиот татко, го зазе-
де со оружје и делот на својот стрико Војислав. И околу тоа во иднина да не би 

имал каков сукоб и војни, ги фати Војислављевите синови Добровој и Стефан и ни-

вната мајка, те ги фрли во темница, во која после полни седум години бедно го за-
врши животот. Други велат (како што горе е речено) дека после кратко време е 
отруен. Од Тома пак не останал ниеден син. 

Споменатиот Никола како момак беше голем јуначиња и ја држеше онаа по-

краина Хума која ја држел неговиот татко Алтоман за живот на царот Стефан. По-

доцна, кога умре неговиот стрико чија област се простирала од Дубровачкото При-

морје до Ужице, ја зазеде (како што рековме) и неговата земја; доби и некои други 
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краишта, сè до Срем, и владееше до границата на Босна на Дрина. Бил голем јунак 

на оружје и спретен, ама дрзок, непостоен во сите свои дела и вероломен; мошне 
лесно се лател на оружје и започнувал војна со сите владетели своите соседи. Веру-

вајќи, значи, дека нема на светот похрабар и помоќен од него, почна да војува и ха-
ра на границите на Босна према Дрина, причинувајќи му голема штета на босански-

от бан Тврдко. Измеѓу останатото дојде еденред, по наговор и за љубов на Милте-
новиот син Санко, во Хумската земја; удри во Бишќ на околината на предградијата 
(lo Torno di podgradie)

8
 и го зазел, а потоа оди до Лопорин и неговото село. Споме-

натиот Санко му бил великаш на банот Твртко и ја држел сета Хумска земја од Пр-

иморјето до Коњица и Невесиња со Горен и Долен Власи. Видувајќи го веќе рече-
ниот бан како Санко го напаѓа,тргна,со војската против него и го протера.Од тогаш 

му појде кон Никола Алтомановиќ, со кој заеднички ја плачкал Хумската земја. 
Никола Алтоманивиќ (како што горе кажавме) војувал и со градот Дубро-

вник. Така 1371. година, кога фатил некои дубровачки трговци и благородници, ги 

ставил на мака вадејќи им ги забите, те на крајот со сила им изндуил четири илјади 

фјорини. Таа иста година, кога доаѓал со голем број људство да хара по Жупата ду-

бровачка, го зачекал Паско Мартинусиќ измеѓу Требиње и Жупа дубровачка. Во 

настанатата битка Никола бил поразен и изгуби многу свои властели. Боравејќи и 

на границата на Унгарија, не престанувал да ги хара околните места. А да не би би-

ло ниедно злодело на кое не би се латил, одлучи да го убие кнезот Лазар и да ја за-
земи неговите области. Во таа цел го повика на разговор, кнезот Лазар, кој добро ги 

познавал неговата злоба, не се поуздувал во него многу. И мада меѓу нив немало 

отворена војна, ипак се мразеле еден друг. Но покрај тоа го договориле состанокот 
на одредено место како меѓусебно би разговарале. Кнезот Лазар дошол само со пет-
мина луѓе и Никола со исто толку.Ни еден ни другиот со себе не носел оружје. Ама 
Никола, кој дошол само затоа да му го одземе животот на кнезот Лазар, пред него 

што се состанале, испратил некои свои поузданици да го скријат оружјето од пано-

вите на дрвата и во снегот кој бил на тоа место. Кога, значи, двајцата стигнале и се 
расправале што имале да расправаат, Никола го извади скриеното оружје и еден од 

неговите луѓе го ранил во градите кнезот Лазар. Ударот бил така јак да Лазар па-
днал на земјата како мртов. Ама раната, всушност не била смртоносна, оти железо-

то не продрело потполно, бидејќи неговиот врв се судрил со златниот крст кој на 
кнезот Лазар му висел за вратот. Никола и неговите луѓе, верувајќи дека Лазар си-

гурно е мртов, навалија на неговата придружба. При таа прилика биле убиена Ми-

хајло Давидовиќ и Жарко Мерешиќ, властели рашки. Како сè повеќе се подигала 
грајата, пажот кој го држел Лазаревиот коњ потрча таму каде лежел неговиот го-

сподар. Кога Лазар го видел коњот, сместо се подигна и вјавнувајќи побегна. Ова 
не го приметил Никола ни икој од неговите луѓе, оти, како што рековме, поуздано 

се верувало дека е мртов, па се нафрлиле да ги поубиваат останатите. Подоцна, пак, 

кога тоа го приметиле, не се усудиле да појдат по нив во потера, оти луѓето на кне-
зот Лазар биле во близина и веќе му доаѓале на помош. Затоа Никола бил принуден 

да бега, а кнезот Лазар поради раната останал многу дена во креветот. Кога потпо-

лно оздравил, му испратил поклисари на унгарскиот крал, молејќи го да му помо-

гнат како би ја одмаздил навредата која му ја нанел подмуклиот Никола, уз обеќа-
ње дека ќе му даде десет илјади фунти сребро и дека во иднина ќе му биде покорен 

                                                 
8
 Вместо lo Torno di podgradie да стои lo Torre (=kula) di podgradie. 
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и верен слуга. Лазар преговарал исто така со босанскиот бан Тврдко, кој бил не-
пријател Николин, и го молел да му помогне во овој потфат. 

Унгарскиот крал одма му дал илјада копјаници под заповедништво на Нико-

ла Горјански, кој тогаш бил бан на Стрем, а банот Твртко лично дошол со својата 
војска. Здружени така, сите заедно влегоа со кнезот Лазар во Николината земја и 

ставија сè под оган и меч. Гледајќи Никола дека не ќе може да им се одупри ниту 

спротистави, почна да се повлекува према Проиморјето. Мада дошол најпрво под 

тврдиот град Клобук, кој бил предаден на чување на некој властел викан Зорко, и 

покрај многу добричинства кој му ги направил на тој властел, не бил примен во 

утврдувањето. Бидејќи видел дека е издаден, продолжи за Требиње и Коновали, 

ама и таму радо не бил примен. Постанувајќи свесен на положбата во која се најду-

вал, се замисли малку каде тргнал да побара спас. Во Дубровник не сакал да оди, 

оти не се поуздувал во тој град поради немилосрдната војна која со нив ја водел, 

мада тогаш владеел мир меѓу нив, туку се поврати назад и влезе во својот тврд град 

Ужице. Кога за тоа бил обавестен кнезот Лазар, сместа поита таму со својата војска 
и го опседна. Бидејќи на разни начини уришал на градот, а нарочито со оган, него-

вите бранители, кога повеќе не можеа да одолеат, се предадоа.  
И така пакосниот Никола бил заробен со сиот свој имот. Како заробеник бил 

предаден на чување на некој властел, со смртни свои непријатели. Нивни поглавар 

бил Стефан Мишиќ, кој, по тајното одобрување на кнезот Лазар, му дал да му ги 

ископаат очите. Така слеп, боравел некое време во еден манастир; подоцна, одејќи 

од место до место, на крајот се повлече во Зета кај Балшините синови кај нив нека-
ко би животарел. Тука ги завршил своите денови 1374. година. На тој начин Нико-

ла Алтомановиќ, кој никогаш не сакал да живее во мир и пријателство со било кој, 
беше казнет за своите зло дела. Од земјите и краевите кои тој ги држел секој соју-

зник го зеде она што било на неговите граници, освен Требиње, Коновал и Драче-
вице, кои ги зазедоа Балшините синови, мада не зедоа учество во оваа војна“. 

Следи „Генеалошко стебло на Балша, господар на Зета“. 

Потоа „грб на Балшиќи“. 
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БАЛШИЌИ 

 

„Балша за кој сега ќе говориме беше мошне сиромашен зетски властелин и 

за животот на царот Стефан држел само едно село.Ама кога умре царот,а како него-

виот син Урош не бил валјан владетел, почнал со неколку свои пријатели и со свои-

те синови Страцимир, Ѓураѓ и Балша да ја зазема Долна Зета. Од Балшните синови 

Страцимир бил по доброта и по верност подобар од другите. Ѓураѓ бил мудар, мо-

шне остроумен и вешт во оружје. Балша бил добричин и врстен коњаник, ама не 
бил со големј памет. Нивниот татко го држел најпрво градот Скадар, кој му го пре-
дале некои од неговите бранители, а потоа ја освои сета Зета до Котор. После тоа 
тргнал со своите луѓе на освојување на Горна Зета, која ја држел Ѓураш Илијиќ и 

неговите роднини. Ѓураш го убиле Балшините синови, некои негови роднини ги за-
робија, а останатите ја напуштиле земјата. И така Балшините синови загосподареле 
и со Горна Зета. Исто така паднале во нивни раце Дукаѓини кои имале многу посе-
ди во Зета. Некои ги поубијале, а други фрлиле во темницата. При освојувањето на 
овие и други покраини повеќе се служеле со лукаство и мамење отколку со силата 
на оружјето. 

Со кралот Вукашин живееле во мир, оти Ѓураѓ за жена ја имал неговата ќе-
рка Милица, која после после смртта на кралот Вукашин ја отпуштил да би ја зел 

Теодора, паметна и убава жена, порано сопруга на Жарко Мркшиќ и сестра на Деја-
новите синови Драгаш и Констанин. 

Дојде тогаш во оние краишта некој човек со мошне низок род, по име Нико-

ла Капина, кој во својата младост бил слуга на некои Дубровчани. Се говорело дека 
е роден во Зета од некој сиромашен човек и дека тука некое време живеел. Ама по-

доцна, постанувајќи мошне превејан и препреден, почна да се издава за Шишман, 

син на бугарскиот цар Михаило кој е заробен во битката (како што рековме горе) 
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бил убиен од рашанин, те дека, кога умре неговиот татко, останал трогодишно дете 
со својата мајка. На темел на некои докази кои ги наведувал, некои му верувале, а 
некои не дале да се уверат. 

Бидејќи, значи, собрал нешто луѓе, премина со нив во војничко одело во 

Неаполското Кралство, во кое тогаш владеел кралот Роберт или, како што некои ве-
лат, Лудвиг, бившиот владетел на Тарант. Оти како што пиши Скипион Амират, 
бидејќи Јована I, кралица на Неапол, го убила својот маж Андрија, поново се мажи-

ла за споменатиот Лудвиг, тогаш владетел на Тарант, преубав младич, син на поко-

јниот Филип, Робертов брат. 
Барајќи да га викаат крал на Бугарија, Капина ги удесил своите ствари со 

оној крал што подобро можел. Добивајќи од кралот многу задачи, а посебно да ги 

пофати некои негови одметници, така добро ја обавил работата да ја задобил крал-

ската наклоност, те овој му дал за жена една своја незаконита сестра вдовица, мајка 
на Карло Тобија, албански великаш кого другите го викаат Карло Токија, Тофија и 

Топија. Овој се родил (како што вели Марин Барлециј) во Беневент. 
 Бидејќи неаполскиот крал го испратил Топија во Грција, овој напрво ги за-

зел за сметка на кралот островата на архипелагот, ама подоцна ги задржал за себе. 
Го фатил во ловот и Мусакиј, те. Исак, и го убил, како што пиши Лаоник. Ја зазел 

исто така Арканија, Арта, Етолија и земјата Ахела заедно со Елида, те го заѕидал 

градот Кроја. 
Ама да се вратиме на нашиот предмет. Кога Лудвиг ја заприметил големата 

способност на Капина, го испратил на Сицилија, па како таму мошне добро успеал 

во сите свои добиени задачи, кралот за својот живот го сакал и многу почитувал, те 
го држел на положба која одговарала на една таква личност. Ама кога кралот Луд-

виг умре, Капина, свестен да има многу непријатели во кралството, го напушти со 

неколку војници. Кога дошол на Скадар, тамошните граѓани радо го примиле, оти 

им обеќал дека ќе ги направи господари на Зета и Албанија, која тогаш била во ра-
цете на Балшините синови. Бидејќи тоа Балшиќите го предосетиле, дошло многу 

наоружено људство под Драч. Кога отпочнал нападот, Капина излегол од градот со 

своите војници и ја прифатил битката. Мада во таа битка добро се борел- дури еден 

од неговите луѓе го фрлил од коњот на Ѓурѓа Балшиќ, не знаејќи дека е тој- ипак, 

видувајќи големо мноштво на непријатели (оти дваесет се борело против еден), бил 

присилен да се повлече под градот. Но тие внатре, видувајќи како се одвива ствар-

та, ја затворија вратата, те не го пуштија во градот ни Капина ни икој друг. Затоа 
многу паднаа во рацете на непријателот, а другите биле побиени. Капина поради 

тоа се разлутил и го напуштил Драч. Лутајќи секаде по светот во војничко одело и 

барајќи среќа, на крајот се повлече во Бугарија. Бидејќи и таму се издавал за Шиш-

ман,
9
 синот на царот Михајло, почна уз помош на некои Турци да ја зазема земјата 

и да освојува градови во Бугарското Кралство. 

Кога тоа го видел Шишмам, Александровиот син, кој тогаш владеел во Бу-

гарија, намисли некако да го макне од патот. Сознавајќи дека Capina се забавува со 

некоја убава Бугарка по име Дунава, излегол пред неа со големи обеќања и на крај-
от успеал таа да го отруе. Таков бил крајот на бедниот Капина. 

                                                 
9
 Шишман, Александровиот син, преку убавата Бугарка по име Дунава, на крајот успеал да го отруе. 
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Тоа било 1373. година, а во исто време умрел и Страцимир, постар Балшин 

син, оставајќи за себе еден нејак син по име Ѓураѓ.10
 

После ова дојде во Апулија еден од кралското Наварско семејство, по име 
Алојзиј, мошне искусен владетел и добар војник. Оженувајќи се со војвотката со 

кралска крв, науми лично да тргни во споменатиот град (Драч), а подоцна оттаму 

да ја заземе не само областа Зета и Албанија, за која кажуваше дека ñ припаѓа на 
неговата жена, туку и Рашкото Кралство, во колку среќа го послужи. 

Испрати, значи, испред себе во Драч шест стотини најхрабри војници кои ги 

довел со себе од Гаскониј, ама, додека бил во Апулија, тешко се разболел и умре. 
Војниците кои биле во Драч, останувајќи без вода, секојдневно војувале со Карло 

Топија и со друга албанска господа, и никој не можел да се мери со нив, оти нив 
стотина вредело повеќе отколку илјада Арбанаси или Зетани. Кога тоа го видел Ѓу-

раѓ Балшиќ, доведе против нив под Драч најдобри војници кои можеле да се најдат 
во Зета и Албанија, верувајќи дека така ќе ги победи, ама тоа не му појде за рака. 
Во борбите, имено, кои повеќе пати со нив ги водел, никогаш не останал победник. 

Како, значи, Ѓураѓ постанал свесен на нивната снага и увидел дека тие, ако со нив 
некако се нагодат, можело да се доведат во прашање сите области кои ги имал во 

овие краишта, не сакал повеќе со нив оружено да се бори, веќе одлучи да покуша 
не би ли со пари би ги склонил да одат од Драч. Бидејќи, значи, во таа сврха им по-

нудил шест илјади фјорини, тие сместо ја прифатија понудата, па се качија на бро-

диви, го отпловија патот на Романија, каде зазеле повеќе тврдини и покраини, кои 

потоа ги држеле во свој посед долго време. 
Сега, бидејќи умре (како што е речено) кралот Волкашин, браќата Ѓураѓ и 

Балша зазедоа еден дел на неговата земја. Не задоволувајќи се ни со тоа, тргнале во 

војна против Блаже Матаранг, господарот Мусак, а кога не можеле оружано да по-

бедат, склопиле со него мир и почнаа да се прават како да му се пријатели. Еден 

ден го позваа, давајќи му вера, во посетата и го засужниле заедно со еден нејак син, 

те така го држеле во темница сè до смртта. Неговиот син бил пуштен после Балши-

ната смрт, после седумнаесет години сужанство. 

Бидејќи, значи, на горе речениот начин бил фатен Матаранго, Балшиќите го 

освоиле готово цел оној дел на Албанија која се простирала до Валона, а уз тоа во 

Романија ги зазеле Канина и Белград. Би ја зазеле и земјата према Драч која ја др-

жел Карло Топија да немале обѕир према својата сестра Каталини, која била Кар-

лова жена. Мада со нив не војувале, ипак меѓу нив владеела вистинска љубов. Оти 

час биле пријатели, а час непријатели. И така живееле додека Карло на вера на ја 
фатил Ѓураѓ и го заточил. Додека Ѓураѓ бил во заточеништво, повеле преговори за 
вечен мир и кога мирот уследил, Ѓураѓ бил ослободен, ама под условот во иднина 
да живее во пријателство со Карло. Карло во тајност побарал од Дубровчаните да 
посредуваат во заклучувањето на споменатиот мир. Во таа сврха, значи, бил испра-
тен од Дубровник Матеј Будачиќ, кој меѓусебно ги измирил. И така подоцна секо-

гаш, сè до смртта, живееле во пријателство и често лично се посетувале без икакво 

подозрење, верувајќи еден на друг како иста мајка да ги родила. 

                                                 
10

 За годината на Капиновата смрт не можеме ништо да кажеме поблиску, а исто така ни за смртта 
на Страцимир Балшиќ. Тој секако умре 30. ноември 1373, кога Ѓураѓ Балшиќ им издал повелје на 
Дубровчаните во кое се споменува братот на Балша и „синевец на младиот Ѓурѓа“, додека на раните 
повелја се јавува и Страцимир.(Ова објаснување, како и другите, се преземени од коментарите, Р.И.) 
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После смртта на кралот Вукашин неговиот син Марко го држел Костур, 

Охрид и Арг во Мореја. Со Турците, пак, ги удесувал своите односи непрекинато 

частејќи и придобивајќи ги со поклони. Како тоа не можел да го трпи Балшниот 
син Балша, појде со војската под Костур со намера да му го одземе. Во тоа време во 

градот била Марковата жена Елена, која била ќерка на Клапен, првиот великаш во 

Грција. А како понекогаш со љубакала со други луѓе, нејзиниот маж Марко ја мра-
зел. Затоа, бидејќи Балша дошол со намера да ја превари, почна со неа да преговара 
како ќе ја земе за жена, а ќе ја отпушти својата прва жена, ќерка на белградскиот 
деспот, ако му го предаде градот. Таа на тоа пристанала и го пушти во градот со 

цела војска, така да закосподарил со градот. Кога тоа го сознал Марко, сместа до-

шол со многу Турци и свои поданици под Костур и го опседнал градот, бидејќи не 
можел да го заземи на јуриш. Обавестен за тоа, Балшиниот брат Ѓураѓ собра што 

повеќе можел војска, та тргна на пат на Костур во помош, на братот. Видувајќи, 

значи, Марко дека со онолку малку луѓе што ги имал со себе не ќе може да му се 
одупре, ја симна опсадата и отиде. Така бил ослободен Балша, кој ја повел со себе 
во Зета новата жена. Ама бидејќи не можел да го поднесе нејзиниот нечесен живот, 
најпрво ја фрли во темница, а потоа ја отпушти на голема срамота. 

Споменатите Балшиќи се граничеле со градот Котор и многу сакале да заго-

сподарат со тој град. А како тоа не им поаѓало за рака, оти градот бил утврден и до-

бро бранет, секојдневно харале по неговите подрачја и на сите можни начини ги 

кињиле неговите граѓани кои би им паѓале во рацете, да не би ги засакале да им се 
потчинат и да им плаќаат данок. Ама, и поред сè, тоа никако не успеа да го оства-
рат. Оти Котораните, кои секогаш, и во најнеповолни прилики, покажувале голема 
одважност, одлучиле порадо да трпат отколку да се потчинат на нивната власт или 

да ги признаат во било кој поглед за господари. Затоа готово секогаш биле во не-
прекината војна со нив, па мада понекогаш во нешто се споразумувале, малку по-

доцна поново би го кршеле склучениот споразум и постанувале полоши неприја-
тели отколку порано. 

И така, значи, живеејќи во вакви непрекинато меѓусебно непријателство, се 
случи на Никола Алтомановиќ (како што е речено) да му била одземена сета земја 
која ја држел. Бидејќи во неа биле вклучени три покраини, те. Требиње. Конавли и 

Драчевица, кои биле на границата на Балшиќи, тие покраини ги зазеле оние и ги 

сматрале дека многу ги оштетил банскиот бан Тврдко, кој ги зазел другите Николи-

ни покраини. Оти, како сите овие покраини биле зависни од Рашкото Кралство, го-

вореа дека со повеќе права им припаѓаат ним, кои биле великаши на она кралство и 

роднини на кралевите кои го поседувале тоа кралство, отколку Твртко, кој немал со 

нив никаква врска. Ним Твртко им одговорил дека нему му припаѓаат и споменати-

те покраини и целото кралство, оти тој потекнал по женскат лоза од рашките кра-
леви. Но како не можеле да се сложат, се договорија да се состанат со малата при-

дружба на некое сигурно место да не би ли пронашле некој начин да ги изгладат 
несогласиците и да не влезат во војна. Го избрале, значи, градот Дубровник, да пр-

ед дубровачкиот господин да ги решат меѓусебните спорови. 

Ѓураѓ Балшиќ се качи под Улцињ во галијата која е добро наоружана и со-

крил во нејзината утроба многу луѓе, намерувајќи да го фати банот Тврдко. Имено, 

тој знаел дека ќе се состане на островото Локрум, кој се најдува пред градот Дубро-

вник. Ама не се оствари овој негов наум, оти дубовачката господа, било за тоа да 
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била обавестена, била да нешто така слутиле, и само добро се наоружала на една 
своја галија која го довела Тврдко на тоа острово. Тука во манастирите, во прису-

ство на многу дубровачки благородници, преговарале за своите работи. Но бидејќи 

дека никако не можеле да се нагодат поради горе наведените разлози, се вратиле и 

еден и друг дома. 
Нешто подоцна Требиње, Конавали и Драчевица се одметнаа од Балшиќ и 

му се потчинија на банот Тврдко. Видувајќи Тврдко дека изумрела куќата Нема-
њиќи во Рашка те дека нему му припаѓа тоа кралство, зеде наслов крал на Рашка, за 
што во оваа книга после поопширно ќе говориме кога бидеме говореле за босански-

те владетели. 

Кога Балшиќите слушнале за ова одметништво, собрале војска од десет илја-
ди луѓе преминаа со Карло Топија преку Оногошта и продреа сè до Невесиња, уни-

штувајќи со оган и меч сета Тврдкова земја, а потоа се вратија во Зета носејќи плен. 

Три месеци после тоа, 13. јануари 1379. година, умре во Скадар Ѓураѓ Балшиќ. Не-
говата смрт озбилно допринела на пропаста на Зета, чии граници во старо време 
биле на планините на Големите Алпи. 

Значи, после смртта на Страцимир и Ѓураѓ дојде на власт помладиот брат 
Балша. Тој не бил со голема памет, ама со своето лично јунаштво и искуство на 
своите браќа се одржал на власт некое време. Понекогаш боравел во Зета, а поне-
когаш во Романија, околу Белград. Бидејќи Апулското Кралство се нашло во тешки 

неприлики со доаѓањето на францускиот војвода од Анжуа, и кога тој војвода умре 
во Барија, а кралот Карло бил убиен во Унгарија, споменатиот Балша го зазел град-

от Драч и неговите тврдини. 

Во тоа време дојде голема турска војска до Белград во Романија и навали на 
Балшината земја, те похара еден негов дел. Кога тоа го дознал Балша, одма тргна 
од Драч не чекајќи да собере многу људство, па со илјада коњаници се даде во по-

тера по Турците. Бидејќи тие биле далеку побројни од Зетаните, Балша неговите 
властели ги советувал да ја избегнуваат битката додека не соберат појака војска. Но 

тој, како бил мошне одважен, не сакал да послуша добар совет кој му го давале ни 

водеа сметка за опасноста на која се изложувал, туку донел одлука да удри на не-
пријателот. Заметнувајќи ја, значи, битката кај реката Војуша, во покраината вика-
на Грекот и на Поповото поле кое се најдува во спомената покрајина, бил поразен 

од Турците и убиен во борба. Во таа битка се борел мошне храбро заедно со некои 

свои луѓе и замалку да не го издржал нападот на непријателот, чиј број се качик на 
пет илјади и од кои многу тука изгинале. И од Балшина страна паднало многу, а не-
кои биле заробени. Меѓу останатите бил убиен неговиот војвода Ѓураѓ Крвавчиќ, 

врстен војник, и Иваниш, синот на кралот Вукашин. На Балша Турците му ја отсе-
коа главата и му ја однеле на Каријатинот, Турчинот, кој ги држел оние краишта на 
Македонија и Романија во име на турскиот султан Мурат. Тоа било 1383. година. 

На Балша за кого е збор и неговиот брат Страцимир Дубровчаните, поради 

многуте доброчинства кои од нив ги примиле, се зачврстиле меѓу властелот на сво-

јата република, а од Дубровник бил испаратен поклисарот Марин Цријевиќ да им 

соопшти и честита. Балшината жена по име Канина, која се најдувала во Белград, 

се нагодила после смртта на својот маж со Турците, кои непрекинато ги даровала. 
Балшината смрт била разлог што тогаш бил пуштен Страцимировиот син 

Ѓураѓ, кој бил затворен во драчката тврдина поради некои свои непокорености кој 
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ги исполил во Зета, а и поради тоа што се боеле да би можел да ја заземе државата 
Зета, оти бил мошне паметен младич и многу настран. Одејќи Ѓураѓ во Зета, бил 

примен за господар, мада некои од Горна Зета и од Црнојевиќ не се покориле, 
правејќи да го признаат за свој господар босанскиот бан Тврдко. Ѓураѓ тогаш не са-
кал да води за тоа многу сметка. Ама претпоставувајќи дека Никола и Андрија Са-
кет, зетски властели и мошне паметните оштроумни луѓе, сакаат да ја одземат др-

жавата, му ја соопштува стварта на Дукаѓини, те по нивниот совет ги фати и нареди 

да им се ископаат очите. Нешто подоцна дојде до несогласица и со Дукаѓини. Кога 
многу се бојел, ја зел за жена ќерката на рашкиот кнез Лазар по име Деспина, која 
порано му била жена на молдавскиот кнез Шишман, па така постанал помоќен. Но 

покрај тоа не се осудувал да им се одупре на Турците. Оти кога дошло пет илјади, 

ја прегазиле сета Албанија и Мусаките сè до Драч; поминале и преку Зета и преку 

подрачјето на Будва, Бар и Скадар, а некои од нив стигнаа сè до Острога, близу 

Оногошта во Горна Зета. Тука заробиле големо мноштво Арбанаси и Словени еден 

и друг пол и ги одвеле во ропство, а оние кои не можеле да ги водат со себе окру-

тно ги побиле, оти немало никого кој би се усудил да им се одупрат. Дури и самиот 
Ѓураѓ, да би го избегнал нивниот бес, видувајќи дека не може да се мери со нив, ги 

снабдел своите градови со посади и со други потребни ствари, те побегнал во 

Улцињ. Оттаму со чести пратеништва и многу дарови ги ублажи Турците и склучи 

со нив мир. Тоа беше 1386 година.  
Не долго после тоа, и Ѓураѓ се пресели од овој свет. После неговата смрт 

владеел во Зета неговиот син Балша, бидејќи Гојко и Иваниш умреле уште за та-
тковата смрт. Споменатиот Балша после неполна година дена го зазеде Скадар, ама 
без тврдината, а го освои и целото подрачје Зета, освен речената тврдина, која им 

останала на Млечаните. Ним неговиот татко им го дал споменатиот град Скадар и 

еден дел на својата земја, оти самиот повеќе не можел да им одолее на нападите на 
Турците, со кои Млечаните често војувале, ама ипак останувале победници. Кога, 
значи, Балша на овој начин ја зазел Зета, млетачката влада испрати неколку галии 

под заповедништво на Марин Каравела. Со дел на парите, а со дел со широко обе-
ќување, тој ја удеси стварта со Млечаните така да Балша со својата мајка имал 

одвај еден ден време да побегне од Зета. И така Млечаните загосподариле со целата 
Јужна Зета со сите нејзини градови. 

Подоцна, 1413. година, Балша го повратил најголемиот дел на Зета која ја 
држеле Млечаните. Тоа сè им се случило поради неопрезноста на еден нивни капе-
тан кој го држеле во Скадар, преку Бенедета Контариниј, дрзок човек, кој наредил 

да се побијат некои недолжни Зетани. Млетачката влада ипак се нагодила со Балша 
и му го вратил целото она подрачје кое порано го држел неговиот татко. Ама поно-

во 1419. година во месецот март, поттикнат од еден свој роднина, Стефан Мара-
монтен од Апулија, кој подоцна постанал господар на Црна Гора од кои проистекле 
Црнојевиќ, Балша дојде со војската под Скадар. Ама не направи ништо освен што 

оплачкал некои дубровачки трговци кои доаѓале од Рашка. Тоа не го пропуштил ни 

подоцна кога год се намерил на некој Дубровчанин. Млечаните така го биле осла-
биле и оружено и него лично, да 1421. година склучил со него приморје.11

 

                                                 
11

 Балша навистина во март 1419. почнал војна против Венеција, а тогаш прв пат се јавува и Стефан 

Марамонте, кој навистина дошол од Апулија, ама не бил ни во каква врска со Црнојевиќ. Тој веро-
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Од Зета во Рашка му отишол на својот вујко деспот, оставајќи го вместо се-
бе речениот Стефан Марамонте. Но бидејќи тргнал од Зета со грозница, кога сти-

гнал во Рашка се преселил во вечност, месецот април споменатата година. Кога 
Марамонте чул за неговата смрт, сместо преминал во Апулија. При таа прилика 
Млечаните одма ја зазедоа цела Зета, ама кратко време остана во нивните раце. 
Имено, деспотот Стефан, синот на кнезот Лазар, истата година кога умре Балша 
влегол со многу војска во Зета, па одма ја зазел со сè она што неа ñ припаѓало. Под 

власта на Млечаните останале само градовите Скадар, без околното подрачје, и 

Улцињ со Будва. Но на крајот склучил примирје со Млечаните. Кога примирјето 

подоцна, на крајот на 1422. година, истекло, поново отпочнаа војните.  Поради тоа 
деспотот Стефан ја испрати во Зета, под заповедништво на војводата Масарака, 
својата војска, која веќе ја доведела во крајна опасност одбраната на Скадар. Ме-
ѓутоа, Млечаните ги отклониле овие тешкотии заблагодарувајќи на парите со кои 

поткупиле некои од Зета и Рашка, те споменатата војска на деспотот Стефан во ме-
сецот декември била разбиена. Таа војска намерно се разбегала подома бидејќи по-

големиот дел на Пашторовиќ и Памалиота се одметнал. 

Следната, пак, година во месецот мај пошол во Зета Ѓураѓ со својата војска 
и со војската на својот вујко деспот, те се зауставил измеѓу Скадар и Св. Срѓа. Мле-
чаните со неколку свои галии ја истовариле во Зета војската која, направувајќи не-
кои упоришта и заклони, се втаборила во Св. Срѓа и тука останала некое време без 
нарочит успех. Кога тоа го видел млетачкиот сенат, одлучи да склучи мир со де-
спотот и со деспотовиот сестриќ Ѓураѓ, и покрај тоа што Паштровиќите, кои биле 
на млетачка страна,настојувале до него да не дојдат.Подоцна, 1425. година, деспот-
от се одрече на цела Зета која била под неговата власт во корист на сестричот Ѓу-

раѓ. Ѓураѓ ñ испратил поклисар на млетачката влада, те тогаш следната година пре-
ку своите поклисари склучила со нив мир уз обврска дека годишно ќе му даваат 
илјада дукати за градот Скадар. Истата година во месецот август Ѓураѓ со својата 
жена и децата тргнал од Рашка и дошол во Зета, во која дошол и Стефан Марамо-

нте, повикан од некои од Зета да би ја презел власта. Допловувајќи од Апулија со 

еден дубровачки брод, слегол под Паштровиќи. При прилика на ова негово доаѓа-
ње, некои од неговите приврзаници, нарочито Рашани, им направија кај Ѓураѓ рѓава 
услуга на Дубровчаните, така тој се разјарил на нив. Но Дубровачани непрестално 

го смирувале и го обсипувале со љубазности и услуги, оти тој и ги заслужувал уба-
во да го гледаат и почитуваат. Имено, тој и неговиот татко секогаш биле пријатели 

на градот Дубровник и секогаш убаво постапувале со дуборвачките трговци. И по-

веќе пати Дубровчаните сакале Ѓураѓ да дојде во Дубровник, а тоа го сакал и сами-

от Ѓураѓ. Бидејќи, значи, во тоа време Ѓураѓ бил господар на Зета, а освен тоа со-

владател во Рашка и деспотов наследник, Дубровчаните му испратле поклисари 

Марин Шимунов Растиќ и Марин Јабаков Гундулиќ. Ѓураѓ радо го примил и му дал 

срдечна аудиенција. И мада пред бил вознемирен со доаѓањето наречениот Стефан 

Марамонте, како и со извештајот на некои Рашани и другите непријатели на Ду-

бровчаните кои ги оптужувале Дубровчаните дека на една галија го довезле од 

Апулија Марамонте, ипак му било мило доаѓањето на речените поклисари. Тој то-

гаш самиот се понудил со својата жена и деца да го посети Дубровник, и покрај тоа 
                                                                                                                                                 
јатно бил син на Константин Балшиќ и Елена Топија, одрастаел во Апулија кај мајчините роднини 

од семејството Марамонте...Балша навистина пред смртта склучил примирје со Венецијанците. 
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што луѓето малку наклонети на Дубровчаните набројувале некои опасности со кои 

(ако појде во Дубровник) се извргавал или можел да се извргава. Дубровачката вла-
да одма му испратила галија со еден фуст и неколку лаѓи под заповедништво на 
Џор Палмотиќ во придружба на многу благородници на одредени да го најдат Ѓу-

раѓ на располагање. Уште пред доаѓањето на дубровачката галија Ѓураѓ му поделил 

salvum conductum на Стефан Марамонте. Кога допловила галијата, Ѓураѓ се качил 

на неа со жената, децата и сите членови на смејството. 

Кога, значи, стигнал во Дубровник, го примија со големи почести, како него 

така и неговата жена која сочекала многу владици и го придружувале за сето време 
додека била во Дубровник. Ѓураѓ ја посетил главната црква на тој град и бил дару-

ван со многу богати дарови и од државата и од поединците. За сето време на него-

виот боравок тука, се приредувани големи свечености. Потоа Дубровчаните се пре-
везле назад во Зета, па кога слегол над Улцињ кај Огиран, кралски ги дарувал сите 
кои го допратиле од Дубровник. 

Од Зета се вратил во Рашка, во која повел со себе некои од Дриваст, те. би-

скупи и некои други кои се дрзнале да се побунат против него. 

Конечно 1442. година војводата Стефан на Млечаните им ја одзел Зета со 

Бар, ама не останала под неговата васт подолго од година дена, оти поново ја зазеле 
Млечаните. Тие биле главен разлог на пропаста на куќата Балшиќи. Кога таа куќа 
сосема се згаснала, градот Котор се ослободил од големите угнетувања кој непре-
кинато трпел од споменатите Балшиќи. Мада во Котор повеќе пати се делеле многу 

и богати дарови, ипак никогаш не успеале да делуваат на нив конечно да одустанат 
од нападите на нивниот град. Бидејќи тоа е мошне стар град и како многу пати го 

спомемавме, сакав овде накратко да го изнесам неговото потекло и развојот. 
Значи, првиот град Котор, викан Аскривиј, чии рушевини сега се гледаат не 

многу далеку од овој другиот кој настанал на рушевините, бил сместен во дното на 
Рисанскиот залив, сега викан Которски. Према Плиниј, тоа бил мошне стар римски 

град кој (како што пиши Балтазар Сплитанин) Римјаните го викале Аскривиј, а он-

дешните селани Гудрово. Марио Нигро во VI кн. Георг. држејќи се на Плиниј, го 

назива Дегурто. Веројатно дека ова име потекнува од една поблиска река која уште 
и денес се вика Гурдиќ. 

 За постанокот на овој град нема ништо поуздано, мада извесни кажуваат де-
ка го основал некој народ од Сицилија викан Аскри,

12
 или (како што други велат) 

некој народ кој побегнал од Азија пред навалата на Грците при прилика на пусто-

шење на Троја и кој, после многу пустоловини на море, тука се сместил. Овој град 

во времето на Михајло, синот на цариградскиот цар Теодор, 860. година бил зазе-
мен и со голем дел спален од Агарените од Картаго. Овие, избирајќи ги за запове-
дници Содан, Саба и Калфуз, луѓе највични меѓу сите на војна вештина, влегле во 

Јадранско море со флотата од триесет и шест големи лаѓи и тука зазеле некои гра-
дови,а меѓу останатите (како што пиши Георг Кедрон во Епитоми на неговата исто-

рија) Будва, Росе, те. тврдини на влезот во Которски залив, кој го сравнале со зе-
мјата, и Аскривиј, кој го оплачкале, те кренале со пат на Дубровник. 

Во тоа време некој од прваците на Аскриј, кои не биле прусутни при руше-
њето на својот град, се повлекле према запад и подигнале една тврдина на некоја 
стрмна, по природа мошне утврдена положба, да тука би се склониле од бесот на 
                                                 
12

 Во Коментарот стои: „Не успеав да влезам во траг на оваа верзија за народот Аскри на Сицилија“. 
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варварите, бидејќи Аскриј не бил добро утврден. Со текот на времена тука се на-
станале и други семејства. Не поминало долго време кога оние од Аскриј дознале 
дека некоја јака војска влегла во Босанското Кралство нанесувајќи му голема ште-
та, како и да се спушти долу во приморските места. Бидејќи го обзел страв, тие кои 

можеле да застанат внатре на новата тврдина се склониле таму, а другите (како што 

кажува Балтазар Спличанин) се качиле на својата лаѓа и се оддалечиле малку од ко-

пното, чекајќи што ќе биде со споменатата војска. Таа војска најдувајќи го Аскри-

виј напуштен и без икаква стража, го спалила. Кога тоа го виделе граѓаните на 
Аскривиј, го напуштија и сите освен мал број одлучил да подигне друг, нов по-

чврст град. Бидејќи им се учинило дека онаа положба каде нивните сограѓани ја би-

ле соѕидале новата тврдина мошне погодна за подигање на град, го зазеде просто-

рот од море сè до споменатата тврдина, обфаќајќи го така делот на брдото Кловко, 

сега викан Ловќен. 

Случајот бил во тоа време Унгарците често упаѓале во Босанското Кралство 

и повеќе пати ја похарале територијата на босанскиот град Котор, кој Герард Руд-

нигер во II кн. на својата Географија го назива Весекатро, а се најдува близу Бања 
Лука. Благородниците на овој град по име Недор, Мирослав и Вукосан, како и уште 
некои други, слушајќи да се ѕида овој нов град, тргнувајќи со својата имовина која 
претставувала голема вредност во злато и сребро- бидејќи Босанското Кралство е 
богато со овие руди-и дојдоа во Рисан (како што пиши Михајло Солињанин во опи-

сот Далмација), разгласувајќи дека дошле тука да ја подигнат тврдината во која ќе 
може сигурно да се борави. Кога тоа го дознале граѓаните на Аскривиј, ги повикаа 
и замолија оној трошок кој намерувале да го направат порадо да го вложат во из-
градба на веќе започнатиот нивни град, те здржени да живеат како вистински при-

јатели и граѓани. Босанците, кои инаку живееле, одма не го прифатија овој предлог 
туку после неколку дена одговорија дека се спремни да го задоволат нивното бара-
ње, ама под условот новиот град да го назоват со името на нивната татковина, Ко-

тор. Ова не го прифатиле Аскривијаните, ама подоцна (кажува Солињанин), по на-
говор на својот бискуп, се сложиле да фрлат ждрепка, те така да одлучат со кое име 
да се вика градот. И ждребот испадна во прилог на Котораните Босанци. Така од 

она време се вика Котор, напуштувајќи го старото име Аскривиј и Гурдово. И така, 
со помош на имовината на споменатите Босанци, тие го утврдиле со дебело ѕидини 

овој нов град кој од исток го заплускува реката Гурдиќ, од југот морето, а од запад 

реката Парило. 

Самуил Бугаринот ја опустошил околу 999. година цела Далмација. Меѓу 

останатите злодела кој ги извршил, го спалил (како што кажува Диоклетанин) Ко-

тор, те. стари Аскривиј, кој тогаш бил настанет со некои земјоделци, те потполно 

го разорил заедно со Рисан, прастариот град во кој била склонета далматинската 
кралица Теута бегајќи пред Римјаните 315. година пред Христа. Оние кои се спаси-

ле од неговите рушевини дошле да се настанат во новиот град Котор кој со руше-
њето на Рисан многу пораснал. 

Иако Котораните во почетокот се труделе да живеат незавосни и слободни, 

ипак непрекинатите наезди на рашките кралеви ги присилиле да останат во покоре-
ност према нив сè до 1178. година. Видувајќи Котораните во тоа време дека Раша-
ните готово сосема ги потчиниле на својата власт, се нагодија со Грчкото Царство, 

кое подоцна снажно ги бранело. Така кога околу 1179. година дошол близу Будва 
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Симеун Немања, кралот на Рашка, кои грчките историчари го називаат Стефан, и 

покушувал на сите начини да се домогне до градот Котор, цариграскиот цар Ма-
нојло Комнен сместа го испратил (како што пишува Никита Хонијат во V кн.) со 

голема војска на Теодор Падијат да ја заузда Немањината смелост. Кога Немања 
сознал дека доаѓаат Грците, одма го напуштил потфатот и побарал извинување од 

грчкиот цар. Бидејќи нивното царство го зазел фландријскиот кнез Балдуин околу 

1215. година, рашкиот крал Стефан, и син на Симеун Немања, желен на се да го по-

тчини на својата власт градот Котор оти лежи на морскиот брег, ги повика Кото-

раните да им се приклонат на Рашаните обврзувајќи се дека ќе ја почитува нивната 
слобода и ќе ги брани од сите непријатели. Ова широкоградност Рашанте ги навела 
Котораните да пристанат уз нив. И така останале сè до 1360. година, сè до времето 

на Урош, последниот крал и цар на куќата Немањиќи, и син на царот Стефан, кој 
уште и денес Котораните го чуствуваат и називаат на својот јазик ЦАР СТЈЕПАН. 

Бидејќи кралот Урош (како што рековме) поради својата лудост го изгубил 

царството, те она било поделено измеѓу четири великаши, градот Котор стапил во 

сојуз со Унгарите. А бидејќи Унгарите за време на својот крал Лудовик Мартел би-

ле во војна со Млечаните поради Далмација (како што известува Биондо во X кн, 

дек 2 и Сабелико во IX кн. ene 9), Ветор Пизано, генерал на млетачката флота, го 

оплачкал и спалил. Тоа било 1368. година. Но Пјеро Ќустиниано, исто така млета-
чки писател, не кажува дека го спалил ни сосема го заробил, оти во I книга на Мле-
тачката историја вака стои: 

‘Тргнувајќи Ветор Пизано со дваесет и шест галии под градот Котор, тогаш 

под власта на унгарскиот крал Лудовик, кој држел во него јака посада, застанал да 
го испитува расположувањето на неговите жители, ама тие му одговорија поносно 

уз псовки и закани. Расрдувајќи се поради тоа, ја истовари војската и изврши неко-

лку жестоки напади. На крајот го зазеде и со дел го пороби. После тоа се предала и 

тврдината, те нејзината посада и мноштвото луѓе од градот појдоа во Калабрија’. 
Тоа исто го пиши Ѓулио Фаролдо во млетачките анали. Тогаш Дубровча-

ните, на молба на унгарскиот крал Лудовик, под чија заштита бил и нивниот град, 

го испратиле потајно Петар Гизди Малобрачанин, роден Которанин кој би сакал да 
ги настани во Дубровник на полна слобода и повластување, те дека ќе биде на сè 

изедначен со останатите дубровачки граѓани. На тоа Котораните одговориле дека 
тоа радо би ги учиниле да не мораат да водат сметка за Млечаните и дека не се бо-

јат. Кога некој од тоа би ги ослободил, тие би се потрудиле да му удоволуваат на 
кралот Лудвик. 

Кога унгарскиот крал го примил овој одговор, го повика во Которскиот за-
лив Антониј Фјаскиј со четири ѓеновски галии полни со војска и друга опскрба, 
сматрајќи поуздано дека Котораните ќе постапат према даденото обеќање. Ама тие, 
било да не виделе доволно помош, или можда да биле задржани со некои други 

оправдани разлози, ипак не се предадоа. Затоа Дубровчани по наредување на тога-
шниот бан на Далмација и Хрватска Никола Сеча поново испратиле во Котор еден 

свој граѓанин, на кому Котораните при мачењето му ја осакатиле раката. Тоа многу 

ги увредило Дубровчаните, па испратиле неколку свои галии и го похарале целото 

подрачје на Котораните. Ништо не им помогнале заканите кои Дубровчаните им ги 

упатувале на Млечаните, кои склучиле мир со Унгарија и му го повратиле градот 
Котор, кој останал во ваков однос према Унгарите сè до 1384. година. 
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Имено, кога со смртта на кралот Лудовик во Унгарското Кралство настанал 

голем метеж, босанскиот крал Тврдко I, повеќе отколку желен да го добија под сво-

ја власт Котор, толку работел кај кралицата Елисавета и нејзината ќерка Марија, на 
крајот да ја постигнал својата цел, ама ипак со приволот и пристанокот на самите 
Которани, кои Тврдко ги привлекол кон себе пред сè со многу дарови и со големи 

обеќања. Котор, значи, остана под босанската круна сè до кралот Остоје. Кога 
Остоје бил во војна со Хрвоје Вукчиќ, херцогот на сплитските и трите острови, те. 
Брач, Хвар и Корчула, Котораните се држеле порадо на страна на Хрвоје. Остоје 
поради тоа се утврдил и настојувал да загосподари со тој град. Меѓутоа, кога тој 
бил во сојуз со Ладислав, кралот на Апулија, кои некои го викаат Ланзилаг, а про-

тив Жигмунд и Хрвоје, допловил со неколку Ладислављеви галии во Цавтат да се 
состанат со Сандалија Храниќ, капетан на кралот Остоје. Овие два кралеви, имено, 

одлучиле да појдат на освојување на Котор: босанскиот крал од копно, а Ладислав 
од море. Бидејќи Хрвоје бил обавестен за ова нивно ковање на заговор, продре со 

војската во Остојината земја. А бидејќи Остоје бил принуден да го повика назад 

својот капетан Сандалија, падна во вода целиот нивни план кој го створиле во по-

глед на градот Котор. 

Остоје водел долга војна со Балшиќите, ама многу поголема е потешка била 
војната која ја водел со градот Дубровник. Оти мада во старите времиња Дубров-

ник, Котор, Бар и Улцињ биле во сојуз, а нарочито Котор и Дубровник, 1361. годи-

на, меѓутоа, дошло до тешки размирици измеѓу овие два града, и покрај нивните 
бројни родбински врски,со обѕир дека се зародувале како да се работи за еден град. 

Штоповеќе, во Дубровник имало, па и сега има повеќе властелински семејства кои 

потекнуваат од Котор отколку од иеден друг град; а тоа се овие: Бенешиќ, Буќа, Ба-
сиљевиќ, Баска, Бичиќи, Катена, Цревиќ, Калисти, Добро, Држиќ, Гуленико, Гели-

ебо, Ѓорѓиќ, Мекша, Пецања, Пуциќ, Соренте, Волпели и Зријевиќ. Од тие денес 
живеат во Дубровник: Бенешиќ, Буќа, Басиљевиќ, Цревиќ, Ѓорѓиќ и Пуциќ. Бичиќи 

и Држиќи го изгубиле племството услед непослушност на нивните предци. 

Ама сè тоа (како што рековме) малку помогнало и нипошто не ги одвратило 

овие два града од толку меѓусебни војни, водени почнувајќи од 1361. до 1420. годи-

на, кога Котор дошол под млетачка власт. Узрокот и потеклото на нивното неприја-
телство бил Војисав Војновиќ, кнез ужички, кој владеел на подрачјето околу Ду-

бровник.Тој, освен што е шизматик, воедно бил наопаку човек. Тој 1360. година по-

ради некои ситници повел војна против Дубровчани. И бидејќи не престанал со си-

те сили да ги прогонува, тие се наоружале и се спремиле да му одговорат со иста 
мера. Затоа Дубровчаните следната година ги замолиле Котораните да им помогнат 
против овој непријател и да не дозволат извоз на сол во неговата земја. Ама Кото-

раните се извиниле дека тоа не можат да го учинат без голема штета по нив. Тогаш 

Дубровчаните испратиле неколку свои галии да ја уништат которската солана. 
Овие поради тоа јако се навредиле и од одмазда му се придружиле на Војисав, а по-

тоа на неговиот синовец Никола Алтомановиќ. Па бидејќи ги снабдиле со оружје 
од Италија, Војсав и Никола ја пустошеле земјата на Дубровчани, кои наскоро се 
одмаздија за оваа неправда. Дубровчаните, имено, го замолија Страцимир и Балша 
да се одмаздат на нападот и плачкањето на Котор. Во тоа Балшиќи сместа им из-
легле во пресрет. 
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Кога Млечаните дознале за овие размирици и непријателства меѓу нив, ги 

замолија Балшиќи и Никола Алтомановиќ дека во сојуз со нив да појдат на осво-

јување на Котор и Дубровник, овие од копнена страна, а Млечаните ќе удрат со 

флотата од море, уз обеќавање дека, ако стварта успеа, на Балшиќите ќе им ги да-
дат градот Котор и Драч, а на Никола Алтомановиќ Стон и Пелешац. Сознавајќи го 

тоа Дубровничани, одма го обавестиле унгарскиот крал Лудовик. Овој им порача 
на Балшиќите и Никола дека тој лично ќе дојде со својата војска да ги нападне во 

нивната куќа ако ги нападнат неговите градови. Овие Лудовикови закани делуваа 
така да речените господи одустанале од тој потфат и дека секое ковање на заговор 

на Млечаните постанала залудна: Дубровчаните склучиле мир со Котораните. Ама 
1371. година поново влегоа во војна која избила (како и порано) поради солта која 
Котораните ја продавале во земјата на нивниот непријател Никола Алтомановиќ. 

Затоа Дубровчани често ги рушеле нивните солани и при тоа имало многу мртви. 

Оваа војна траела неколку години, па Котораните, по природа склони на одмазда, 
1379. година му ги испратиле Трифун Буќа и Никола Драгов на босанскиот бан 

Тврдко со молба да ги помогне против Дубровчани, обеќавајќи дека ќе го предадат 
својот град, не водејќи сега повеќе никакви сметки за обѕирот кој морал да го има 
према Дубровчаните поради услугата која му ја направиле, да го забрани под нај-
строга казна извозот од своето кралство во Дубровник на било какви намирници. 

Ова ги распали духовите на Дубровчаните така да сместа го наговориле Ѓурѓа Бал-

шиќи против Котораните. А кога тој дојде со својата војска, ја уништи со оган и 

меч целата нивна земја. 
Которскиот полк поради тоа бил мошне незадоволен и свесен сите овие не-

волји да проистекуваат од лошата управа на нивниот магистрат, па се побунил и ги 

протерал од градот споменатиот магистрат и поголемиот дел на властелите. Проте-
раниот магистрат и властели, не знаејќи што да работат, обратувајќи им се на Ду-

бровчаните со молба да не ги напуштат во оваа нивна неволја, а тие во иднина ќе 
бидат добри пријатели. Стварта била изнесена и расправана во сенатот, во кој било 

заклучено да им се пружи најголема можна помош. Дубровчаните, имено, се боеле 
нивните поданици, поводувајќи се за примерот на которскиот полк,да не одважи да 
приреди нешто слично на својот магистрат. (Полк=фолк=волк=Volk=волг-ар, Р.И.) 

Бидејќи Дубровник тогаш се најдувал (како повеќе пати е речено) во сојуз 
со унгарската круна, го замолиле Никола Сеча, кој од кралот Лудивик би го добил 

банатот Далмација и Хрватска, тој со својот углед да ја сузбие дрскоста на Котора-
ните. Овој им напишал неколку мошне заканувачки писма и тие писма им ги пре-
дал на Дубровчаните. Оние го повикале во Дубровник водачот на побуната, Кото-

раните Медој и Матеј, со кој воделе преговори па на крајот ги наговориле да се 
измират со својот магистрат и другиот властел, те да ги примат во градот. Што по-

добро да би ја извеле оваа ствар, ги испратиле во Котор со бановите писма со еден 

свој поклисар, и тоа Матеј Ѓурѓевиѓ, речит човек и добар војник. Со него отишле 
споменатите Медоје и Матеј. 

Кога Ѓурѓевиќ стигнал во Котор, направил сè како би го средил и смирил 

ова востание на полкот. После малото опирање, народот пристанал да го направи 

она што бара од него дубровачкиот поклисар, само ако му се пружи гаранција во 

иднина поради тоа да не ќе има никакви непријатности. Споменатиот поклисар то-
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гаш во име на својата република им ја даде бараната гаранција, и така народот се 
смирил. 

Пераштани биле мошне незадоволни со овој мир и понатаму го продолжу-

вале востанието, говорејќи дека тие поради гордоста на властелите биле први кои 

ги трпеле сите недаќи и на рушење на своите куќи. Ама и нив на крајот ги смирил 

споменатиот Медоје, кој во тоа време бил мошне моќен и уживал голем улгед во 

градот Котор, во кого не можело да се мери со нив во богатството не само на ни-

еден граѓанин, туку и ниеден властелин. Тој имал, меѓу останатато деца, син Никш, 

од кој се родиле Франко и Клара кои подоцна се мажила за Матеја Лукаревиќ вла-
стелот дубровачки и бан на Далмација и Хрватска. Него Бонфиниј го споменува на 
повеќе места со многу почитувања. 

Бидејќи Дубровчани и Которани вака биле измирени, годината 1383. поново 

влегоа во војна, уште пожестоко и покрваво од претходните. Таа војна ја предизви-

каа Котораните ни поради што, не мислејќи дека започнатата војна често луда сме-
ла ствар, а да го завршат во своја корист, стварта не е само среќа туку и јунаштво. 

Имено, во Дубровник дошол еден которски властелин кој му должел голема свота 
пари на еден Дубровчанин, па овој го дал да се затвори во темница. Котораните ги 

замолиле Дубровчаните да га пуштат, тврдејќи дека тие го испраќаат во Италија 
заради работи на својот град, а ако тој на некој нешто му е должен, на поверувачот 
може да му се исплати од неговите недвижнини кои тој ги има многу на територи-

јата на Котор. Ама, и покрај се, Дубровчаните не сакале да го пуштат без пристанок 

на поверителот. На тоа Котораните така се расдрдиле одма да ги наоружат двете 
галии и ги испратиле да запленат една дубровачка лаѓа која доаѓала од Истокот по-

лна со трговска роба, а случајно била приметена во луката Роса. Тоа исто се на-
правило и после неколку дена со една друга лаѓа која доаѓала од Барија во Апулија, 
на која се најдувал големиот имот на Дубровчаните. 

Дубровчаните испратиле поклисари во Котор како би им се вратиле и осло-

бодиле споменатите лаѓи. Кога тоа Котораните не сакале да го учинат, Дубровча-
ните упатија во Которскиот залив три галии, кои, услед капетановата неопрезност, 
ги нападнале непријателите ноќта. Затекнувајќи ги без стража, една заробија, доде-
ка другите две умакнаа И во таа гужва погинал капетанот на заробената галија. 
Туберон пиши дека оваа галија била заробена повеќе со издајство на посадата отко-

лку со храброст на непријателот. Божидар од Неретва, имено, како водач на палу-

бата на речената галија, цел ден ништо друго не работел туку викал, дрско претел и 

пцуел готово сè по ред. Кога конечно му додеало на капетанот на галијата, го по-

викал еден ден да се предаде и го запраша каде се родил и со што најпрво се бавел. 

Тој му одговорил да се родил на Неретва и дека е син на калафат, те дека најпрво го 

обавувал занаетот на својот татко. Капетанот тогаш рече: ‘Навистина, другчие не 
можело да биде отколку да сте му сумњале на породот, а исто така и на простачки-. 

от одгој. И јас од сега повеќе не ќе се чудам кога вас ќе ве слушам како викате и ги 

пцуете останатите. Ако како веќе од детството ушите ви се навикнале на непреки-

дна бука на чеканите, а вашата уста на смрад на смрдлива паклина, не ќе биде не-
обично вас да ве слушаат непрекинато како им галамите и изговарате непристојни 

и увредливи зборови на вашите другари.’ Настојувајќи тогаш да го оправда својот 
јазик, кој пцуел и изговарал гадни зборови, водачот на палубата одговори дека не-
говото звање е да ги пофалува крепосните, а да ги пцуе опаките. На тоа капетанот 
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му додаде говорејќи: ‘Тоа не е вистина и вие лажете како хулја. Оти кога вашиот 
живот е полн со мани и злочини, како е можно вие да ги мразите лоповите и на вам 

слични, а сакате добри.’ Капетаното одма го сменал од должноста водачот на палу-

бата и го поставил да го обавува своето поранешно, непристоен занает калафат. Се 
случило така тој една ноќ бил на стража на галијата, па иако приметил дека се при-

ближуваат непријателите, не го обавестил капетанот, те Котораните со изменаден 

напад ја заробиле галијата. 
Кога за тоа стигнала веста во Дубровник, сенатот го прими со голама жало-

ст. Не часувајќи часот, сенатот наоружал уште две галии и ги испратиле сите пет на 
опседнување на Котор, под заповедништво на Миха Волчиќ Бобалевиќ, човек нави-

стина голем, и по јунаштво, и по благородна крв и по своите врлини кои ги поседу-

вал. Имено градскиот кнез во сенатот вака проговорил: 

‘Вашата ретка мудрост, несломлив и великодушен дух, величина на вашите 
дела и на крајот вашата голема, и уште порана позната љубов према оваа ваша та-
тковина во чија служба повеќе пати сте го ставиле на коцка сопствениот живот, не 
поттикнала во овие тешки времиња вас да ве избереме за генерал на нашите војни 

лаѓи. Сега, кога има да испловите со нив, сетете се на ова поуздање и надеж која, 
дури целиот град и вашата татковина, ја положуваме во вас.’ 

Отпловувајќи, значи, Бобаљевиќ од Дубровник и стигнувајќи во Которски 

залив,истоварил многу луѓе на гребенот Св. Габријел оттаму право да упадне на те-
риторијата на Котораните. Во борбата која настанала измеѓу неговата војска и Ко-

траните недалеку од споменатиот гребен, Бобаљевиќ останал победник. Потоа оти-

шол на состанок со господарот на Зета, од кој добил помош од три илјади храбри 

борци, те со нив почнал да го опседнува Котор. Ама кога заприметил дека неприја-
телот за тоа мари, решил да изврши напад на градот. Подигнувајќи во таа сврха 
еден бедем од западна страна, отпочна со нападот. Кога Котораните виделе дека 
при одбраната имаат големиу губитоци во људство, собирајќи се на збор едногла-
сно решиле да му го упатат на Бобаљевиќ поклисарот Јера Драгија со понуда дека 
ќе ги врати и галијата и сè што кај нив се најдува како сопствеништво на Дубро-

вчани. Кога, значи, дошол Драги и на Бобаљевиќ му ја изложил дадената порака, 
овој му одговори дека не може ништо да одлучи пред него што го обавести дубро-

вачкит сенат. Кога сенатот ја примил веста за тоа, одлучи Бобаљевиќ не смее да го 

напушти она место сè додека Котораните не им вратат на Дубровчаните што им 

одзеле. Бидејќи овие му го задоволиле захтевот на Дубровчаните, дошло до склучу-

вање на мир. 

Во оваа војна не учествувале Пераштаните, кои пред него што отпочнала, се 
наговориле и ги молеле Котораните да не се впуштаат во војна со своите соседи, 

кога можат со мирен пат да го решат спорот, оти ако другчие го направат, тие, изја-
вуваа, не ќе се приклонат ни на една ни на друга страна. На тоа Котораните им од-

говориле дека не им треба ни нивниот совет ни нивната помош. Меѓутоа, при тоа 
Котораните покажале мала разборитост. Оти во слични прилики секоја помош и 

потпора е добра, а нарочито такви луѓе како што се Пераштаните. Тие секогаш би-

ле војници и јунаци на оружје, за што често пружаат и уште секогаш пружаат дока-
зи. Тоа доаѓа до израз не само кај машките туку и кај нивните жени, кои (освен што 

не можат да се дичат на чистотоста во која нималку не заостануваат зад најчесните 
матрони, па ни зад самата Римјанка Лукреција, со редок пример на чистота) во сите 
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свои дела потсетувајќи на вистинските амазонки. Јас повеќе пати сум ги видел нив 
две или три како одат дење или ноќе на лаѓицата и како, ако се сретнат со Турците 
од Херцег- Нови, не обраќаат на нив никакво внимание. Штоповеќе, ако би се слу-

чило од нив некој да изговори која не баш пристоен збор (што бива мошне ретко), 

тие ги напаѓале одважно, попат на Марпесија или Пентезилија амазонки, со ужасни 

и најувредливи зборови. 

Пераштани порано се викаа Пертани, а се најстари становници на оние ме-
ста каде денес обитуваат, како што сведочи Балтазар Сплиќанин. Тие, имено, тука 
обитуваат уште во времето кога Рисан цветел. Кога Римјаните, заради одбрана на 
Рисан, подигнале една тврдина на гребенот денес викан Св. Ѓураѓ, ја предале на чу-

вање на Пераштаните. Како се истакнале при одбраната на тој град во борба со 

некои гусари, ги добиле од царот Диоклецијан сите повластици и широка слобода 
која ја уживале градовите под Римското Царство во Италија. Тоа било околу годи-

ната господна 292, па секогаш живееле слободни. Навистина го признавале за го-

сподар царот на Рашка или кралот на Босна. Илјадо три стотини шеесет четвртата 
година, кога умре Површко, властелин дубровачки и господар на Будва, кој самиот 
ја купил, или (како што некои велат) ја примил на дар од Балшиќите за некоја на-
правена услуга, Дубровчаните испратиле една своја галија да го натовари Пор-

шковото семејство и да го доведе во Дубровник. Воедно му издале наредување на 
заповедникот на галијата да настојува, во колку Котораните би покушале да ја за-
земат Будва или да ја присвојата галијата која порано ја држел Површко, да ја спа-
ли и галијата и тврдината во Будва. Котораните тогаш ништо не презеле, те Дубро-

вчаните, натоварувајќи го семејството Површково, а оставајќи ја посадата во Будва, 
се вратиле дома. Меѓутоа, поради некои неугодности кои ги имале со Површко, Пе-
рашаните ноќта одненадеж ја нападнале Будва и ја зазеле. Ама подоцна, склучувај-
ќи споразум со господата Балшиќи, ним им ја предале. Спомената, пак, господа, 
освен други услуги, се обврзала дека ќе ги брани Перашаните од сите нивни непри-

јатели. И навистина, додека траела власта на Балшиќи во Зета, Пераст уживал во 

мир. Тука се родил Остоје кој, боравејќи на дворот на Радосав Павловиќ, господар 

на Конавал, Попова и други поблиски места, вонредно успеал. Кога, имено, Радо-

сав бил во војна со Дубровчаните поради Конавал, го испратил Остоје како покли-

сар на турскиот двор. Додека таму боравел, многу јад им задал на Дубровчаните, а 
на своите Пераштани им приредил голема непријатност. Кога Перашаните виделе 
дека конечно не ќе може долго да се одржат независни, со обѕир на Турците, им се 
потчинија на Млечаните. 

Млечаните, кои познавале големо јунаштво и верност на овој народ, им до-

делиле големи повластици и широка слобода, а посебно измеѓу себе да можат да 
изберат управа и главари. И така тие го избрале сегашниот свој капетан Стефан Ѓу-

ричин, наследникот на Стефан Раскова, кои, и еден и друг, се луѓе со големо ју-

наштво и доброта.  
Но да се вратиме сега на изложувањето за Котораните. Кога Котораните ви-

деле дека турската снага и понатаму постигнува успех во Европа, а напротив, слаби 

снагата на христијаните, посебно пак владетелите и господите нивните соседи, те 
немаат никаков изглед дека подолго време ќе се одржат независни, се решиле сво-

еволно да ñ се потчинат на млетачката влада. Таа влада го испратила Пјетра Лоре-
дан, генерал на својата флота, да го заземе Сплит и Трогир. Тој наскоро ги зазел 



 61 

тие градови, оти во тоа време во Сплит владеела зараза, а Трогираните ја изгубиле 
слободата поради својата расцепканост. Тоа бил главен разлог што овие два града 
паднале под власт на Млечаните. Освен тоа, еден од трогирските властели, по име 
Микач Витури, гусарел по море со една галија и со една фуста, па ги пленел млета-
чките бродови.  

Кога Млечаните, како што рековме, го зазеле Сплит и Трогир, Лоредано до-

пловил со спомената флота под Котор. Тука Котораните му излегле во пресрет и му 

ги предале на сребрена чинија клучевите на градот. Овој град во минатото одгоил 

многу чесни личности кои со својата вредност се прославиле. Меѓу нив биле двајца 
браќа близнаци на ред на проповедници, Виченцо и Доминик Буќа, кои со своите 
списи објаснале многу тајни. Ама надсè ја проширил неговата слава монсињорот 
Алберто Дујми,крчки бискуп, великодостојник достоен навистина на вечните успо-

мени. Дивејќи се со неговото големо образование, римскиот папа Пиј IV повеќе па-
ти говорел дека во црквата божја не постој така висока положба како тој по својата 
вредност и на знаење не би заслужувал. Овој град дал многу славни луѓе во оружје 
со кои го прославиле своето име. Меѓу нив биле Петар Болица и Ѓураѓ Бизанти, 

двата паметни и мудри луѓе што се однесува на војната вештина. Никогаш пак не 
ќе може дасе изрече доволно благодарам на врлината и на јунаштвото на Никола 
Буќе и неговиот син Петар, кои биле протовестијари на царот Стефан и неговиот 
син Урош Немања и капетаните на рашките обреди. После нив, во време на Тврдко 

првиот со ова име, кралот на Босна, бил Никола Драгов угледна личност и мошне 
искусен во државничките работи. Уследиле после него во време на Селим и него-

виот син Сулејман, Коркут-паша и Мустафа- паша, од кој еден бил гувернер на Да-
маск и често победник на големите арапски војски; другиот бил паша во Каиро. 

Нив ги споменува Кириак Спангеберг и Херман Шолдел во турските анали. Кога го 

споменува Мустафа, Константин Спандуѓин вака говори: ‘Мустафа- паша (тој ка-
жува) испратен од Сулејман да управува со Каиро, се родил во Котор, па мада по 

крв бил низок род, ипак ги поседувал сите можни врлини и бил мошне убав; жената 
му била Сулејманова сестра, порано жена на Бостанџи- паша, на кому Сулејман му 

ја одрубил главата.’ На крајот, го овековечил своето име, како и името на својата 
татковина, Еролим Бизанти. Кога како заповедник на которската галија се нашол со 

другите христијани во битката против Турците 1571. година, така јуначки и храбро 

се борел со целата своја дружина да непријателот, мада неговата галија била напа-
дната од четири турски галии, не успеал да ја зароби додека год на неа не изгинал и 

последниот Которан. Бидејќи направиле колеж меѓу непријателите, така по седум и 

осум да ги отпратил во смрт еден Которанин, паднаа сите на вечна слава своја и на 
градот Котор“. 

Следи „Генеалошко стебло на српскиот кнез Лазар“. 

Потоа „Грбот на кнезот Лазар“. 
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ЛАЗАР 

 

“Кнезот Лазар бил син на Прибко Хребељановиќ, властелин и великаш во 

време на царот Стефан. Тој во младоста бил дворанин на споменатиот цар, а после 
(како што рековме) ја зазел Земјата на кралот Стефан сè до Дунав, покорувајќи ги 

Расиславиќи и други властели кои ја држеле речената покраина: едни ги затворил 

во темница, другите ги протерал, а некои по пат на разни договори ги потчинил на 
својата власт. Кога умрел кралот Вукашин, му одзел голем дел на неговата земја, 
те. Приштина, Ново Брдо и руги жупи, со што тој многу го возвеличил. Освен тоа 
ја направил стварта достојна на успомени кога му се одмаздил (како што кажавме) 
на Никола Алтомановиќ, на човекот со немирен дух. 

Имал еден син по име Стефан и пет ќерки: Милева, Мара, Елена (или Хеле-
на), Деспина и Вукосава. Милева (како што пиши Леунклавиј) му била жена на Ба-
јазит Прв, турски цар. Неа заедно со мажот ја заробил Тамерлан. Мара била мажена 
за рашкиот властелин Вук, синот на Бранко Младенов, мошне валјан војник, мудар 

човек и мошне послушен према својот таст Лазар, кој заедно со овој свој зет живе-
ел во мир со сите свои соседи, те. со кралот на Босна и со Балшиќите, задоволувај-
ќи се со своите поседи и не барајќи по пат на војна туѓи. Така постапувал најповеќе 
од страв кој го обзел пред Турците. Знаел, исто така, дека да одржува мошне добри 

односи со унгарскиот крал Лудовик, покажувајќи дека е негов слуга и дека му е по-

корен, како и поклонувајќи му повеќе големи дарови во злато и сребро. Така исто 

постапувал и со своите великаши, а посебно со Никола Горјански, кој порано бил 

сремски бан, а потоа кнез палатин на Унгарија. На неговиот син му ја даде за жена 
својата ќерка Елена. Покрај тоа, бил окретен, па кога кралот Лудовик повеќе пати 

ја испраќал војската на неговите граници, тој секогаш така се снашол да никако не 
страдал. Постапувајќи на овој начин, не престанал да ги обрадува кралските мини-

стри, однесувајќи се према нив со голема скромност и смерност. Ама кога умре 
кралот Лудовик, одма ја зазел белградската тврдина која споменатиот крал ја поди-

гнал за време на царот Стефан, па ја порушил до темел. Ја освоил исто така Мачва 
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на границата на Унгарија и цел крај кој се граничи со реката Сава и со Св. Дими-

трија во Срем. 

Во тоа време дошол од Анатолија турскиот цар, султан Мурад. Водејќи со 

себе триесет илјади борци, продрел во покраината кои биле под власта на кнезот 
Лазар и неговиот зет Вук. И Лазар и Вук исто така собрале многу пешаци и коња-
ници да му се спротистават. Ама увидувајќи после дека не можат со нив да се огле-
даат, не се усудиле да излезат на бојното поле, туку оделе на надомак на неприја-
телската војска по брдовити и сигурни места. Кога, значи, Мурат ги видел дека не 
може да ги победи,дошол под Приштина.Бидејќи не можел да ја заземи на уриш, се 
задржал во тие страни отприлика месец дена без поголема штета за оној крај. Потоа 
се вратил во својата покраина. Тоа било месец април 1385. година.(Анадолија, Р.И.) 

После тоа кнезот Лазар и неговиот зет Вук преку поклисарот се нагодиле со 

Мурат. Пристанале на Мурат да му даваат извесен данок, а во случај на потреба и 

илјада оружени луѓе. И така после секогаш живееле во мир и без икакво вознеми-

рувања на своите подрачја, на кои, нарочито во Ново Брдо, за животот на Лазар и 

неговиот зет Вук, се задржувале многу дубровачки трговци, Овие господа не само 

убаво со нив да постапувале, туку многу го сакале и градот Дубровник, излегувајќи 

им во пресрет во секоја прилика. Лазар, што се однесува на имовина, бил мошне 
богат господар, оти ги држел сите рудници на сребро во Рашка и уз нив извлекувал 

големо благо со кое секогаш ја сузбивал разјареноста на Унгарцитем им плаќал да-
нок на Турците и се одржувал на власт, која настојувал да ја сочува порадо на овој 
начин отколку оружје. А да би се осигурал од сите страни и уште повеќе ојачал, во-

споставил роднинска врска со синот на Страцимир Балшиќ, Ѓурѓе, кој после смрта 
на споменатиот Балша, кого (како што рековме) го убиле Турците, ја наследил вла-
ста во двете Зети, и му ја даде за жена својата трета ќерка, Деспина, која пред тоа 
му била жена на молдавскиот кнез Шишман. 

Кога Турците го довеле на престолот место Орхана неговиот син Сулејман, 

Сулејман склучил мир со своите соседи во Азија, па со својата војска која можел да 
ја собере го преминал Хелеспонт, денес викан Галиполски теснец, да би војувал со 

Грците. Мада со нив долго водел борба, ипак почесто бил победник отколку побе-
ден. Со непрекинати плачкашки походи веќе ги изнурил снагите на Грците и Тра-
ките, а никој од соседните народи не можел да се огледа со нив во оружје. Сма-
трајќи, значи, дека е доволно спремен да вознемирува, се постави да ги напаѓа сосе-
дните христијани, кои веќе тогаш биле сосем слаби, да го опседнат градот Едрење 
и за кратко време да загосподарат со нив. Па како неговата убава положба и мошне 
плодниот крај кој се најдува измеѓу реката Хебра и Мелантеа изнад сè му се сви-

дел, го пренесе своето седиште од Бруса на ова место. 

После Сулејмановата смрт ја презел власта неговиот брат Мурат, прв со ова 
име. Сакајќи да ги прошири границите на царството во Европа, тој ја преминал по-

метната река и дошол до реката Струмица со намера да ја нападнат земјата на кнез-
от Лазар, оти Лазар (како што известува Јован Леунклавиј) им помогнал на Унгари-

те и ги поттикнувал да удрат на Турците. Кога тоа го дознал Лазар и другите кне-
зови и господари на рашка и босанска, без икакво одложување ја средија својата 
војска и појдоа во пресрет на Турците кои веќе ја преминале реката Струмица, па 
се втабориле недалеку од Турците. Кнезот Лазар бил врховен заповедник на хри-

стијанскиот табор. Тој ја мажил (како што е речено) својата ќерка Мара за Вук Бра-
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нковиќ, а Вукосава за Милош Кобилиќ, кој се родил во Тентиште близу Нови Пазар 

и бил одгоен на Лазаревиот двор. Измеѓу овие две сестри дошло до сваѓа. Вукоса-
ва, имено го пофалувала и ја претпоставувала вредноста на својот маж на Вук Бра-
нковиќ, а тоа Вуковата жена Мара јако ја увредило, па ја ошамарила својата сестра. 
Кога таа тоа му го раскажала на својот маж, тој сместа го побарал Вук и го сасул на 
многу навреди, те го повикал на мегдан, да се види дали е вистина она што го кажа-
ла неговата жена Вукосава. И мада Лазар покушал да ги измири, ипак не успеал да 
ги спречи меѓусебно да не се тепаат како и еден и друг не би ја покажале својата 
вредност. Кога Милош во двобојот го срушил Вук од коњот, великашите кои стое-
ле наоколу не дозволиле понатаму да го удира. После тоа кнезот Лазар и други ве-
ликаши ги измириле, но тоа измирување беше лажно отколку од срце. Затоа Вук не 
препуштил ниедна прилика Милош да го оцрни кај тастот. 

Бидејќи тогаш Лазар имал да удри на Турците, неговиот зет го предупредил 

да внимава на Милош, оти треба да знае дека тој во тајност шурува со Турците како 

би го издал. Сакајќи тоа да го провери, Лазар повика на вечера извесен број велика-
ши и капетани на војската во намера во текот на вечерата да го прекори Милош за 
тоа издајство како, ако се увери за злоделото, би можел да го казни (оти Словените 
имаат обичај со вино, а не со мачење да ги откриваат тајните), или ако го најде дека 
е невин, самиот да се ослободи од сумњата која веќе почнала да го мачи. Значи, за 
време на вечерата кнезот Лазар тргнал према Милош, па држејќи во десната рака 
полн пехар вино, рече: ‘Вам, Милошу, ви го дарувам ова вино заедно со пехарот, и 

покрај тоа што кај мене сте окривени за издајство.’ Милош, меѓутоа, не покажа на 
лицето никаков знак кој би одавал таков грев и го испи пехарот. Потоа стана почна 
вака да беседи: ‘Не е сега време, кнезе и господару мој Лазаре, да се препираме, 
оти непријателот е веќе во боен ред. Утре сабајле ќе покажам со дело дека мојот 
тужител е клеветник и лажго и дека јас секогаш сум бил верен на својот господар.’ 

Лазар ништо не му одговори, туку го повика поново да седне. Но Милош цела таа 
ноќ воопшто не заспал, па во освитот назората, а тоа никој да не го заприметил, го 

јавна коњот и со копјето свртено на назад (што кај Словените е знак на бегалец) 

дојде до таборот на Турците, кај кој бил на голема цена. Затоа сместо бил воведен 

под шаторот на турскиот цар, кој јако го одобрувал неговото доаѓање. И тука, фр-

лајќи се на земја (како што е обичај кај Турците) му се поклонува на царот, и го за-
бива Мурата во трбушката. И додека од петни жили настојува да побегни од шато-

рот, го рани, на несреќа, царевата телесна стража, и тука најпосле го убија.  
Овде Лаоник изразува малку сумливост како Милош го дофатил копјето 

смртно да го рани Мурат а да не бил задржан од јаничарите. Меѓутоа, како што е 
речено, Милош не носел копје со него да го убие Турчинот, туку да му покаже дека 
се одметнал од христијатството, ниту со копје (како што некои веруваат) смртно го 

ранил варваринот, туку со бодеж. Затоа од она време (како што известува Лаоник и 

Леунклавиј) кај Турците важи законот кога некој доаѓа да му ја бакне раката на 
нивнииот владетел, дека тогаш двајца од стражарите го држат за рака како не би 

можел да му нанесе какво зло на неговата личност, како што тоа му го направил 

Милош на Мурат. 
Бидејќи, значи, Милош на споментиот начин побегнал и веста се проширила 

во христијанскиот табор, не знаејќи што се случило со Тучинот, некои заповедници 

почнаа да се бојат за исходот на стварите и да говорат дека не видуваат можност за 



 65 

спасување. Тие ги наговориле останатите да најдобро би било да се избегне борбата 
и да се положи оружје, те да му се покорат на непријателот. 

Кога тоа го видел кнезот Лазар, ги повика кон себе сите свои луѓе, те им за-
стана вака да говори: ‘Каде, каде изчезнале, храбрите другари мои,оние ваши ретки 

врлини, чврстина и одважност со преѕир само на смртта, врлини кои до денес, на 
огромна слава на цела Србија, ве воздигнала изнад ѕвездите ? Што можеме да на-
правиме ? Можеме да умреме, ама како луѓе. Можеме да го изгубиле животот, ама 
себе на чест, а на штета на противникот. Можеме да го направиме порано да ни 

дојде оној конечен крај до крај до кој сите родени доаѓаат, ама на наша корист, а на 
пропаст на непријателот. Зар не е многу подобро славно да се умре отколку срамо-

тно да се живее ? Зар икогаш може подобро да се умре отколку повеќе но што се 
сака смрт ? Кажите ми, ако пристанете да бидете нивни робови, зар не ќе умрете 
како и другите, кога сите мораат да умрат ? Ќе умрете секако, ама уз безкрајно ма-
чење, прекор, страв и срамота не само ваша туку на цела земја. Ох, зар не подобро, 

кога веќе еднаш мора да се умре, да се умре наоружен и како честен човек отколку 

да се умре и гол, и во ланците, и преклан како животно ? Ако сте уверени секако 

морате да умрете, каква е таа наивност ваша да се боите од нешто што никој не мо-

же да го избегне. Смртта не се избегнува со одложување, ама затоа многу се смалу-

ва славата кога настојува да се избегне. Зар смртта е друго отколку завршување и 

крај на сите зла ? Онаа, колку нашиот разум кажува, не може да биде тешка, оти 

бива во еден час; ни горка, оти со неа престанува сета мака и патење; а зацело ни 

бедна ни досадна, оти бидува само еднаш. Ако, значи, смртта е таква, зашто се то-

лку се боиме : Зашто да избегнеме една смрт, мислиме ли да умираме илјада пати 

на час ? Нека бега, нека бега од вашата памет, од непобедива словенска крв поми-

слата на предавање и ропство. Ако понатаму не може да се живее, да умреме меѓу 

своите непријатели, и тоа да умреме наоружени против наоружени. Другите народи 

умираат на перје, обврани со години, истрошени со времето, мачени со грозница и 

илјада разни неволји:едино Словените умираат од меч, од мечот умираат само Сло-

вените. Ама вбројувајќи го делот на непријателите и одмаздувајќи се себе така да и 

самите, па макар биле победници, секогаш ја оплакуваат нивната смрт. А кој знае, 
ако така да и самиот непријател, па макар биле победници, секога ја оплакуваат ни-

вната смрт. А кој знае, ако се одлучиме да бидеме Словени, тоа значи славни и по-

бедници до сега во борба за сите места кои ги газиме и кои ги газеле нашите прет-
ци, или бар да бидеме луѓе кои можат да ракуваат со меч и знаат храбро да убиваат 
и да бидат убиени, кој знае, реков, ние не ќе ги убиваме нив исто така добро како и 

оние нас ? Среќата помогнува смело, а не донесува на победа број, туку храброст 
на војникот и мудроста на заповедникот. На нашата страна е сета правда, оти не-
пријателот влегол во нашата земја и зазел многу места. Во нужда сме која обично 

не чини смели и најголеми кукавици; имаме толку оружје, ако би го употребиле 
така храбро, или да отвориме пат на секаде, или да створиме така големо опште-
ство да самите непријатели и останатите ќе ја оплакуваат нашата смрт. Ако, значи, 

ние ставиме сè на коцка и, готово во очајување за својот спас, да се спротиставиме 
и храбро ги нападнеме непријателот, ќе се уверите како очајањето секогаш го из-
влекува човекот од неволја и го доведува најчесто до највисок степен на задовол-

ство за кое одвај и сонувал.’ 



 66 

Не го пуштија да настави, ниту сочекаа други разлози кога поново ги зафати 

претходниот занос, па сите без разлика и од сите страни, распалени со древниот 
словенски бес, повикаа: ‘Во бој, во бој !’13

 

 Пашите и другите, мада на смртта на својот господар биле мошне ражало-

стени, ипак не се предадоа на тага, туку со многу разборитост ја држеле во тајност 
неговата смрт, како преднепријателите така и пред Турците на кои уште не им бил 

познат случајот. Овој народ е мошне постоен во молчење и чување на тајни кои за 
нив се неповолни, те им е неможно ни со заштрашување ни со обеќање да се извле-
че од уста збор со кој би го наговестиле она што нивните господари сакаат да 
остане во тајност. Затоа пред него што се проширила веста која за нив би можела 
да биде мошне опасна, турските заповедници ја построиле војската, па она што тре-
бало да се работи за слава на својот господар, секој работел за сопствена спас. Така 
со голема срченост го напаѓаат непријателот, а ни христијаните не им се опираат со 

помала храброст. Борбата, значи, се води жестоко од двете страни; секаде паѓаат, 
овде христијани,таму Турци, кои одвај одолевале на жестината на Рашаните и: дру-

гите Словени. Некои од Турците ја напуштиле положбата и се повлекле назад во 

намера да побегнат. Тогаш турските заповедници станаа во цел глас да викаат: ‘Ка-
де бегате, муслимани ?’ Позади реката Струмица, здесно непријател, а слево Егеј-
ско море ни го спречува бегството. Зар не е почесно да се умре во борба како луѓе 
отколку бегајќи пред непријателот да се втопи во валовите попат добиток? Каде де-
лот, за Турците, оној дух и онаа храброст со која, преминувајќи го Хелеспонтот, 
жуделе за царството во Европа ? Или сте можда дошле довде само затоа од нашата 
срамота произлезе поголема слава и углед на словенскиот народ ?’ Не само ова бо-

дрење и зборови на заповедникот туку и (како што често бидува) очајничка словен-

ска помисла на власт спасот го распалиле духовите на Турците така, повратувајќи 

ја храброста и снагата, почнува уште со поголема жестина да ги напаѓаат поново, 

па уз покличи и бука да јуришаат на непријателот. 
Кога тоа го видел кнезот Лазар, кој нештедимично се борел, и кога приме-

тил дека коњот му е преморен, бидејќи борбата траела од излегувањето на сонцето 

до после осум часот, го остави тој коњ, а јавна друг, одморен. Неговите луѓе, ме-
ѓутоа, кои го виделе како смело се бори во првите редови сет извалкан со крв, и со 

својата и со непријателската, изгубувајќи го од видот во она кратко време додека го 

променил коњот, помислувајќи дека паднал мртов, те сите вознемирени почнаа да 
измакнуваат и да се растројуваат. Па и покрај тоа што Лазар се покажувал и насто-

јувал да ги поврзи и собери, тие и понатаму бегале. Затоа и тој бил присилен да тр-

гне за главната војска и да бега како би се спасил. Избегавајќи го главниот друм да 
не би набасал на непријателот, упаѓа заедно со коњот во една невидлива дупка по-

криена со земја и гранки кои селаните ја ископале да би фатиле некој ѕвер. Тука го 

сустигнаа и го убија непријателите кои го гонеле. Но према кажувањето на Филип 

Леоницер во I кн. и како пиши во турските анали, Лазар бил фатен жив, те во не-
пријателски табор му е одрубљена главата. Потоа е закопан во Раваница, во едно 

                                                 
13

 Коментар: „Веќе Х. Радојчиќ, ‘Српска историја на Мавро Орбиниј, Белград 1951, 35-36, изразил 

уверување дека Орбин при составување на Лазаревите беседи имал узори во хуманистичката книже-
вност. Тие узори не успеал да ги откријам. Се запазува дека говорот е искористен за глорификација 
на Словените и се одишува со дух со кој е прожет Орбиновиот предговор. (Уп, стр.3-6 оваа книга)“. 

(За Мавро Орбини Илирите биле Словени. Па истото било и за Траките и Македонците итн., Р.И.)   
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мошне убава црква, со извезен покрив кој, кажуваат, го извезла неговара жена Ми-

лица.14
 

Место каде се одиграла оваа битка се вика Косово поле. Тоа (како што пиши 

Бонфиниј) се најдува на границата на Рашка и Бугарија. Унгарите го викаат Риго-

мезев, а латините Campo Merulo. Франческо Сансовино го вика расипано Sampo Sa-

ssovino. На средината на ова поле потекува реката Ситница, која извира од илир-

ските планини15
 а се влива во Дунав. На тоа место беше распарано Муртатовото те-

ло, извадена утробата и тука е покопан. Така уште и денес онде се гледа една кула 
која ја називаат со Муратовиот гроб и пирамида. Потоа неговото тело е пренесено, 

не во Софија (како што некои рекоа), туку во Бруса, па тука е положено во гробот 
на неговите претци кои се најдува близу Бања Бруса, а за спомен, на гробот е обе-
сена Милошевата рака окована во сребро.

16
 

Во оваа битка паднале многу личности од Рашка и Босна. Како што босан-

скиот крал Тврдко бил во сојуз со кнезот Лазар, му ја испратил на помош својата 
војска под заповедништво на војводата Влатко Вуковиќ. Вуковиќ со малку свои лу-

ѓе побегнал после споменатата битка, која се збила на Косово 15. јуни 1389. година. 
Меѓутоа, зетот на кнезот Лазар Вук Бранковиќ се спасил готово со сите свои луѓе, 
бидејќи (како што некои кажуваат) имал тајни преговори со Мурат да го издаде (ка-
ко и го учинил) својот таст да би се докопал на неговата држава. Така после него-

вата смрт и останал господар на еден дел на Рашка, додека другиот дел го добила 
Лазаревата жена Милица и Лазаревите два нејаки синови, Стефан и Вук. Нешто по-

доцна меѓу нив дошло до големи и тешки размирици. Милица затоа им се обратила 
на Турците, па тој му ја одзел земјата на Вук Бранковиќ и им ги предал на неговите 
шураци, синовите на кнезот Лазар, рушејќи воедно градови и тврдини кои Вук ги 

држел во Рашка. На неговата пак жена Мари и неговите синови, те. Гргур, Ѓурѓ и 

Лазар, им било одвоено толку земја да некако можеле да живеат. Турците за себе го 

задржале утврдениот град. А Вук Бранковиќ, кого турскиот цар го фрлил во темни-

ца, наскоро бил пуштен, те готово одма потоа се и упокоил. Се сумњало дека го 

отровала таштата. Други велат дека го затворил во темница во Пловдив Бајазитови-

от син Муса, кој подоцна го убил неговиот син Лазар, па дека Вук ги поткупил со 

пари темничките стражари те оттаму побегнал. Кога се вратил дома, поминал во зе-
мјата на Ѓурѓа Балшиќ, вториот зет на кнезот Лазар. Ѓураѓ го повикал да се предаде 
и се прекорил поради издајството на тастот, а потоа наредил да му ја одрубат гла-
вата. За тоа ништо не знаела неговата ташта Милица. 

Да што подобро би ги средила своите односи со Турците, Милица ја дала за 
жена на Бајазит Први, царот турски, својата ќерка Милева, како што пиши Јован 

Леунклавиј во Историја на Турците. Неа после заедно со мажот ги заробил Тамер-

лан. Кога Тамерлан се вратил во Скитија, им приредил раскошна гозба на своите 
господи и на кнезовите на Скитија. На таа гозба бил допремен кавез во кој бил за-
робен Бајазит. Темерлан наредил да се доведе и Бајазитовата жена, те дека неа да и 

ја отсечат хајлината сè до папукот, така неа ñ се виделе срамните делови, па таква 
да разнесува јадење на званиците на гозбата. Гледајќи го тоа, нејзиниот маж Баја-
зит бил бескрајно тажен поради нејзината гадна коба. Затоа одлучи да се убие, но 

                                                 
14

 На белешката во маргини покажува дека ги побркал Ресава и Раваница. 
15

 (Се потврдува дека врската била со Илирик со своите илирски планини. Па Илири=Словени, Р.И.) 
16

 Милошевата рака не се најдува кај Леунклавиј туку кај Туберон. 
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како што немал со што тоа да го изведе, удирал со главата за пречките на кавезот 
додека на крајот невољно и бедно не се убил. Неговата жена Милева се упокоила 
другиот ден после неговата смрт.  

Значи, бидејќи Лазаревата држава била поделена (како што рековме) на по-

веќе делови, не поминало многу а Вуковата жена Марија зедно со своите синови ја 
повратила земјата на својот маж, освен оние утврдени градови Звечани и Јелеча, 
кои ги држеле Турците. 

Дубровчани во тоа време се покажале мошне благодарни и верни на Вук, 

оти на неговата жена ñ повратиле големи вредности кои тој ги бил оставил кај нив 
на чување. Останатото пак, што се најдувало кај другите, никогаш не го добила. 
Вук Бранковиќ, за кого е збор, бил беспрекорен и праведно постапувал, а према Ду-

бровчаните секогаш се однесувал како вистински пријател и мошне човечно поста-
пувал према нивните трговци во својата земја, во која повеќе пати им укажал поче-
ст на некои дубровачки благородници. Кога неговата жена Мара ја повратила него-

вата држава (како што е речено), почнало да ги испраќа своите синови со војската 
во служба на Турците, задржувајќи го секогаш кај себе најмадиот поради управува-
ње со државата. Меѓутоа, како Стефан и Вук, синовите на кнезот Лазар, ги нашле 
своите два сестриќи, синови на Вук Бранковиќ, те. со Гргур и Ѓурѓ, кај Бајазит при 

прилика на неговата битка со Тамерлан, после Бајазитовиот пораз сите побегнаа во 

Цариград, изузев Гргур, кого Татарите го заробиле, ама после се откупил Додека 
тие, значи, се најдувале во Цариград, Ѓураѓ Бранковиќ на захтев на своите вујковци 

Стефан и Вук бил фрлен во темница, оти тие меѓусебно биле непријатели. Овие, 
имено, два браќа се прибојувале тој да не му оде во Романија на Мусломан Челебиј, 
синот на турскиот цар, па да не стигне пред нив во нивната покраина. 

Додека порано споменатиот Стефан боравел во Цариград, добил титула де-
спот. Тој со својот брат се качил на една митиленска галија и допловил најпрво под 

Улцињ, а потоа слегол близу Бар. Се нагодил со својот зет Ѓурѓе Страцимир Ба-
лшиќ, господар на Зета, кој му дал многу луѓе со кои дошол во Рашка. Во меѓувре-
ме нивниот сестриќ Ѓураѓ лежел во темница во Цариград. Деспотот таму го пове-
рил на некој свој властелин кој, привлечен, можда, со какво големо обеќање, го 

ослободил, пронајдувајќи ги клучевите на темницата. Кога Ѓураѓ дошол кај турски-

от цар, овој убаво го примил и одма му дал да го облече своето владетелско одело, 

те го дарувал со многу вредни ствари. Измеѓу останатото му го дарувал своето ору-

жје во знак на големата љубов и поверување кој го имал во него. Потоа му дал 

своја војска, со чиј еден дел командувал Ѓураѓ, а со другиот турски заповедник. 

Од друга страна, ни деспотот Стефан не пропуштил добро да ја спреми во-

јската, па ја поделил на два дела: со еден дел заповедал тој самиот, а со другиот дел 

неговиот брат Вук. Кога дошло до борба измеѓу Вук и Ѓурѓа, Вук јуначки се борел 

како вистински капетан, ама ипак бил поразен и се спасил со малку војници. Тоа 
било 25. ноември 1402. година. Заметнувајќи ја битката со турските капетани, него-

виот брат Стефан ги поразил и извојевал победа повеќе со стратегијата отколку со 

храброста на своите војници. Било, имено, некој властелин по име Углеша, вазал и 

сојузник турски, кој тогаш се најдувал во турската војска. Кога заправо требало да 
отпочне битката, тој ги уверил Турците да не ја прифатат борбата, бидејќи не ќе 
може да го издржи првиот налет и напад на христијаните. Затоа, кога настанала би-

тката, Турците скоро одма се дадоја во бекство. Тоа бил разлог што деспотовите 
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луѓе многу ги поубијале. Деспотот се вратил на пат на Триполја, поуздано верувај-
ќи дека ќе го затече својот брат како победник, но било сосем спротивно. Го сре-
тнал, имено, по пат во пратња од одвај дваесет коњаници. Стефан поради тоа мо-

шне се престрашил и сместо скренал према Ново Брдо, а оттаму продолжил во сво-

јата земја, чиј голем дел Ѓураѓ му го зазел после кратко време. Ама ни деспотот, од 

своја страна, не пропуштил за тоа делимично да не му се одмазди. Влегувајќи, име-
но, со Унгарите во Ѓурѓевата земја, тешко ја опустошил. И така Рашка за некое вре-
ме била изложена на многу разорувања. На крајот деспотот склучил со Турците 
примирје како што ним им било по волја. Вук пак, гледајќи дека деспотот не наста-
пува како вистински брат и дека не му дава дел на татковата држава, тргна со мно-

гу властели кои биле во неговата служба право на дворот турскиот цар. Царот му 

укажа голема почест и му отстапи добро парче земја во Романија како би можел 

удобно да живее со споменатата властела. 
Како поминало некое време, Вук упорно го молел и кумел од својот брат де-

лот на покраината, ама овој ни по некоја цена не сакал да му го отстапи. Поради 

тоа Вук, добивајќи од Турците војска од околу триесет илјади борци под заповед-

ништо на Авроноз,во пратња на Ѓурѓа Вуковиќ дошол во Рашка,месецот март 1409. 

година и полни шест месеци и останал во Рашка, пустошејќи и пленејќи го оние 
места кои не сакале да им ги предадат. На крајот, после многу страдаања на Рашка, 
речените господи се нагодиле, те деспотот му дал дел на државата на својот брат 
задржувајќи ја зебе земјата према Дунав и Ново Брдо. Покрај тоа, му давал полови-

на приход на оваа земја на својот брат Вук, кој останал господар на другиот дел на 
земјата, од Морава на запад. 

Во војната која меѓусебно ја воделе Бајазитовите синови Муса и Мусломан, 

деспотот пристанал уз новиот цар Муса, па пошол кон нему во Романија со својот 
брат Вук. Пред нивното доаѓање паднал во Мусиновите раце Вуковиот сестриќ, Ла-
зар кој бил заточен во Галиполи, а подоцна пуштен. Вечерта, воочи денот кога ќе 
се заметни битката, сите словенски господи биле кај Муса и му се заколнале на ве-
рност. Ама, покрај тоа, пред почетокот на битката Вук и неговиот сестриќ Лазар 

побегнаа од Муса и појдоа на страна на Мусломан. Во битката измеѓу овие два бра-
та остана победник Мусломан, а Мусиновата војска беше разбиена и поразена. Ко-

га тоа го видел деспотот, побегнал во Цариград (оваа битка се одиграла близу рече-
ниот град 1410. година), а оттаму после оди на Големото море. Дојдувајќи на Ду-

нав, премина во Влашка како би стигнал во својата област. Вук со својот сестриќ 

Лазар се опрости од Мусломан да би се вратил дома и го предухитрил доаѓањето на 
деспотот, чија област Мусломан им ја предал ним. Меѓутоа, по патот набасале на 
Турци Мусинови приврзаници. Овие ги заробиле и му ги приведуваат на Муса, кој 
сместа нареди на Вук да му ја одрубат главата во една шума, а Лазар да го поште-
дат. Тоа го учинил во надеж дека на тој начин ќе го привлечат на своја страна Лаза-
ревиот брат Ѓурѓа, кој тогаш се најдувал кај Мусломан. Ама Ѓураѓ никако не пре-
мина на Мусина страна. Затоа, кога истата година се одиграла втора битка измеѓу 

овие два браќа пред градот Едрење, Мусломан поново го порази Муса, па овој на-
реди без икакви одложувања да му ја одруби главата и на Лазар, што било и извр-

шено. Но кога илјада четири стотини единаесет години умре Мусломан, Муса оста-
нал едини турски господар во Романија. 
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Додека Муса ја опседнал Силиврија, градот на Романија, Ѓураѓ, кој со него 

бил измирен и боравел кај него, бил обавестен дека Турчинот во првата прилика ќе 
го погуби. Затоа тој почнал да се претвора дека сака зедно со Турците да удри на 
споменатиот град, па, бидејќи претходно се договорил со оние внатре, влегол во 

градот и така се спасил. Овие настани биле разлог што Ѓураѓ се споразумил со де-
спотот и што подоцна живееле како пријатели. Ѓураѓ го почитувал вујкото како 

татко. 

Сега, значи, бидејќи (како што е речено) Муса останал на власт кај Турците, 
дошол 1415. година со војска во Рашка, каде зазел некои утврдени градови и пока-
жал голема окрутност во деспотовата земја. На деспотот му дошол во помош од Бо-

сна Сандаљ Храниќ и војводата Петар со многу војници, а од Унгарија исто така му 

дошол во помош банот Иваниш Моравиќ. Но мада деспотот имал со себе толку во-

јска, ипак не се усудил да ја заметни битката со Муса, кога неговиот брат, Кириџи 

Челебија, наидувајќи одненадеж со нешто Татари, го присилил да ја напушти Ра-
шка. Таа иста година, 14. јули, овие два брата ја заметнале битката во Бугарија на 
местото викано Искра, и тука Муса бил поразен и фатен жив, те сместа е уморен со 

гадна смрт. Ѓураѓ, кој му отишол на помош на Кириџи Челебија, се вратил дома со 

своите и деспотовите луѓе. Ипак овие два господари останале турски вазали. Сан-

далиј и војводата Петар со Унгарите беа отишле дома многу порано, не заложува-
јќи се во војната измеѓу Муса и Мусломан ни за еден ни за друг. 

Годината 1419. деспотот Стефан ја испратил на управа Сребреница на еден 

свој властелин по име Владислав. А како тој преку секоја мерка го притискал та-
мошниот народ, луѓето еден ден, бидејќи повеќе не можеле да го поднесат неговото 

насилие, се побуниле и го убиле. Да би ја одмаздил неговата смрт, деспотот дошол 

1420. година со голема војска во Сребреница, па тука ја пофатил некои Владисла-
вљеви убијци и наредил да ги побијат, мачејќи ги на разни начини. На многу, пак, 

трговци и властели дубровачки кои тогаш се нашле во Сребреница им ја одзел сета 
имовина, штоповеќе, ги фрлил во темница. На некои им ископал по едно око, а на 
други им отсекол по една рака, и сè затоа што посумњал дека тие биле вмешани во 

заговор и убиство на споменатиот Владислав. Поради тоа дуборвачката влада сме-
ста му го испрати поклисарот Паско Растиќ. И покрај тоа што за него се заложил 

деспотовиот синовец Ѓураѓ, и што лично изложувал и со прекорот се ставал пред 

очите деспотови на многу доброчинства кои Дубровчани му ги учиниле, а нарочито 

напорите што ги издржале при одбрана на тврдината Сребреница кога на неа јури-

шал босанскиот крал Тврдко, Растиќ ипак не издејствувал деспотот да ги ослободи 

споменатите Дубровчани. Затоа по праведната божја осуда, додека еден ден јавал 

на коњот близу Сребреница, го удрила капка и тука паднал мртов. Бил покопан во 

Раваница 1421. година. Кога неговиот сестриќ Ѓураѓ слушнал за неговата смрт, 
истиот час тргнал со неколку свои луѓе према Белград и сместа нареди да се осло-

бодат сите Дубровчани кои биле во темница.Рашаните го прифатиле како господар. 

Затоа Дубровчните 1428. година му упатија два поклисари, Марин Растиќ и Џива 
Гундулиќ, да ги потврди нивните повластувања, што тој радо го учинил. 

Сознавајќи за смртта на деспотот Стефан, турскиот цар дошол спомената го-

дина со војската во Рашка под Крушевац. Исто така дошол унгарскиот крал, под 

Белград. Доаѓањето на унгарскиот крал било од голема корист, оти да тој тогаш не 
ñ прискочил во помош на Рашка, Турчинот би ја зазел сета област која била под 
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деспотот. Кога Турчинот го зазел градот Крушевац и некои други земји, дошол со 

голема војска под Ново Брдо. Таму стигнал пред него, 3. септември, Исак- паша. 
Здружувајќи го своето људство со неговото, почнал со целата војска да го напаѓа 
Ново Брдо. И така полни 48 часа јуришал на реченото место, чии ѕидини ги тепал 

мошне со тешки артилериски орудија. Најпосле, кога не можел да ги освои, се по-

влече со целата војска. Меѓу останатите кои тогаш го бранеле овој град имало мно-

гу Дубровчани, покрај останатите Вук Влах Бобаљевиќ, кој како поискусен од дру-

гите во војните ствари, не престанувал деноноќно да се заложува како прв војник и 

изврсен капетан. Тој често ги поттикнувал своите земјаци да го бранат овој град и 

им говорел да се сетат дека се Дубровчани и дека, како такви, секогаш му покажу-

вале полна верност на својот господар. Затоа тоа место (како што самиот Ѓураѓ че-
сто знаел да го кажи) останало во рацете на христијаните заблагодарувајќи едино 

на Бобаљевичевата верност и јунаштво. 

После тоа Ѓураѓ настојувал да се нагоди со Турчинот.Му постанал вазал и се 
обврзал дека ќе му плаќа харач и ќе му дава луѓе за војна ако би барал, како што ве-
ќе било во времето на деспотот Стефан; само што плаќал онолку помалку харач ко-

лку што земја му одзеле Турците. Средувајќи го тоа, Ѓураѓ ја мажил својата ќерка 
Катарина за Улрих II, цељски гроф, кого подоцна го убиле синовите на Јанко Ху-

нијади, Владислав и Матија. Но, иако на горе изнесен начин бил постигнат мир из-
меѓу Турците и деспотот Ѓурѓа, Мурат ипак, гледајќи дека Ѓураѓ не го извршува 
даденото обеќање, поново завојувал со него 1435. година, те ја упатил војската да 
му ја поруши земјата. Да би го измилостил и со него да се измирил, Ѓураѓ му 

испратил поклисар со обеќавање дека ќе му даде харач колку биде сакал и дека ќе 
изврши сè што му нареди. На тоа Мурат на Ѓураѓ му го испрати Сараџи- паша од 

својот двор да бара редовен харач, како и на султанот за жена деспотовата ќерка 
Марија. Тоа јако го ражалости Ѓураѓ: не му било криво да плати харач, ама му било 

мошне тешко да му ја даде ќерката за жена. На крајот, совладан со зборовите на 
својата жена Ерина, или (како другите ја викаат) Ирена, му даде надеж дека со тоа 
сродство сосем ќе се помири со Мурат, ама испадна другчие, како што овде поната-
му ќе се рече. 

Кога, значи, Мурат го примил Ѓурѓевиот одговор, го испратил Халил, својот 
мошне поверлов човек, да му ја доведе дома споменатата заручница. Према тоа, се 
лажат оние кои велат дека деспотовата ќерка била заробена во време на заземањето 

на Смедерово, оти Мурат го зазел Смедерево три години после склопување на овој 
брак. Исто така, таа немала ниедно дете со Мурат, иако меѓу некои, меѓу нив Рај-
нериј Рајнек, велат дека Ѓурѓевата ќерка Марија го родила Мехмед II. Тоа не е то-

чно, како што јасно произлегува од турските анали и пресметувањета на годините. 
Мехмед, имено се родил на исламската година 833, а Мурат се оженил со деспо-

тицата Марија пет години подоцна (како што пиши Леунклавиј), те. исламската 
година 838. Према тоа, Мехмед не можел да биде нејзиј син. Освен тоа, дека го ро-

дила Марија, тој кога стапил на престолот имал одвај 15 години, а ипак поуздано 

почнал да владее со 21 година. Халкокондил изричито кажува дека Ѓурѓевата ќерка 
е Мехмедова  маќеа. И Спандуѓин мошне со убедливи чинители докажува дека Му-

рат немал ниеден син со деспотицата Марија, кои некои ја називаат Ирена. Меѓу 

нив е Антоан Жефро, за кој се поведува и Рајнеке. Тој ја вика Ирена и ñ дава пре-
зиме Кантакузина, туку неа татко ñ бил деспот Ѓураѓ, а мајка Ирена Кантакузина, 
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сестра на Ѓурѓа Кантакузин. А Ѓураѓ (што пропуштил да каже Спандуѓин) бил си-

новец на царот Јован Кантакузин, роден син на Матеј, кнезот на Албанија. Према 
тоа, и оваа Марија била внука на царот Јован. Со неа нејзиниот маж Мурат спровел 

мирно само три години не вознемирувајќи ја земјата на својот таст деспотот Ѓурѓа. 
Ама 1439. година, кога Мурат видел дека унгарскиот крал Алберт е зафатен со во-

јување со Полска, силно се осмелил, па не обзирајќи се на родбинската врска, реши 

да ја нападне Ѓурѓевата држава, во надеж дека брзо ќе загосподари со неа. Бидејќи 

Ѓураѓ сфатил дека неговите не се доволни да му се одупре на зетот, добро го наору-

жа градот Смедерево, оставајќи во него за одбрана својот син, а самиот премина кај 
Унгарите со својот втор, помлад син и со целото семејство, водејќи со себе многу 

свештеници. Кога Унгарите чуле дека Турчинот веќе стигнал на границата на јужна 
Панонија, те само реката Сава ги дели од нив, испратиле често пратеништва на кра-
лот Алберт, молејќи да не дозволи неговото кралство да постане плен на непријате-
лот и да не ги остави на цедило своите пријатели и сојузници кои Турчинот ги при-

тиснал со опсада. Поттикнат со оваа узбуна, Алберт тргна што побрзо можел со во-

јската на патот за Унгарија. Кога дошол измеѓу реката Тиса и Дунав, тука се втабо-

рил очекувајќи други чети кои му биле обеќани. 

Кога Турците сознале за Албертовото доаѓање, уште поупорно се нафрлиле 
на освојување на Смедерево, па не престанувале ни денски ни ноќно како со непре-
кинати напади би ги изнуриле неговите бранители. Кога овие увиделе дека повеќе 
не можат да се одупрат (бидејќи овој град бил лошо снабден со намирници услед 

тврдичлукот на Ѓурѓевата жена Ирена, која, да би дошла до пари, го продала сето 

жито), се решија своеволно да му се предадат на Турчинот. Видувајќи го тоа деспо-

товиот син Гргур, во неможноста да ишто учини, и тој пристана уз мислењето на 
останатите. 

Бидејќи, значи, Мурат го зазел Смедерево, му поклонил поголем дел на зе-
мјата која порано ја поседувал неговиот дедо Вук Бранковиќ, ама под услов да му 

постане вазал и да му биде верен. Ама, и покрај тоа, ги здржал кај себе заедно со 

другиот негов брат, Стефан, кој веќе од почетокот, те. откако Мурат склопил брак 

со неговата сестра, живеел кај него. И додека тие така боравеле кај својот зет, Му-

рат бил обавестен за припремањето кое го презема Ѓураѓ, како и за тоа дека негови-

те синови потајно го обавестуваат за сè што работеле Турците. Поради тоа двата ги 

ослепи со помош на некаква вжарена чинија а тоа да не го знаел нивниот татко 

Ѓураѓ. 
После одењето во Унгарија, Ѓураѓ се задржал некое време во своите земји 

кои ги имал во она кралство. Имено, тој со кралот Алберт го заменил градот Бел-

град за некои други земји во Унгарското Кралство, како што известува Лаоник, кој 
кажува вака: ‘Ѓураѓ имал во Унгарското Кралство една покраина со извесно значе-
ње со мошне богати градови кои ги добил Елеазар, извршувајќи замена со Жиг-
мунд за градот Белград. Овој град, имено, изнад сè му се допаднал на кралот пора-
ди прикладноста на својата лука и својата положба на двете реки. Од една страна го 

заплускува Дунав, а од друга Сава која тука се влива во Дунав.’ Во ова кажување 
треба да се подразбира Ѓураѓ вместо Лазар, а Алберт вместо Жигмунд, на основ на 
пишењето на Волфанг Лазија како и Томе Ебендорфер Хаселбах, кој живеел во она 
време и оставил запишано во аналите на Австрија дека оваа замена не е обавена из-
меѓу Жигмунд и Лазар туку измеѓу Алберт II австриски и српскиот владетел Ѓурѓа, 
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кого тој го познавал од дворот на царот Фридрих IV, каде према него, како прого-

нет од татковината, се постапувало со многу почитување. Бонфиниј дури набројува 
место кои Ѓураѓ ги добил во замена за Белград,а тоа се: тврдиот град Сланкамен кој 
е сместен поврв на Белград на брегот на Дунав према устието на Тиса, кој тука се 
влива во Дунав, и Беќен, Келпен кои Унгарите го викаат Керпен и Вилагошар. Гра-
дови се: Затмар, Безермен, Дебрецен, Тур, Варшањ и други, а во Будим му биле да-
дени неколку така величенствени згради да можат да се мерат со кралски палати. 

Тука, значи, Ѓураѓ се задржал некое време, а потоа отишол во Загреб. 

Додека Ѓураѓ боравел во Загреб, дознал дека после смртта на кралот Алберт 
настанале големи немири во неговото кралство. Скоро очајувајќи поради тоа за 
оваа положба, ги усмери своите настојувања некако би ли се нагодил со Турчинот. 
Упати, значи, молба кај Млетките да на негов трошок би му дале една галија да го 

превезат во Бар, един град на неговата држава кој му останал потчинет. Млечаните 
сместо му ја задоволија молбата, те тој преминал со целото семејство во тоа место. 

Кога дознал Мурат, сместо ги испратил своите луѓе тајно да преговараат со Бар-

аните да би му го испорачале, нудејки им брда и долини. Измеѓу останатото обеќа-
вал дека градот ќе му остане слободен и дека тој ќе го држи под своја заштита. Ко-

га Мурат излегол со ваков еден предлог, Бараните биле во недоумице и неодлучни: 

од една страна, големи обеќања ги намамила да пристанат, а од друга страна, вер-

носта која му ја должеле на сопсвтениот господар ги повикувала на обратен поста-
пок. Ама Ѓураѓ, кога некои негови пријатели се запознале со своите ствари, сфати 

дека е попаметно да не се чека на неизвесната одлука на Бараните. Затоа сместо 

испрати во Дубровник еден гласник молејќи го тамошниот сенат да му пружи по-

мош, со обѕир на опасност во која се најдува. Во таа сврха Дубровчани истата ноќ 

испратија под Бар една добро наоружана галија. Други кажуваат дека Дубровчани 

на деспотова молба многу порано испратиле една своја галија под заповедништво 

на Паска Соркочевиќ и дека таа имала налог за секоја сигурност да се задржи во во-

дите на Бар.  

Значи, под изговорот да сака да оди во лов, Ѓураѓ излезе рано утрото со сите 
свои и со целиот свој иметок вон градот, се спушти на морето, па се качи на горе 
спомената галија и отплови во Будва.Тука се повлекол во тврдината, верувајќи дека 
во неа ќе биде безбеден,ама се случи сосем обратно.Црнојевиќи, навикнати да игра-
ат на карта со двоструко издајство, веќе готово би го фатиле да тој, опазувајќи дека 
е во крајна опасност,онака брзо не се качил на една дубровачка лаѓа.Претчуствува-
јќи го тој случај, Дубровчани сместо упатиле една своја галија под заповедништво 

на Џор Гучетиќ, те он го сретнал на патот и го довел во Дубровник. Тоа било месец 

април 1441. година. Ѓураѓ останал во Дубровник готово до крајот на месец јули. И 

мада Мурат, пред кој во тоа време се тресела цела Европа, испраќал повеќе прате-
ници, направило повеќе понуди, обеќавајќи им на Дубровчани, измеѓу останатото, 

дека ќе им предадат многу тврди градови во Босна и цела област близу Дубровник, 

како и сето благо што Ѓураѓ го држел кај нив на чување, и мада повеќе пати му се 
заканил на сенатот да одустане од пружање заштита не деспотот и да му го испо-

рача, Дубровчани ипак нипошто не сакале да го изневерат споменатиот владетел ни 

да му се ускрати заштитата. Поради ваквото држење на Дубровчаните и самиот 
Мурат, готово запрепастен со големата нивна постојаност, рекол (како што припо-
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веда Бонфиниј во V. кн. 3 дек.) дека градот Дубровник не може никако да пропадне 
кога во него толку се цени дадената вера и помогнување на блискиот. 

Кога Дубровчани приметиле дека Ѓураѓ, сознава што Мурат барал, клонал 

со духот, одма го повикале во сенатот, храбрејќи да биде расположен и од ништо 

да не се боји. После му советувале да им се обрати на Унгарите и да настојува со 

благото кое го држел кај Дубровчаните да ја поврати државата од која неправедно 

бил лишен. Опорувајќи се заблагодарувајќи им на нивното храбрење, Ѓураѓ им од-

говори и обеќа дека што повеќе ќе отиде како Турчин поради него не би завојувал 

на нив. Вратувајќи се дома, се посоветувал со својата жена што треба да работи. 

Таа го наговорила да се повлече кај цариградскиот цар. Ама Ѓураѓ одлучил порадо 

да се обрати на Унгарите, во чија верност веќе бил осведочен. 

Излегувајќи му во пресрет на Ѓураѓ, Дубровчани го качиле на својата со-

пствена лаѓа под заповдништво на Никола Ѓорѓевиќ и го одвеле до Скрадина, град 

на Далмација. Оттаму потоа отпатувал во Унгарија на поседите кои (како што реко-

вме) ги имал во тоа кралство. Воедно испратил поклисар да му го честита на Вла-
дислав стапувањето на престолот на Унгарското Кралство, нудејќи му го уз тоа 
своето пријателство и услугата. Тоа на Владислав мошне му се дападнало. После 
неколку дена, кога Ѓураѓ стигнал во Будим, го примил љубезно и тука склопиле из-
меѓу себе вечен сојуз. Затоа наскоро после тоа, со залагање на Јанко Хунијади (та-
тко на кралот Матеј), човекот кого во тоа време го сматрале еден од првите вој-
сковачи во Европа, кој често ги победувал санџаките и другите турски капетани, и 

со помош на благото кои Дубровчани верно му го чувале, Ѓураѓ повратил поголем 

дел на својата држава. Тоа му се учинило сосем правично, оти она што Ѓураѓ до-

бил, добил со неговата заслуга и храброст. Освен тоа, Хунијади мошне добро ја по-

знавал слабата деспотова вера, вера на човек кој малку повеќе ја ценел христијан-

ската религија отколку исламската. Наидувајќи се измеѓу Унгарците и Турчинот, 
шурувајќи сега со еден сега со другиот Ѓураѓ често го лажел и едниот и другиот, 
така да со него не биле задоволни ни Унгарите ни Турците. Па ипак Ѓураѓ тогаш 

правел да не води грижа за таа сметка, а никогаш не ги заборавил услугите кои Ду-

бровчаните му ги чинеле. Штоповеќе, секогаш се трудел и настојувал да ја признае 
и награди нивната пријатна љубезност. Така (меѓу останатите услуги кој им ги на-
правил) наредил дека секој Дубровчанин кој во целата негова држава имал долж-

ник кој не одговара со своите обврски може самиот без икакво призивање на суд и 

јавна правда да го затвори таквиот должник во сопствената куќа и тука да го држи 

сè додека не му го исплати долгот. Поради тоа многу Дубровчани се обогатиле, а 
нивниот град стекнал мошне голем иметок и углед. Исто така, деспотот им бил бла-
годарен на поедини дубровачки благородници кои после неговото одење од Дубро-

вник секогаш биле со нив. Меѓу тие бил Дамјан Ќурѓевиќ и Паско Џон Соркочевиќ, 

викан Бела. На овие Ѓураѓ им дал високи положби во својата држава, а посебно на 
Соркочевиќ, кој кај него заземал положба на прв советник. Затоа уште и денес се 
гледа на смедеревската кула Соркочевиќевиот грб кој Ѓураѓ таму го поставил да би 

покажал оданост која према него чуствувал; му дарувал потоа земја во Топлице, во 

старо време викана Трикомесиј (како што вели Ѓакомо Касталдо). Тие места Сорко-

чевиќ, кога сакал да се врати во татковината, му ја продал за голема свота пари на 
некој рашки великаш. Кога тоа го видел Дамјан Ѓурѓевиќ, го прекорил говорејќи 

дека со тоа покажува како не е доволно паметен, оти Турчинот наскоро ќе го напа-



 75 

дне градот Дубровник. Ама тој (како вистински граѓанин и родољуб) му одговорил 

дека на татковината треба да му се помогне особено тогаш кога неа ñ се заканува 
пропаст, како и дека тој сматра најголема чест да се умре бранејќи ја својата татко-

вина. Опростувајќи се, значи, од својот господар, дошол во Дубровник носејќи со 

себе големо благо, додека Дамјан останал во Рашка кај деспотот. Бидејќи деспотот 
бил во сојуз со Унгарците, кралот Владислав, Јанко Хунијади и тој заеднички ги 

нападнале романскиот беглербег Хасан-паша и Турхан-бег, па до нога ги победиле 
во подножјето на брдото Хема. Овој настан страшно го уплашило Мурат. Оти Ка-
раман, сознавајќи за овој пораз, сместо го подигна оружјето против азиските покра-
ини Понт и Битинија кои ги држеле Турците. Тоа го исполнило со ужас Мурат, кој 
многу сакал да склучи мир со Унгарите. Оваа околност ја искористил Ѓураѓ и му 

порачал на Мурат дека тој ќе издејствува мир со Унгарците и ќе им даде уште 
харач во висина на половината приходи на своето кралство, дека уз тоа тоа ќе му 

биде вечен пријател и сојузник, ако пристане да му ја поврати сета земја која му ја 
зазел и да ги ослободи синовите, кои ги држел кај себе во заробеништво. 

Кога Ѓурѓевиот поклисар ова му го изложил на Мурат, овој сместо ја при-

фатил понудата и обеќал дека ги задоволи сите Ѓурѓеви барања. Примајќи го за тоа 
обавестувањето, Ѓураѓ одма премина во Унгарија, стапил пред Владислав и вака му 

проговорил: ‘Пресветли кралу, царот Мурат те наговара и моли да склучиш со него 

примирје. Ако тоа се оствари, тој обеќава дека ќе ми ги врати сета моја земја која ја 
држи и дека ќе ми ги ослободи синовите. Затоа, ако ќе ме послушаш, сигурно ќе на-
прави што варваринот бара. На тој начин, имено, твојата војна положба далеку ќе 
биде подобра. И ако подоцна би сакал да удриш на него, многу полесно ќе го по-

бедиш.’ 

Кога Владислав ги слушнал овие Ѓурѓеви зборови, му обеќа дека радо ќе го 

прифати примирјето, те по Ѓурѓевиот совет испрати по турскиот поклисар пред кој 
требало да се склучи споменатото примирје и воедно повраќање на Ѓурѓевата земја. 
Мурат, од своја страна, сместо упати поклисари со овластување за склучување при-

мирје и други ствари што биле меѓусебно договорени. Така (измеѓу останатото) им 

се забранувало на Унгарците да ја пустошат турската земја, а Турците да го преми-

нуваат Дунав и го плачкаат Унгарското Кралство. Примирјето било потпишано од 

двете страни, а на Ѓурѓе му биле вратени неговите синови. 

Кога Ѓураѓ ги видел слепи синовите, го обзела таква тага (како што пишат 
турските анали) да скоро сакал да се сруши на земја да не го придржиле. Овде, зна-
чи, треба да се отфрли Куреус, писател на шлеските хроники, кој пиши дека Ѓураѓ, 
помирувајќи се со Мурат после битката кај Варна, ја добил назад државата, третата 
година после Владислављевата победа над Хасан- паша.Оти очито дека кралот Вла-
дислав 1443. година, бидејќи во интерес на христијанството го прекинал мирот со 

Турчинот, барал од Ѓурѓа да влезе во сојуз со другите христијани, како и дека тој 
тоа никако не го сакал, наведувајќи многу привидни разлози кои од тоа го одвраќа-
ле. Ѓураѓ, на крајот, се надевал дека на Владислав ќе му надохнати со пари тоа што 

не отишол со него во овој поход. Тој уз тоа често му порачувал да внимава добро 

што работи, оти дека не е лесно да се тргне во војна против Турчинот, чии снаги го-

тово се непобедиви. Ама кога Ѓураѓ видел дека Владислав покрај сè останува при 

својата намера, да премине на турска страна, колку од љубав према ќерката, токку 
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од омраза према Јанко Хунијади затоа што за себе ги задржал неговите утврдувања 
во Србија. 

Сознавајќи, значи, за припремите кои ги преземале Унгарите и за доаѓањето 

на Скендербег во цел на пружање помош на Владислав, Ѓураѓ од сите страни ги за-
творил премините како би им го попречил патот. И залудно Скендербег се трудел 

да го предупредува преку поклисари и да го моли со љубезни зборови да не му пра-
ви тешкотии, оти за тоа нема никакви разлози; нека не постане од пријател и сосед 

непријател, нека не го предизвикува против себе оружјето на цела Унгарија и Алба-
нија и да не си створи себе непријател и спреде и страга, ако сега случајно не го 

пушти слободно да премине со своите одреди да се здружи со Владислављевата во-

јска; нека не дозволи да ги пушти слободно да поминат со своите одреди да се 
здружи со Владислављевата војска; нека не дозволи Скендербеговата војска да пре-
трпи какви тешки страдања, што, на крајот, би било на штета и на неговата и цело-

то негово кралство; дека тој во пријателството со Мурат е едино поради љубовта 
према ќерката, а дека е предобро ја осетил зетовата невера, те да не ги заборави 

услугите кои му ги направиле Унгарите. Кога тоа кај Ѓураѓ немало никакво дејство, 

и кога на Кастриот не му останала друга надеж освен надежта во оружје, иако тоа 
му било неугодно и му изгледало опасно тука да отпочнат војни напори- оти ги чу-

вал свежите снаги на своите војници за борба против турската војска- ипак му се 
направи чесно да покуша во колку би успеал, себе да си прокрчи пат со оружје. 

Ама додека Арбанасот подоцна на границата на Мезија, и додека деспотот 
повеќе го задржува отколку го спречува Скендербеговото движење (бидејќи упор-

ната храброст на капетанот на крајот себе би го прекрчил патот и без крв на војни-

ците и ги совладал сите препреки), Владислав, делимично обесхрабрен на Скендер-

беговите писма, делимично воден со својата неодолива судбина, поминувајќи ја 
Влашка и преминувајќи го Дунав, би стигнал со христијанската војска до Варна да 
оттаму низ равницата и со полесен пат со војни одреди преминал во Романија. Тоа 
место претставувало големо поле од онаа страна на Мезија, веќе одавно славно по 

пропаста на многу војски. Тоа е земја која ја замразиле и најголемите борци. Тука 
христијанската војска, заметнувајќи ја битката со непријателските Муратови одре-
ди, биле бедно поразени и уништени. 

Кога сознал Скендербег, кој се најдувал во Мезија, осетил голем бол. Ипак, 

кога подобро размислил, одлучил да се врати назад со своите одреди. А да на жало-

ст не би била сосем неодмаздена и делимично да би ја казнил Ѓурѓевата пакост, 
одма се лати на оружјето, па влегувајќи во деспотовата земја, похара сè уздуж и по-

преку. Во тоа го следеле и останатите христијани, неговите сојузници. 

Ѓураѓ, меѓутоа, најдувајќи се во голема мака, побара помош од зетот Мурат, 
говорејќи како тој никогаш не пропуштил да им укаже помош на Турците, дури и 

во безнадежните прилики; тој уз сопствената опасност и својата крв им притекнал 

на помош во време кога едино боговите можеле да поможат; тој со телото на сво-

јата држава ја спречил пропаста која ñ се заканувала на Османовата држава; тој уз 
најголеми неприлики на своите земјаци долго ги задржал арбанските одреди прене-
сувајќи ја на себе војната, како тие одреди не би се здружиле со унгарските кои 

биле од онаа страна на Мезија и кои со најголема желба се очекувале; тој поставил 

телеси на своите луѓе вместо бедеми против Скендербег; Мурат би морал да поми-

сли како би изгледала неговата положба да тој не ги вложил сите напори и така 
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спречил арбанската војска да се здружи со унгарската, оти треба да знае дека тој 
однел онаква крвава победа само над војската на Владислав; тој, продолжувајќи по-

натаму Ѓураѓ, од сомилоста према неговата судбина ја предизвикал против себе 
омразата на Унгарците и старите непријателства на Скендербег, па и оружјето на 
сите свои соседи, те сега, поради тоа што му направил услуга, мора да ја испашта 
казната; дека, по Скендербег, не би се рекло дека Мурат останал победник во би-

тката против Унгарите, оти со своите средени одреди упаѓа час во неговата земја, а 
час во земјата на неговите пријатели, така од сите страни е опкружен со неприја-
телско оружје, од една страна со унгарски, од друга страна со арбанашки, те тој не 
ќе може понатаму да се одупира, бидејќи неговите снаги се преслаби во споредува-
ње со непријателските, ако зетот, на кого тој кога бил во неволја му направил толку 

услуги, не му пружа заштита. 
Овие деспотови јадиковки, а нарочито неговите последни услуги, го ганале 

Мурат, кој инаку бил склон на војување, те тој одма би го мобилизирал људството 

и го припремил оружјето да не е во војна со Унгарците туку изгубил огромен број 
војници,а исто и во недавната војна со Арбанасите, како и дека веќе не бил остарен, 

па сакал во мир да го проживее остатокот на животот. Но ипак не препуштил да го 

утеши Ѓураѓ. Му обеќавал дека лично ќе дојде и ќе ја одмазди срамотата која му ја 
нанеле неговите непријатели. Ама, на крајот, ништо не презел. 

Јанко Хунијади, од своја страна, да би им се одмаздил на Турците поради 

поразот на христијанската војска кај Варна, собрал нова војска, со која стигнал до 

градот Северин. Зауставувајќи се на брегот на Дунав, ги испратил своите поклиса-
ри на Ѓураѓ, наговорувајќи и молејќи го (како што и порано повеќе пати чинел) да 
му се придружи во овој чесен и свет поход. Му ги ставал пред очите какви се услу-

ги примал од Унгарите и како би било страшно непоштено кога би се покажал не-
благодарен пред нив. Го уверувал дека војната може да биде само успешна, оти има 
доволно и пари и људство; тој имал во својата војска дваесет илјади војници, не 
сметајќи ги тука влашките одреди; дека, према тоа, за овој поход се бара и дека 
недостасува само тој, владетел на Рашка; ако тој со својот совет и својата моќ го 

помогне овој потфат, ништо не може повеќе да се посака. Затоа усрдно го молел да 
ги построи своите одреди лесна коњица и да тргне по нив. 

Ама како Ѓураѓ не бил ни склон, а камоли одушевен да учествува во оваа во-

јна, се извинувал на сите можни начини, наведувајќи пред сè мировен договор кој 
го обврзувал према Мурат, кој ни по која цена не би сакал да го озловољи, те лично 

поново да го снајде пораната неволја. Овие и многу други разлози ги истакнувал 

Ѓураѓ како не би одел во сојуз со Јанко, на кого, всушност, многу му завидел. Име-
но, Ѓураѓ не можел да поднесе што Јанко му бил претпоставен во управата на Унга-
рското Кралство, а, осем тоа, се срамел како деспот и владетел на Мезија, потомок 

на царската лоза, да војува под знамето на Хунијади. Кога Хунијади тоа го сознал, 

многу се увредил и расрдил. Се заканувал дека тој лично, ако бог му ја даде побе-
дата во војната, со своите раце (како што е обичај кај Индијанците) ќе му го сврти 

вратот на неверниот и неблагодарен Ѓураѓ, па неговото кралство ќе му го предаде 
на друг, подостоен од него. 

  Хунијади, значи, тргна сместо на пат на Бугарија. Поминувајќи низ Рашка 
неа ја похарал како таа да била непријателска земја. Кога Хунијади тргнал, Ѓураѓ 
преку повеќе гласници го обавестил Мурат за походот на Унгарците и бројот на не-
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говата војска. Тоа го направил со дел поради завист која (како што е речено) ја чу-

ствувал према Јанко, а со дел да би му угодил на Мурат,надевајќи се дека на тој на-
чин долго време ќе остане со него во пријателство. Ѓураѓ го обавестил потоа дека 
Хунијади го преминал Дунав со незнатна војска и дека не треба воопшто да се боји, 

туку нека го пушти да помине понатаму, а тогаш позади да му го затвори премин-

от, оти ако така направи, никој од нив не ќе може да умакне. Мурат радо го послу-

шал овој деспотов совет и одма не удрил на непријателот, туку го пуштил да поми-

не понатаму следејќи го два и три дена ход позади, те од грбот му го затворил пре-
минот како не би можел да се повлече назад. И веќе двете војски стигнале на Ко-

сово поле, кои (како што рековме) се најдува на граница на Рашка и Бугарија, каде 
Хунијади ги очекувал Скендербеговите чети. Турчинот, кој за тоа бил обавестен, го 

принудил да ја прифати битката во која Унгарците, мада јуначки и храбро се боре-
ле, на крајот биле поразени, не толку со храброст, колку со бројно надмоќен непри-

јател. Тука паднало само осум илјади христијани, а Турци триесет и четири илјади. 

Приметувајќи Хунијати дека Јован Зекер, син на една негова сестра, погинал 

во битката, дека се заробени многу војни знамиња, дека војската натерана во бек-

ство ја напуштила сè, и тој остана да бега и да лута сам на коњот по пустарите, и 

без једење и пијачка. Кога видел дека коњот веќе му застанал, го напушти и одејќи 

така сам дојде до еден брежуљок. Опазувајќи дека тука некој Турчин трча по него 

со копје во раката, побегна и се склони во една мочвара. Излегувајќи после од мо-

чварата, влезе во земјата на деспотот Ѓураѓ. Таму сретнал два Рашани кои уз го-

лемо обеќање ги молел да го поведат во Белград. Тие најпрво го нахраниле, а потоа 
обеќавајќи му дека ќе го одведат каде сака, тргна со нив по пат во чврста намера уз 
патот да го убијат. Бидејќи, значи, поминале мал дел на патот, насрнаа на него да 
видат има ли што уз себе. Најповеќе еден златен крст кој му висел за вратот, му го 

грабнаа. Меѓутоа, додека тие се сваѓале околу крстот, Јанко угледа во близината 
еден нивни мач, го зграби и хитро еден од еден смртно го рани, додека вториот се 
спаси со бекство. 

Кога деспот Ѓураѓ чул за поразот на христијаните, испратил телали по цела 
своја држава и им напишал на управниците на своите земји да не смеат да пропу-

штат ниеден Унгарец низ неговата земја пред него што испитаат кој и откаде е, а 
сите припадници на другите нации слободно да ги пропуштат. Во случајот, пак, да 
го пронајдат Јанко Хунијади, да го доведат пред него. Поглаварите на покраините, 
од своја страна, им издадоа проглас на сите свои поданици дека секој Унгарец кого 

го најдат смеат да го приведат кон него. Кој год се огреши за ова наредување, мо-

раат да умрат на маки. 

Хунијади, цел изгладнел, не знаел што да работи. Стигнувајќи до едно место 

во Рашка каде некои селани работеле на поле, се упати кон нив и ги замоли да му 

дадат малку леб. Кога овие разбрале дека е Унгарец и дека бара леб, му одгово-

риле: ‘Пријателе наш, леб имаме и ќе ти дадеме колку год сакаш, ама прописот ба-
ра и не сили нас наредувањето на владетелот дека вас секако мораме да ве приве-
деме на градската управа да се види кој сте. Кога управата ќе утврди кој сте, сместо 

вас и без икакви пречки ќе ве пушти во вашата земја. Оти го бараат (како што ми-

слиме) само Јанко Хунијад.’ Рекувајќи го тоа, споменатите селани не го пуштија да 
си оди, туку чврсто го врзаа и го присилија да каже и да му признае на најстариот 
измеѓу нив дека тој е Хунијади. Хунијади многу им обеќал ако го одведат во Бел-
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град, а да не го приведат пред градската управа. Оној, значи, најстариот меѓу нив го 

познал и обеќал дека ништо нема да му се случи и дека ќе го поведе дома. Тој им 

открил на своите браќа дека тоа е Хунијади, и им нареди стварта да ја држат во тај-
ност. Подоцна во ноќта го одведоа во една појата каде држеле сено и добиток, оче-
кувајќи утро со него да тргнат по патот за Белград. Но следниот ден споменатите 
браќа се раскараа и еден од нив, расрдувајќи, појде да ја открие стварта на градска-
та управа. Оваа упати свои судски чиновници, кои го фатиле Хунијади и врзан му 

го опремиле на деспотот уз обавестување каде бил пронајден. 

Кога Ѓураѓ го добил в рака Хунијади, го задржал некое време како заробе-
ник во кулата. Додека Хунијади тука боравел, го наговориле капетанот на кулата и 

останатата посада да се здружат со него и заеднички да го нападнат лично деспот-
от, те да го заземат градот. Ама стварта, на крајот, не успеа, оти еден од заговорни-

ците му го открил на Ѓураѓ овој заговор. Ѓураѓ наредил да се погубат сите заговор-

ници, а после неколку дена го пуштил Хунијади под услов неговиот син Матиј да 
се ожени со една негова внука, ќерка на цељскиот гроф Улрих, и уште мора да му 

ги врати сите тврдини кои Хунијади ги држел во Рашка. Да, пак, бил сигурен за она 
што го договорил со Хунијади, Ѓураѓ побарал да му го даде за талец својот син Ла-
дислав. Кога тоа го постигнал, го пуштил Хунијади да оди во Унгарија. 

Хунијади во Унгарија некое време се одморувал и опоравувал од толкавите 
напори, а тогаш се решил да му се одмазди на Ѓураѓ, чија неблагодарност потешко 

ја поднесувал отколку омразата на Турците, а надежта му била сè мачно чуствува-
ње на ропството спроведено во Рашка. Затоа собрал војска и ја нападнал Ѓурѓевата 
земја. Ги попалил селата, ги похарал полињата, зазел градови и, конечно, за кратко 

време го освоил што Ѓураѓ го поседувал во она кралство. Кога сакал да премине да 
ја руши Рашка, му излегле во пресрет Ѓурѓевите поклисари, те сами доброволно му 

го повратија синот Ладислав, кој на Ѓураѓ кралски му го дарувал. Потоа го замолил 

да престане од понатамошните уништувања и да му опрости за нанесените увреди, 

оти Ѓураѓ е спремен во иднина да работи према неговите желби. Хунијади застанал 

зачас да промисли што ќе направи, ама, на крајот, бил совладан со молбите на сво-

ите унгарски великаши кои се биле заложиле да го измират со Ѓурѓе. Се одобро-

волил и склучил поволен мир со Ѓурѓе, те се вратил во Унгарија. Тоа било 1448. го-

дина, а четврта година на Хунијадовото владеење. 
Следната година Мурат поново поведе војна против Ѓураѓ. Кога, имено, до-

знал дека го имал в раце Хунијади и дека го пуштил на слобода, мошне се расрдил 

и одлучил за тоа да го казни. Го испратил Фриѓибег со војската од четириесет се-
дум илјади борци на границата на Рашка и му наредил да настоји што порано поно-

во да го изгради Крушевац,град кој лежел на реката Морава, и порано бил порушен 

во големата војна,а потоа од тоа место изврши напад на Ѓурѓевата земја,те ги поха-
ра полињата и сè уништи со оган и меч. Фриѓибег извршил што му било наредено. 

На прво место, наредил да се доведе од соседните места голем број ѕидари и други 

занаетлии поради поновното изградување и утврдување на Крушевац. Покрај тоа, 
издал забрана во тоа време никој од неговите луѓе да не смее на било кој начин да 
ги нападне соседите, како Рашаните не би ги помрсиле неговите планови. Бидејќи 

го осигурал овој град со насипи, јарци и кули, така неговата посада лесно можела 
да му одоли на секој напад на непријателот, почнал да роби и плачка уздуж и по-

преку по Ѓурѓевата земја. Ѓураѓ поради тоа мошне се уплашил и не знаел што да 
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работи: да се помири со Турчинот не можел освен по цена на големи злочини и 

огромна своја штета, а ако сакал да му се одупре, нипошто не можел са смета на 
помош на Хунијади, кој, знаел добро, го навредил, додека на друг, пак, немало на 
кој да би можел да му се обрати. Но и покрај тоа, бил спремен да ги трпи сите нево-

лји отколку да се покори со окрутно робовање на Турчинот. Конечно, ипак му се 
обрати на Хунијади, мада тоа го направил со многу обѕири. Јанко тогаш мошне ра-
до му ја понуди својата помош, оти увидел дека на Унгарите, ако варваринот ја за-
земе Рашка, ќе го има тој варварин непрекидно на праговите на своите домови. 

Хунијади, значи, сместо собрал знатна војска и се спуштил во Рашка. Ги за-
боравил и опростил во интерес на христијанството сите навреди и увреди, па не пу-

штил други капетани, веќе лично дошол да му помогне на неблагодарниот деспот. 
Го преминал Дунав кај Смедерево, и кога влегол во Рашка, ги придружил своите 
чети на Ѓурѓевите чети, те тргнал со всилен марш како би го изненадил непријател-

от. Четвртиот ден им се приближил на Турците, и заправо се разденило кога се вле-
гувало во подрачјето.Тука измеѓу двете војски се подигнаа(како што обично се слу-

чува) облаци кои го заклонија погледот едната на другата. Но на крајот сончевите 
зраци ги разагнаа облаците, те пред непријателот засјашаа наоружени чети во кои 

оддалеку можело да се препознае Хунијадевото знаме. Турците услед ова изнена-
дно наидување на христијани толку се обесхрабриле да повеќе не помислиле ни на 
наоружувањето на чети, ни на распоредувањето на стражата, ни на прифаќање на 
битката со непријателот, туку секако настојувал да побара спас во бегство. Створу-

вајќи се, значи, одма во почетокот на пометнувањето, сите станале да бегаат. По 

нив тргнала потерата на лесната коњаница, која многу поубијала, а знатен број за-
робила. Кога, меѓутоа, настапила ноќ, христијаните се вратиле назад, а Турците се 
позаскриле по шумите. Фриѓибег и многу други личности биле заробени. 

Однесувајќи ја оваа победа, Хунијади појде во Видин, градот во Бугарија, 
кој се најдува на Дунав, те го запали како град кој повеќе пати бил узрок на многу 

војни. Оттаму сместо се врати во Рашка, на деспотот му поклони робје, те тријум-

фално влезе во Белград. 

Ѓураѓ живеел под унгарска заштита мошне мирно. Ни Турците не се усуду-

вале така често да го напаѓаат. Тек Мехмед, кој го наследил својот татко Мурат, по-

сле освојување на градот Цариград тргнал во војна против државата Рашка. Почнал 

да го опседнува Ново Брдо, кој го удирал со артилерија, и куглите во параболи па-
ѓале во градот. Овој начин на пукање од артилеријата прв(пиши Лаоник во VII кн.) 

го пронашол Мехмед. Запрепастените бранители се предадоа. Тоа исто го направи-

ле и оние во Трепча и Призрен. Ова било 1454. година, како што пиши Бонфиниј во 

VIII кн. 3 декада. 
Од Ново Брдо Мехмед ги однел најдрагоцените ствари и со себе ги повел 

најугледните личности, а останатото го оставил тука заради искористување на мно-

губројните мајдани од кои деспот Ѓураѓ црпел големи прихиоди. 

Кога Ѓураѓ сознал за припремите кои Турчинот ги преземал, се уплаши за 
својата држава и за својата личност. Затоа ја наоружал својата војска и преминал 

поново во Унгарија да бара помош. Како таму не бил Ладислав, отишол кон него во 

Виена. Таму исто така бил фратер Иван Капистран од Редот на свети Фрањо. Тоа 
бил човек на свет живот и мошне ревносен проповедник. Бидејќи многу сакал да 
разговара со деспотот, му порача со него радо би се состанал, во колку тоа не би му 
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било непријатно. Деспотот одговорил дека пристанува еден ден да се состанат. Ко-

га биле во разговор, Капистран почнал со уверливи разлози да докажува дека ста-
новиштето на католичката црква во поглед на религијата е најсветло, и со неговите 
разлози не можело ништо да се приговара. Поради тоа го наговорувал и молел де-
спотот со својот народ да се соедини со римокатилочката црква. Ѓураѓ му одгово-

рил: ‘Јас деведесет години сум живеел во ова уверување кои ми го влиле во душата 
моите претци, те кај својот народ (мада несреќен) секогаш бил сматран паметен. 

Сега ти би сакал да помислат- кога би ме виделе дека сум се изменил- поради ста-
роста да сум излапел и дека сум (како што простиот полк вели) подетинил. Јас по-

веќе би пристанал да умрам отколку да ги изневерам преданијата на своите пред-

ци.’ Прекинувајќи го со тие зборови разговорот со Капистран, а и како не можел 

ништо да изработи кај кралот Ладислав, кој стравовито на него се расрдил кога то-

лку ја видел неговата невера, се опрости и се врати незадоволен во Рашка, пружу-

вајќи очит доказ колку е опасна стварта да се соживее со лажно уверување така тоа 
да постане друга нарав. 

Кога, значи, Ѓураѓ се вратил дома, и чул дека Михајло Силаѓи, чија сестра 
на Хунијади ја имал за жена и кој тогаш бил одреден за одбрана на градот Алба, со 

ново име викан Белград, со својот брат Ладислав помина на кола близу неговите 
граници, испратил према нив извесен број наоружени луѓе со задача да му ги дове-
дат живи или мртви. Кога Михајло видел дека Рашаните ќе го нападнат, се фрли 

сместо од колата и го изјава веќе спремниот коњ, те се спаси со бекство, прокр-

чувајќи го себе патот со оружје во рака. Меѓутоа, неговиот брат Ладислав, кого Ра-
шаните го затекнале на кола, бил ранет на  повеќе места и тука умре. Михајло одлу-

чи да се одмазди за нанесената неправда и братовата смрт, те затоа му постави на 
Ѓурѓа многу уходи кои со најголемо влијание го прател неговото движење. И кога 
му било соопштено дека Ѓураѓ за кратко време ќе мора, заради преглед на тврдини-

те, да помине горе на брегот на Дунав, му поставил на патот со кој требало да по-

мине заседи составени од знатен број наоружени луѓе. Кога Ѓураѓ стигнал на тоа 
место и излегол на чистина пред Михајло,Михајло силовито насрнал на него. Отсе-
кувајќи му во борбата два прсти на десната рака, на крајот го заробил. Ѓураѓ се от-
купил од неговите раце со голема своја пари и се повлекол дома, ама како никако 

не можел да ја заустави крвта која непрекината течела од расечената рака, после 
кратко време, 1457. година, умре. 

Таков бил крајот на рашкиот деспот Ѓураѓ. Бил стасит и убав и со достојан-

ствен изглед. Се истакнувал со речитост и озбилност во говорот, што не би очеку-

вале ни од некоја од прастаро благородничко семејство. Но, не било многу постоен 

во своето делување.17
 

После неговата смрт го наследил на престолот неговиот син Лазар, кој на за-
хтев на својата мајка, уште за животот на таткото Ѓурѓа, се оженил со ќерката на 
Томе Палеолог, и покрај тоа што неговата мајка Ерина била повеќе на страна на не-
говиот постар брат Гргур. Видувајќи Гргур дека неправедно е лишен од престолот, 
му се обратил, заедно со братот Стефан, на султанот Мехмед нудејќи му знатна 
свота на пари. Мехмед им доделил еден мал дел земја како пристојно би можеле да 
живеат. Со Лазар, пак, кој му се обврзал на плаќање годишен данок од дваесет илја-
ди талири, склучил мир. 

                                                 
17

 Годината на смртта на деспотот не била точна- деспотот Ѓураѓ Бранковиќ умре 24. декември 1456. 



 82 

Ѓураѓ во завештанието ја одредил неговата жена Ерина да управа со држава-
та со неговите синови. Ама Лазар, незадоволен со тоа, сакајќи да постане потполн 

господар, не марејќи за страв божји, ја отрул мајката со отров посипан во салата. 
Кога се прочуло за овој Лазарев злочин, толку го замразиле неговите вазали и дру-

ги соседи дека Мехмед донел одлука да ја заземе Рашка. Кога тоа го сознал Лазар, а 
како се боел од Мехмедовата војска, се разболел од јад и наскоро умре без машки 

потомок. Оставил само три ќерки: Марија, Еринја и Милица. Марија уште за та-
тковиот живот била мажена за Стефан, последниот босански крал. Другите две до-

шле во Дубровник заедно со мајката кога таа била протерана од своето кралство. 

Еринја мајката ја мажила за Јован, војвода на Свети Петар во Галатини, а втората 
му ја дала за жена на Леонарди, деспотот од Арта. Споменатата Лазарова жена се 
викала Елена и таа останала на власт после мажевата смрт. Ѓурѓевиот син Гргур на-
стојувал да ја протера од државата. Но таа им се обратила на помош на Унгарите, 
кои неа ñ пружиле моќна заштита. Рашаните, поттикнати, можда со омразата која 
према неа ја чуствувале, го избрале за свој владетел Мехмед, братот на Михајло Ту-

рчинот, кој некое време боравел на дворот на рашкиот деспот. Нему му предале 
исто така управа над градот Смедерево.  

Лазаревата вдовица, која се повлекла во кулата, видувајќи таква побуна на 
своите луѓе која не била во состојба да ја загуши со сопствени снаги, смислила не-
како изговор со кој би го намамила во замка тој нов владетел. Еден ден го повика 
пријателски на ручек во кулата, каде тој, не помислувајќи ни на крај памет дека по-

среди е измама, радо дошол. Ама таа, кога стапил во кулата, нареди да го врзат, те 
онака врзан го испрати во Унгарија, каде бил фрлен во темница. Тогаш турскиот 
цар Мехмед, видувајќи до каква состојба дошло во Рашка и Србија, појде со војска 
против Смедерево. Сознавајќи го тоа, граѓаните на Смедерево излегоа од градот, 
му појдоа во пресрет и му ги предадоа клучевите на градот. Мехмед им подели 

многу поклони, на некој му даде пари, а на некој посед. Лазаревата жена ја пушти 

да оди каде сака и со себе да го носи сето свое благо. Отишла во Унгарија. Други 

велат дека овој град го предал на Турчинот босанскиот крал Стефан, кој, како Ла-
зарев зет е наследник на Рашкото Кралство, после смртта на тастот ја водел сета 
управа во тоа кралство. 

Лазаревиот брат Гргур, видувајќи дека Мурат работи на тоа сосем да ја зазе-
ми Рашка, веројатно уплашен, побегна во Унгарија, каде умре без икакви синови. 

Меѓутоа, го оставил Јован и некои други свои незаконити синови. Така Стефан по-

бегна во Албанија, каде по наговор на своите за жена ја зел Ангелина, или како што 

другите велат, Теодора, крепосна жена, ќерка на Скендербеговата таста Арианита, 
да куќата не би останала без наследник. Тој оставил после својата смрт три машки 

деца, и тоа: Вук, Ѓурѓа и Јован, како и една ќерка по име Марија, која подоцна се 
мажила за Бонифациј Палеолог V, маркиз од Монферата. Вук постанал голем вој-
ник за што често опружувал уверливи докази. Меѓу, останатите, кога 1484. година 
седум илјади Турци влегло во Хрватска, Крањска и Корушка да поробат некое тр-

говско место, па кога собрале голем плен и околу десет илјади робови, тој, со Бер-

нардин Франкопан и банот Гереб, нападнал на реката Unac, го грабнал цел плен и 

до нога го победил. Кога кралот Матиј бил во војна со Чесите, споменатиот Вук 

(како што известува Бонфиниј во X кн. 3. дек. и Јован Леунклавиј) така храбро се 
борел во таа војна да кралот Матиј му дал поклон еден благороднички двор викан 



 83 

Fejecko. Јован оставил само една ќерка, по име Марија, која подоцна била жена на 
Фердинант Франкопан и мајка на модрушкиот кнез Стјепан и Катарина, жена на 
банот Никола Зрински.

18
  

Кога, значи (како што рековме), Мехмед влегол во Рашка, зазел сè што по-

рано поседовал Лазар. Некои од тие земји му се предале договорно, а некои ги за-
зел со сила, оти напорите на Унгарите, кои повеќе пати покушавале да му го спре-
чат на Мехмед влезот во Рашка, останале залудни. Затоа Карвахал, кардиналот Св. 
Анѓело, кој во тоа време се најдувал во Германија, каде го упатил папата Калист да 
им биде при рака на Унгарите, влегол, на поттик на Унгарите, со знатна војска во 

Рашка да види не би ли со својот углед успеал да го поврати тој народ под унгарска 
власт. Ама утврдил дека Турците веќе загосподариле, оти Рашаните (како што е ре-
чено) со дел своеволно им се предале, а со дел на сила. Кога сакал да се врати на-
зад, замало што не бил заробен. Со Рашка, меѓутоа, сосем загосподарил Турчинот“. 

Следи „Генеалошко стебло на Котроман кој владеел во Босна“. 

Потоа „Грб на Босанското Кралство“. 

 

                                                 
18

 Коментар: „Податоците за последните Бранковиќи се земени од списите на Мусакија. Еринја е 
Ерина, мажена за синот Скендербегов“. 
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БОСНА 

 

„Доовде сме расправале за делата на господите и кралевите кои владееле во 

старите времиња во Рашка и во Зета, дотакнувајќи го исто така семејството Нема-
ниќи, кое долго време господарело во споменатите покраини. Сега ќе говориме за 
господите, бановите и крајевите на Босна. Но пред него што преминеме понатаму, 

ќе биде потребно да кажеме нешто за потеклото на Босанците. Босанците (према  
кажувањата на Карло Вагрија во III кн. За Хенетите Словените потекнуваат од тра-
чките народи Беси, кои (како што пишува Солин и Херодот) биле настанети уз ре-
ката Нест која Турците ја викаат (како што вели Пјер Белон) Карасов, а Грците Ме-
стро. Ливиј и Страбон Бесите ги сместува близу планината Хем, а нивни град бил 

(пиши Евтропиј) Ушкудама, кој Хадријан го прозвал Андријаполис. Према Овидиј 
пак, седиште на овие племиња биле близу Дунав и Гетите. Оттаму непрестално со 

оружје ги вознемирувале не само соседите туку и најоддалечените народи. Меѓу 

останатите, Римјаните често се бореле со нив. Евтропиј, во II кн. ‘Римска историја’ 
и Јорданес Алански пишат дека Лукул прво се борел во Тракија со Бесите, кои пре-
дначеле со снага, храброст и добар глас, те со страшна војна ги победил на план-

ината Хем и го зазел нивниот град Ушкидам. Светониј Транквил во животот на 
Октавијан приповеда дека овој цар се борел со Бесите и со нив водел многу војни. 

Дион, пак, во XLV кн. пиши дека Брут, поставајќи намесник на Македонија и Грци-

ја, влегол во земјата на Бесите, од една страна, да ги казни за направените злодела, 
а од друга страна, да ја добие титулата цар (како полесно би можел да се бори со 

Цезар и Антониј). Тоа изврсно му пошло за рака заблагодарувајќи му на големото 

залагање и еден друг господар Расциполиде. Во LI и LIV кн. кажува: ‘Бесите биле 
во Тракија и со нив војувал М. Крас, а после него К. Луциј 739. година од основање 
на Рим. Ги нападнал исто така и Марко Лукул, кој го наследил во Македонија Ку-

рион, и М. Лолиј’. (Гети=гети; Беси=беси; Босна=Босна- само истогласно, Р.И.) 
КОМЕНТАР: Во овој одломок за Бесите како тобожни претци на Босанците се ци-

тира низ антички и подоцнежни писатели: Ливиј, Страбон, Евтропиј, Овидиј,Светониј, Ди-

он, Касиј, Јорданес, Пјер Белон, Карло Вагрез, ама познавајќи го Орбионовиот начин на 
работа не можеме да очекуваме дека тој самиот го насобрал сите тие податоци. Како и на 
некои други места, тој секако ја препишал целата приказна заедно со повикувањето на 
писателите од некој хуманистички писател. Веројатно тој бил Karlo Vagriese (в. коментар 

уз список на извори), ама тоа не можам поуздано да го тврдам оти неговото дело ми оста-
нало непристапно. 

Од овде, значи, толку храбра нација потекнале Босанците, како што тврди 

Лудовик Цријевиќ во делото за потеклото на Турците, како и Себастијан Минстер, 

кој во IV кн. на својата Космографија кажува: ‘Бесите, протерани од Бугарите со 

кои живееле во сваѓа во Тракија, додуше во Горна Мезија и го зазеле подрачјето 

кое лежи измеѓу реката Сава, Вардар, Дрим и Јадранско море. Меѓутоа, со текот на 
времето дошло до промена во името на народот: словото Е езаменето со словото О. 

И така од Беси постана Боси, а оттаму Босна. Према тоа, се залажуваат оние кои ве-
лат дека Босанците го добиле своето име по реката Босна. Повеќе ќе биде дека оваа 
река го добила името по споменатиот народ, кој морал и те како да се бори пред не-
го што ја покорил Мезија. Межаните биле војноборни, поносни, и надсе охоли, ка-
ко што може да се види кај Јорданес Алански, кој кажува дека еден од мезијските 
капетани, кога во време на царот Август решил римскиот заповедник Марциј да 
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поведе војна против овој народ, во часот кога војската требало да настапи во бо-

рба, им дал знак на своите војници да замолчат, те ги повикал од сиот глас пози-

вајќи ги војниците од римската војска и прашувајќи ги кои се. Кога му одговориле 
дека тие се Римјани, владетели и господари на народот, тој запримети: ‘Ќе биде та-
ка ако нас не победи.’

19
 

Меѓутоа, Бесите ипак загосподареле со оние подрачја кои денес ги викаме 
Босна. Оттаму често ги напаѓале соседите, нарочито Унгарците, како што пиши Јо-

ван Туроци во унгарската хроника, називајќи ги Беси, а не Босанци. Овие Босанци 

(како пиши Вагриезе во III кн.) ги извеле после многу долги чесни дела на кои кај 
нас готово сосем нестанале успомените, оти кај Босанците (како, воостанатото, и 

кај другите Словени) немало писмо, ни писмени луѓе кои би знаеле да ги пренесат 
на хартија делата на својот народ. 

Ова кралство на Босна, како и кралството на Рашка, областа Хум и Зета, не-
когаш биле под само еден господар, а некогаш под разни господари. Кога, значи, 

како што е речено, бил господар во Хрватска и во Босна кралот Крешимир, син на 
кралот Тјешимир, и синовец на кралот Бела, и зет на Чудомир или хрватскиот крал 

Зелимир, кој (како што известува Павле Скалигер) живеел 1009. година и владеел 

не само во Хрватска туку неговата власт се протегала и над Далмација. После него-

вата смрт, Трибелиј, синот на Бота од Скала, ја зел за жена неговата ќерка Мада, 
преку која ја добил исто така власта во Хрватска и Далмација. Го наследил во кра-
лството неговиот син Стефан. 

Градот Дубровник во време пред споменатиот крал Крешимир, околу 1035. 

година, војувал готово полни три години со Босанците. За време на оваа војна со 

Босанците Дубровник изгубил многу свои поданици и граѓани благородници, а не-
кои дубровачки семејства тогаш се истребиле. Над Босанците (како што рековме) 
владеел кралот Стефан, но тој после кратко време умре. Го наследил неговиот син 

Вукмир, после кој владеел неговиот помлад брат Крешимир. Животите на Вукмир 

и Крешимир не ќе ги опишувам, оти ништо за нив не можев до дознам, ни од ста-
рите списи ни од извештајите на било кого. Го знам само тоа дека кралот Креши-

мир II немал други деца само една ќерка која се омажила за унгарскиот крал. Таа 
имала повеќе синови кои подоцна биле унгарски кралеви. Освен неа и нејзините 
синови немало никој од куќата на порано споменатите босански кралеви. 

Дубровчани (како што некои велат) ја добиле на поклон од споменатиот кр-

ал Крешимир долината Жупа дубровачка, реката Дубровачка и Затон, мада други 

кажуваат дека овие места порано од него ги купиле. Кога Крешимир умре, неговата 
жена Маргарита дошла во Дубровник и толку неа ñ ја омилеле тишината и убавиот 
верски живот во овој град да го напушти своето сопствено кралство и го избрала за 
свое боравиште ова место. Тука и го завршила својот светачки живот и е покопана 
во црквата на Свети Стјепан, како што за тоа уште и денес се раскажува. 

Бидејќи, значи, кралот Крешимир умре без машки деца, унгарските кралеви, 

поради споменатата женидба, почнале да ги називаат господари на Хрватскам, па и 

Босна, и поставувале захтеви ова кралство да им припадне ним. Ама Хрватите и Бо-

санците, не сакајќи да ги признат за господари, ги избрале меѓу себе своите владе-
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 Коментар: „Самиот Орбин овде недвосмислено покажува дека дословно го цитира Себастијан 

Минстер. Оригиналиот одломок од ‘Космографија’ ја репродуковал Н. Радојчиќ во порано наведе-
ната расправа за грбот на Босна“. (Беси=беси- од бес; Босна=бос н а: бос + н = босн а=женски, Р.И.) 
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тели и банови. Понекогаш владеел со цела Босна само еден владетел, а понекогаш 

власта била поделена на многу владетели од кој секој владеел за себе.Некогаш исто 

така се случувало Босна да се здружувала со Рашкото Кралство, и со Хрватското и 

со областа Хума. Во тоа време биле банот Твртко, Кулин бан, бан Бориќ и многу 

други.Нивната работа и дела не стигнале до нас, изузев што знаеме дека Бан Бориќ, 

загосподарувајќи со Хумската област, повел војна против градот Дубровник поради 

некои спорови измеѓу босанскиот бискуп и дубровачкиот надбискуп. Бориќ 1154. 

година дошол со војската и ја похарал дубровачката земја, а нарочито местата во 

Жупата дубровачка. Не задоволувајќи се со тоа, се спремал да дојде и следната го-

дина, држејќи за сигурно дека ќе му појде за рака да го заземат градот Дубровник и 

сосем да го избришат дубровачкото име. Кога Дубровчани добиле вест за тоа, не 
останале со скрстени раце, туку и тие ја собрале војската да му се одупрат. Градот 
Улцињ им испратил помош 200 војници под заповедништо на Никола Кервиќ; од 

Котор дошол Петар Болица со 400 луѓе, а 150 врсни војници на Пераштан ги довел 

Милош Шестокрилиќ. Тогаш Дубровчани, уз помош на овие и некои други, собраа 
војска од шест илјади борци, сите по избор војници. Таа војска дубровачкиот сенат 
ја ставил по заповедништво на Миха Доминик Бобаљевиќ, човек кој, навистина, во 

еднаква мера се одликувал со ревност за добро на државата, љубав према таткови-

ната, со снага на духот и познавање на војната вештина. 
Кога, значи, Бобаљевиќ ја примил оваа задача и бил обавестен дека бан Бо-

риќ веќе ñ се проближува на дубрвачката граница, тргна со војска во пресрет на Бо-

риќевата војска во областа Требиње. Тука се втаборија двете војски. Како што след-

ниот ден требало да стапи во борба, Бобаљевиќ застана усред своите војници, те им 

одржа ваков говор: ‘Ево вам, храбри другари, вашите непријатели на бојното поле 
каде нема ни јарок, ни ограда, ни насипи, каде вреди само јунаштвото. Ево, ако вие 
сте такви за какви вас јас и другите ве држиме, те. словенски народ, лесно можеме 
да се ослободиме од толку неволји и угнетувања. Борете се срчено, покажите со 

оружје дека вие сте нешто повеќе отколку што се оние. Сетете се дека стварите, же-
ните, децата и, конечно, слободата зависи од вашата храброст, како и дека во снага-
та на вашите раце стои или ропство и вечна срамота или слава и вечна чест на ва-
шата дубровачка татковина.’ Со овие и многу други слични зборови, мудриот и 

храбриот Бобаљевиќ ги поттикнувал своите војници. 

Следното утро Бобаљевиќ ги распоредил своите чети. Левото крило, на кое 
се најдува Никола Улцињанин и Милош Шестокрилиќ со своите Пераштани му го 

предал на својот заменик Џиво Мато Цревиќ, а самиот го задржал десното крило, 

земајќи го со себе Петра Болиц. Банот, кој се најдувал недалеку од Дубровчаните, 
тргнал таборот кој бројел повеќе од десет илјади борци. Бидејќи се заметнала би-

тката, се развила голема и крвава борба. Левото криво на Босанците го држел То-

маш Вукмириќ, брат на бановата жена Лавице, човек со висок стас и прекален во 

војните. Нему му се допадна да се бори со Цревиќ, кој неопрезно малку се оддале-
чил од своите војници и који, добивајќи многу непријатели и ранувајќи го самиот 
Томаш, паднал мртов. Кога Никола Улцињанин сакал да помогне, го ранил со стре-
ла некој Босанец, па се морал да се повлече назад. Заприметувајќи го тоа, Шесто-

крилиќ се сјурна на Томаш, кој, верувајќи дека веќе е победник, радо го зачека. Ту-

ка разјарените Пераштани, не водејќи сметка за животната опасност, ги нападнаа, 
па мада многу паднале, наставија да се борат сè додека не го срушиле од коњот Ву-



 87 

кмириќ, чија отсечена глава ја предадоа на Бобаљевиќ. Бобаљевиќ тогаш се најду-

вал во голема тешкотија, оти банот, кој со него водел борба на десното крило, се 
задржал уз готово цел цвет на своите чети, нарочито коњаници, меѓу кои имало 

многу Унгарци прекалени во војни. Меѓутоа, кога ја видел пред себе главата на Бо-

санецот, постанал поодважен и секаде трчал околу своите војници, ги бодрел и им 

говорел: ‘Сега, сега е време да се борите, браќа Дубровчани, оти во вашите раце е 
победата со која ќе ја ослободиме нашата татковина и нас самите од толку угне-
тувања, штоповеќе, вечната потлаченост и робовање на еден така окрутен госпо-

дар.’ На тоа Дубровчани постануваат поодважни и се решаваат или сите да изгинат 
во борбата или победоносно да се вратат дома. Со поголема силина, значи, јуриша-
ат на непријателите, настојувајќи во прв ред да ги растројат. Кога тоа го приметил 

банот, им ја спротистави унгарската коњица, ама сè беше узалудно, оти местото ка-
де се водела борбата било брдовито и неприкладно за коњицата. Затоа банот бил 

приморан да се повлече или, подобро да се рече, да побегне онаму близу едно брдо 

со она малку свои војници кои со ним се спасиле. Но како не видел можност тука 
подолго време во безбедност да се задржи, или лесно да се врати дома, третиот ден 

го испратил својот поклисар во личност на требињскиот бискуп да преговара за 
мир со заповедникот Бобаљевиќ. Овој сместо за тоа го обавести дубровачкиот се-
нат, кој му препуштил на Бобаљевиќ да ја реши таа ствар према своето находување. 
Бобаљевиќ, на големата своја слава, ги обавил преговорите со банот така скоро да 
го направил дубровачки вазал. Банот се обврзал да им ги надокнади на Дубровча-
ните сите свои трошкови и претрпените штети во војната и доживотно да му дава 
секоја година два коња најблагордни раси и еден пар бели хртови. Таа обврска бан-

от неповредиво ја извршувал и подоцна бил голем пријател на градот Дубровник, 

кој, можеме со сигурност да тврдиме, тогаш бил спасен само со храброста и уме-
шноста на Бобаљевиќ. Дубровачкиот сенат, сакајќи да ја покаже својата благодар-

ност према оние кои во така тешки времиња му помогнале, им даде големи покло-

ни на Никола Улцињанин, Патра Болици и на Милош Шестокрилиќ, како и на ни-

вните војници. 

Малку после нивното повратување дома, Шестокрилиќ на некоја свеченост 
во Котор изјавил дека неговите Перашани се похрабри од Котораните и затоа до-

бил неколку шамари од Петра Болице. Тоа предизвикало узбуна и мошне голема 
штета.Оти сместа се подигнале сите Перашани и го фатиле Боличниот брат кој слу-

чајно во тоа време се затекнал вон градот на едно свое имање, те се решиле да му 

го отсечат носот и ушите, ама го избавил некој човек од Рисна на кој фатениот Бо-

лица еднаш му го спасил животот. Ипак го приврзале за едно стабло и страшно го 

ишибале. После тоа ги посекле сите Боличини виногради. Во одбрана Болице го 

подигнал цел Котор, па за одмазда ноќта ја запалиле некоја петаштанска лаѓа, ама 
наскоро за тоа се покајале. Оти Перашаните, кои го држеле под своја власт Рисан, 

дошле ноќта и спалиле две которски галии кои биле всидрени близу градските ѕи-

дини, така да нивната стража морала да поскока во водата. Кога Дубровчаните слу-

шнале за овие немири, истапиле како посредници не би ли ги измириле. Во таа свр-

ха, значи, го испратиле поклисарот Никола Будачиќ, кој вложил многу труд да ги 

измири. На крајот се измириле. 
Сè ова се случило во време на банот Бориќ. Кога умре, го наследил Кулин 

бан, кој владеел во Босна 36 години. Во едно време (кажуваат) било во изобилие се-
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кое благо божјо, така и денес обичен полк, кога има големо обилие, обично да 
каже: ‘Се вратиле времињата на Кулинот бан.’ Кулин бил побожен човек и мошне 
религиозен, а и приврзен на папата. Така босанскиот бискуп Радингост 1171. го-

дина, кога дошол во Дубровник да биде посветен, со себе донел многу поклони кои 

му ги испратил папата на споменатиот бан. Те поклопните истата година папата му 

ги предал на дубровачкиот надбискуп Бернард. Овој надбискуп после 1194. година 
отишол, на захтев на жупанот Јурка, во Захумље да ја освети црквата Свети Кузман 

и Дајман. Кога се враќал преку Босанското Кралство, го повикал Кулин бан, на ко-

му исто така му осветил две цркви, па, кралски дарован од Кулин, се вратил дома. 
Сега, кога умре споменатиот Кулин бан, крал кој во тоа време бил во Унга-

рија одлучи, од пораните наведени разлози, да го заземи Босанското Кралство. По-

ради тоа испратил војска со еден свој великаш по име Котроман Немац, на глас во-

јник. Кога Контроман дошол во Босна и ја нашол без господар, лесно ја зазел. За 
тоа да би го наградил, кралот го именувал бан на Босна и сакал неговите потомци 

вечно да се сменуваат во таа положба. Бидејќи семејството Котроман со текот на 
времето добило големо потомство, сите по Которман се називале Которманиќи. И 

нивното семејство готово секогаш владеело со Босна. Некогаш тоа биле банови, а 
некогаш кнезеви. Во нивната власт било добро тоа што тие одржувале во Босна 
слобода на старите обичаји. Оти тогаш во оваа кралство имало многу мошне угле-
дни великаши, а ти не дозволувале на никој од управувачите да тиранизираат било 

кого и захтевале да се почитува положбата и баштината на секого. Друго не најду-

вам запишано за споменатите Контроманиќи кои во старите времиња владееле во 

Босна, додека власта не дошла во рацете на банот Стјепан од истата куќа. Тој упра-
вувал со Босна на горе речениот начин и бил добар и паметен владетел. Кога 1310. 

година умре, оставил три сина, Стјепан, Нинослав и Владислав, за чии дела ќе го-

вориме малку понатаму. Ги предупредуваме најпрво читателите дека границата из-
меѓу Босна и Рашка е реката Дрина. 

Кога, значи, после смртта на споменатиот бан Стјепан неговиот најстар син 

Стјепан, согласно со своите браќа, сакал да го преземе правото во Босна, станале 
против него најистакнатите великаши на тоа кралство и не го прифатиле. На ова не 
ги навело ништо друго освен тоа што виделе дека тој и неговите браќа се мошне 
паметни и поврзани измеѓу себе, па јако се побојале да на некој пат не би ги уни-

штиле слободата и би ги укинале законите на Босна. Кога Стјепан ја видел разја-
реноста на великашите, сматрал дека во тој час е најпаметно да им попушти и да се 
прилагоди на времето, те да чека бог да му испрати некоја друга прилика да ја по-

врати татковата држава.Затоа се повлекол со својата мајка Елисавета во Дубровник. 

Додека тука некое време боравел, голема чест му укажувала дубровачката влада, а 
и приватните личности. Секако се трудел да му помогне во неговите неволји. 

Два друга негова брата, те. Нинослав или (како некои го викаа) Мирослав, и 

Владислав, ојдоа во Хрватска, а една нивна сестра, по име Даница, отишла од побо-

жност во Рим, па тука се разболела од грозница и се впокоила. Била покопана во 

Минерва, а на нејзиниот гроб беше напишано (како уште се гледа) HIC IACET 

DIANA ILLIRICA. 

За време на својот боравок во Дубровник Стјепан непрестално преговарал со 

босанските великаши да би го повратил татковото кралство. Во тоа Дубровчани му 

оделе нарака што повеќе можеле, те на крајот издејствувале со браќата да се вратат 
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во Босна. Како, меѓутоа, Стјепан го сматрале попаметен од другите браќа, тој уз со-

гласност на сите великаши го презел упоравувањето над тоа кралство, па му е доде-
лена титулата бан. Кога, значи, Стјепан ја презел управата, прва грижа му била да 
ги осигура сите граници на Босна, Усор и Хум, а потоа да живее во мир со сите со-

седи, а посебно со унгарскиот крал Карло. Со ваква постапка постанал мошне јак и 

страв и трепет за сите свои поданици. Меѓу нив биле синовите на хумскиот власте-
лин Бранивоје, кои го зазеле Хум и таму вршеле големи насилија. Бидејќи Стјепан 

тоа не можел да го трпи, ја собрал војската, заробил два Бранивојеви синови и ги 

погубил. И така со оружје ја освоил таа област и ја задржал во својата власт за це-
лиот живот, а после него го држел неговиот синовец Твртко, кој го наследил. 

Споменатиот бан Стјепан бил многу приврзен на градот Дубровник, чии тр-

говци, кои имало многу во неговата земја, слободно тргувале по целото негово кра-
лство.Дубровник,од своја страна, го почастувала со чести пратеници и поклони. За-
тоа тој, колку поради вакви и поради многу служби и услуги, му го продал на Ду-

бровчаните илјадо три стотини и триесет и трета година Стон со Пелешац, што, го-

вореше, дека му припаѓа нему како кнез на Хум, а тие се обврзале дека ќе му даваат 
годишно стотини и педесет дукати. Но следната година, поради лажното обавесту-

вање пренесено му е од некои непријатели кои говореле дека Дубровник не ќе мо-

же да ги одржи ни брани тие места, испратил свои луѓе во Дубровник да ги бара на-
зад. Меѓутоа, Дубровчаните ги повеле босанските поклисари на една своја галија 
во Стон и им ја покажале тврдината и ѕидините кои ги подигнале. Кога, значи, спо-

менатите поклисари се повратиле во Босна, на банот му изложиле што виделе. Ба-
нот потоа на Дубровчаните им испрати стотини литари злато и исто толку сребро 

како помош за споменатото изградување на утврдувањето. 

Во време на овој бан унгарскиот крал Лудовик бил во голема војна со Мле-
чаните поради Задар, кој бил под негова власт, а околу кој Млечаните ја удриле 
опсадата во намера да го заземат. Затоа Лудовик илјадо три стотини и четириесет и 

шеста година лично му притекнал на помош, водејќи го со себе банот Стјепан. Ама 
како што Млечаните го опколиле Задар со мошне јаки справи и со многу војска, и 

од копно и од море, кралот не можел да му пружи помош. Затоа морал да се повле-
че назад. Од тоа време Стјепан не се усудувал да излезе пред Лудовик, било затоа 
што бил свесен дека при пружење на помош на споменатиот град не се понел како 

што кралот очекувал, било можда (како штом некои велат) затоа што, на молба на 
Млечаните и заедно со некои унгарски и хрватски великаши, ковал заговор против 
самиот Лудовик. Лудовик подоцна не покажувал нарочит наклон на споменатиот 
бан. 

За власта на овој бан во Босна имало многу еретици,а посебно патарени. По-

ради тоа папата Клемент VI илјада три стотини и четириесет и деветта година 
испратил во Босанското Кралство неколку малобрачани, луѓе на свет живот, меѓу 

нив братот Пелегрин и братот Иван од Арагонското Кралство, да ја искорени зара-
зата на толку ереси. Како тие јереси прв ги вовел во ова кралство, ќе биде добро да 
се каже на ова место. 

Значи, ересот на босанските патарени дошол таму (како што пишува Пјетро 

Ливио Веронезе) преку Римјаните Патарени, кој бил протеран од Рим со сите свои 

следбеници, а потоа со ред од цела Италија. Протераните така и не најдувајќи места 
каде да ги прими и каде да ги склони, преминале преку Фурландија ваму во Босна, 
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па тука некои се зауставиле, а други отишле понатаму во Тракија и се настанале 
околу Истра, недалеку од Никополе. Тие живееле без свети тајни, без жртви и без 
свештенички ред, а ипак се нарекувале христијани; постеле петок, светковале неде-
ла и сите христијански празници, нарочито Успение на нашиот господ; не се крсте-
ле, се зазирале од крстот и се називале павлиќани. Тие устрајувале во овие свои за-
блуди сè до почетокот на оваа последна војна измеѓу царот, на Трансилванците и 

Турчинот. Ама кога виделе дека ги напаѓаат христијаните и да ги одведат во ро-

пство како да се Турци, решиле да се прифати вистинскиот христијански култ. Во 

тоа подрачје имало четиринаесет села во кои биле настанети павлиќаните. Некои 

Грци, обманети со името, веруваат дека се следбеници на Павле од Самосата, ама 
се мамат. Оти тие биле далеку од заблуда на Павле Самосаќанин. Верувам, како тие 
од Босна се називале патарени доведувајќи го во врска своето име со името на св. 
Петар, дека така и овие се назвале павлиќани по св. Павле, по имињата, значи, на 
апостолите и заштитниците на Рим. Ама да се вратиме сега на нашето излагање на 
Босна.20

 

Како што горе споменатите малобраќани стигнале во ова кралство, успеале 
преку очекување. Тие, имено, се плашеле дека банот Стјепан ќе му се одупри, оти 

бил грчки обред, ама тој постапил сосем спротивно. Мошне убаво ги примил, им 

дозволил слободно да проповедаат против споменатите еретици и да ја воспоставу-

ваат римската вера, оти сматрал дека е подобро во своето кралство да има подани-

ци на римокатоличката вера, која незнатно се разликувала од грчкиот обред, отко-

лку на еретиците чие учење се противило и на грчкото и на латинското. Во тоа на 
споменатите браќа многу им помогнал дубровачкиот каноник Домања Волча Боба-
љевиќ, мошне учен човек и со мошне примерен живот. Додека тој се најдувал кај 
речениот бан во својство на прв секретар, го убедил дека треба да го напушти грч-

кото празноверие и да го прифати римскиот обред. Бидејќи овој бан бил во војна 
(како што е речено) со царот Стефан Немања, а како Немања сакал да го добие во 

своја рака, повел тајни преговори за тоа со Доминијан и со некои други босански 

великаши, нудејќи им пари и области во своето кралство и во Босна, ако во оваа 
ствар му одат на рака. Ама Домања сместо ја одбил секоја понуда, говорејќи му де-
ка обврската која ја има према својот господар и љубовта која ја одгледува према 
својата татковина, како и славата на семејството Бобаљевиќ во кое е роден, нипо-

што не му дозволува такво нешто да направи. Затоа Домања одма го обавестил сво-

јот господар за ова Немањиново ковање на заговор. Затоа банот уште повеќе го за-
сакал и му поделил многу повелја, кои уште и денес се чуваат во куќата на Боба-
љевиќ во Дубровник.За целиот свој живот банот не го пуштил да оди од него и че-
сто изјавувал пред своите великаши(како се гледа во споменатите повелја) дека До-

мања му го спасил кралството, штоповеќе, и самиот живот. Негова со голем дел 

(како што рековме) била заслугата што споменатите фратери добиле пристап во Бо-

санското Кралство.Расправајќи со оние еретици со голем внатрешен жар,и уверува-
јќи ги непрестално, фратрите ја привлекле цела Босна, во која, со помош на кои ја 
примале римската вера, подигнале многу големи и мали манастири. Исто така по-

дигнале манастири и во Усор, Хум и, конечно, во Стон, се разбира, уз согласност 
на Дубровчаните, кои (како е речено) постанале господари на тоа место. Фратрите 
обраќале и крстеле многу еретици, па уз сите оние крашишта, на глас за нивната 
                                                 
20

 Павлиќанци од Ерменија; па Богомили во Бригија со поп Богомил- низ Албанија, Босна...Европа. 
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доброта и со добри дела кои ги правеле, секојдневно хрлиле многу личности на све-
тиот живот во босанската викарија, како што се називало главното нивно седиште. 
Горе споменатиот брат Пелагрин бил именуван за босански бискуп, бидејќи обра-
тил еретици патарени. Во Босна била и една друга нивна секта, викана манихејци. 

Манихејците (како што известуваат Волатеран и Сабелик) становале во манастири-

те сместени во долините и на други осамени места во кои обично оделе матрони 

кои би оздравиле од некоја болест како за совет, те таму служеле извесно време. И 

така становале со споменатите монаси или, подобро да се рече, со еретици. Овој 
обичај се одржал до 1520. година. Опатот кој бил во тие манастири се викал дедо, а 
приори стројник. Кога влегувал во црквата, свештеникот земал в рака еден леб, се 
вртел према полкот и гласно говорел: ‘Ќе го благословам.’ А полкот му одгово-

рувал: ‘Благословите го.’ Потоа понатаму говорел: ‘Ќе го преломам.’ А полкот 
одговорал:‘Преломи го.’После тоа полкот со тој леб се причестувал.(Крши леб,Р.И) 

Ама кога рашкиот владетел Стефан Немања дознал за споменатото обеќање 
на Босанците, било затоа што на тоа го поттикнувала неговата жена,која многу мра-
зела католици, било, можда, затоа што Немања сматрал дека му припаѓа банатот 
Босна, собрал мошне јака војска, составена од пешаци и коњаници, па дошол во 

Босна. Кога не можел да го фати банот, оти се бил повлекол во планините и утврду-

вањата, ниту да ги заземе главните босански тврдини, се вратил назад, како што во 

описот на неговиот живот сме кажале. Така банот Стјепан, ослободувајќи се од 

стравот кој го обзел, останал господар на Босна. Поради способноста која ја пока-
жал во оваа војна, банот стекнал голем углед кај своите луѓе, и ги казнил многу кои 

во овие негови неволји му помогнувале на непријателот.  
Кога Татарите плачкале по Трансилванија, банот му пружил голема помош 

(како што пиши Минстер) на кралот Лудовик да ја казни нивната дрскост и да ги 

протера од оние места. Лудовик со оваа банова помош бил мошне задоволен. 

Кога Лудовиковата мајка чула дека банот Стјепан има една ќерка од 15 го-

дини по име Елисавета, мошне убава и паметна девојчица, го замоли банот неа да 
му ја испрати, обеќувајќи му дека ќе ја држи кај себе како своја ќерка. Бидејќи 

Стјепан не сакал на тоа да пристане, кралицата тргнала од Унгарија со голема 
придружба и дошла на реката Сава во Усори. Тука го повикала банот Стјепан и ста-
пила со него во преговори. Во почетокот Стјепан уште нерадо пристоил на крали-

чното барање. Таа, меѓутоа, и понатаму била упорна, обеќавајќи и заколнувајќи се 
дека мошне отмено ќе ја мажи, како што инако и доликува на една девојчица како 

што е таа, како и дека тој со тоа мажење ќе биде презадоволен. На крајот, совладан 

со овие нејзини обеќања и заклетви, банот неа ñ ја дал ќерката. Кралицата неа ја 
повела со себе во Унгарија и ја држеле кај себе три години. Како таа во тоа време 
многу се разубавила, а и како во сите свои постапци паметно се владеела, кралица-
та мајка почнала да настојува кај својот син Лудовик, на кого му умрела првата же-
на, Маргарите, ќерка на полскиот крал Казимир, да ја земе за жена. Бидејќи на Ели-

савета во меѓувреме Лудивик ñ се свидел, таа сместо за тоа го обавестила својот та-
тко и го повикала да дојде во Унгарија на нејзината свадба. Ама додека се спремал 

за пат, се разболел од некоја тешка болест, од која и умре 1357. година. Беше поко-

пан во црквата Мали браќа, имено, во црквата Св. Никола во Милошево во Босна, 
која тој за својот живот ја подигнал. 
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Бидејќи не оставил ниедно машко дете, го наследиле во државата неговите 
синовци, односно синови на неговиот брат Владислав, Твртко и Вукиќ, оти негови-

от друг брат Нинослав воопшто немал ниеден законит син и умрел, како и Вукиќ, 

уште за Стјепановиот живот. При прилика на преземање на власта на Владислав-

љевите синови немале никакви тешкотии, оти споменатиот нивни стрико секогаш 

ги држел со себе и отмено ги одгоил. Затоа цела Босна ги сматрала достојни да би-

дат наследници на тоа кралство. Така бил востоличен Твртко, младинец од дваесет 
и две години, со големи способности, а уште поголеми надежи. Мада во почетокот 
многу не го слушале, оти бил млад, ипак, подоцна, кога виделе дека е паметен и со 

добар нарав, секој го почитувал и настојувал да му угоди. Неговата мајка била мо-

шне паметна жена и синот многу ја почитувал и во сите ствари со неа се советувал. 

Затоа некои великаши не ја сакале, а нарочито не ја сакал Павле Кулишиќ, кој бил 

од исто котроманичко семејство и Твртков роднина. Како што Кулишиќ не можел 

да трпи да му биде потчинет на еден неуискусен младинец и да му заповеда една 
жена, отишол во Усори, го зазел и се прогласил за бан, истапувајќи јавно и отворе-
но како Твртков противник. Твртко собрал нешто војска и тргнал да го совлада 
споменатиот Павле. Бидејќи му пошло за рака, го заробил и го приморал да му ги 

врати узорските градови, а тогаш го фрлил во темница, каде го завршил животот. 
Кога за тоа сознал унгарскиот крал Лудовик, го повикал Твртко во Унгарија. 

Кога доспеал таму, љубезно го примил кралот и кралицата, неговите роднини и си-

те господи и великаши на тоа кралство. После подолго и мошне пријатен боравок 

во Унгарија, Твртко се спремал за повраток во Босна. Но Лудовик го задржал преку 

неговите очекувања, ставајќи му на знаење дека не ќе го пушти сè додека не му ја 
поврати Хумската област, за која говорел дека е баштина на неговата жена Елиса-
вета. Значи, да би се избавил и себе и оние господи кои дошле со него од Босна, 
Твртко договорил со кралот дека ќе му го даде во Хум тргот Неретва и цел оној 
крај кој се најдува измеѓу реката Неретва и Цетиње со тврдините Имотице и Нови. 

Кога тоа го исполнил, кралот му дозволил да се врати во Босна, бидејќи претходно 

кралски ги дарувал и писмено го потврдил како владетел во Босна. Тоа бил разлог 
што во иднина великашите и другите босански господи им биле потполно покорни 

и што имале страв пред него, па многу повеќе го ценеле. 
Нешто подоцна Твртко поново отишол во Унгарија, оставајќи ја вместо себе 

на управа својата мајка. Со тоа страшно биле незадоволни Дабишините синови 

Владислав, Пурќија и Вук, кои држеле многу земји на реката Дрина, и во Босна, и 

во Усори; бил незадоволен и Санко, Младенов син, кој бил во Загорје и ја држел 

цела хумска земја, почнал од Приморјети до Невесиња и Коњица со Власима; исто 

така бил незадоволен незаконскиот син Нинослав (братот на банот Стјепан), Даби-

ша, кој бил господар на Неретва, па тие заеднички го извлекле за господар на Босна 
Вукиќ, помладиот брат на Твртко, а неговата мајка ја протерале од Босна и недо-

стојно ја заточиле во некое село во Неретва. 
Кога веста за ова востание на великашите допрело до ушите на банот Твртко 

во Унгарија, тој сместо го јавнал коњот и долетал во Усор. Тука ја собрал војската, 
те со многу господи и великаши кои останале уз него тргнал против својот брат Ву-

киќ. Како Вукиќ не располагал со доволни снаги да би можел да му се одупри, на 
време измакнал и побегнал во Унгарија. Тука често се задржувал на дворот на кра-
лот Лудовик и му служел. Затоа Лудовик повеќе пати барал од Твртко да се измири 
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со братот и да му додели некое парче земја. Ама Твртко никако не сакал на тоа да 
пристани. Порадио тоа унгарската војска повеќе пати доаѓала на границата на Усор 

и правела големи штети. Но, покрај тоа, Твртко јуначки се бранел и не дозволил да 
продре подлабоко во земјата, заблагодарувајќи природно на утврдените премини 

кои ги штителе сите места во Босна. Ја вратил исто така на дворот својата мајка, ко-

ја многу го почитувала и со кој се советувал во сите свои дела. Малку после тоа ги 

фатил горе споменатиот Владислав Дабишиќ и неговиот брат Вук. Наредил на Вла-
дислав да му се ископаат очите, а на Вук, со многу негови следбеници, ги фрлил во 

темница. Потоа ја собрал војската и тргнал против Дабиш, незаконит син (како што 

е речено) на неговиот стрико Нинослав, те го протерал од оние места кои ги 

поседувал. Преминувајќи во Хумското Кнежество, ја опустошил и похарал целата 
Санкова земја, како и земјата на неговите следбеници. Како Санко не можел да му 

се одупре, а и се бојел да не му падне во рацете, побегнал во Дубровник. Кога тоа 
го чул Твртко, тргнал со војската према Дубровник, не би ли го фатил. Ама Санко, 

обавестен претходно за тоа, му измакнал пред него што Твртко стигнал, па му оти-

шол на жупанот Никола Алтомановиќ со кој (како горе сме кажале) го пустошел 

Хумското Кнежество.  

Кога, значи, Твртко дошол со војската на дубровачкото подрачје, Дубровча-
ни (како пријатели) го повикале да дојде во нивниот град, и тука го примиле со го-

лема срдечност, сјај и почести. Тоа беше годината господова 1386. Во Дубровник 

останал десет дена. Кога се вратил во Босна, Санко, напуштувајќи го Алтомановиќ 

и неговото пријателство, се измирил со него и го замолил за опростување. Твртко 

тогаш го испратил во Хумското Кнежество и му доделил малку земја кај Невесиња, 
додека остатокот на тоа кнежество го поделил на босански и хумскиот властели. 

После извесно време Твртко, на барање на кнезот Лазар, ја испратил својата војска 
против Никола Алтоманивиќ. Со својата војска и со онаа која ја испратиле Дубро-

вчани на помош под заповедништво на Ѓурѓа Мартинушиќ ја упатил на Санко. Ха-
рајќи по Николиновата земја, Санко дошол до Требиње и во еден кланец, поради 

своето неопрезно настапување и слабата грижа за сопствениот живот, бил убиен од 

тамошните брѓани. 

Никола Алтомановиќ во оваа војна ја изгубил државата и паднал (како што 

сме кажале) во ропство на кнезот Лазар, а целата негова земја која се граничела со 

Босна ја добил Твртко. После Ѓурѓевата и Балшината смрт Твртко зазел исто така 
многу места кои му припаѓале на Рашкото Кралство, од дубровачкото и которското 

проморје до Милошево. Воедно го покорил Влахи во кои било преку сто катуни. 

 Сега, бидејќи Твртко поради освојувањето на толку земји јако се воздигнал, 

му паднало на памет да се круниса и земи титула на рашкиот крал. Тој својата од-

лука му ја соопштил на унгарскиот крал Лудовик, кој таа одлука мошне радо ја 
одобрил, те 1376. година бил крунисан од страна на митрополитот на манастирот 
Милошево и неговите монаси во црквата на споменатото место, викајќи се Стефан 

Мирче. После тоа владеел во голем мир и среќа, и сите негови великаши и властели 

му биле мошне покорни и не се усудувале на било што да му противречат. Затоа тој 
радо во Босна што год сакал, не советувајќи се ни со еден великаш, што било сосем 

во спротивност со установите и обичаите на Босна и со нејзината слобода. 
Пред него што зел кралска титула, се оженил со Доротеја, ќерка на видин-

скиот цар Страцимир, која живееле кај унгарската кралица и била нејзина дворки-
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ња. Тој тоа го направил на молба на кралот Лудовик, кој со мајката водел грижа за 
неа и многу ја сакал, оти била мошне крепосна девојка. Доротеја проживеала кра-
тко време со својот маж и воопшто немала деца. Умрела готово во исто време кога 
и мајката на кралот Твртко. Твртко зел друга жена, една благородна босанска ма-
трона по име Елица. На наговор и молба на својата мајка го повикал назад од Унга-
рија својот брат Вукиќ, кој таму долго боравел и видел многу јад. Неговиот брат 
Твртко за целиот свој живот со почитување се однесувал према него, мада тој тоа 
не го заслужувал, оти бил човек на мала вредност. 

Бидејќи отприлика во тоа време умре кралот Лудовик, те во Унгарското 

Кралство владеела неговата жена Елисавета заедно со својата ќерка Марија, Твртко 

повел преговори со нив да му го отстапи градот Котор, кој му припаѓал на Унгар-

ското Кралство и во тоа време бил во негови раце. Тврдел дека тој полесно ќе мо-

же да го брани од словенските великаши кои на него уште секогаш вребале. Ко-

ристејќи се во тоа на помошта на которските граѓани, кои со големи поклони и 

уште поголеми обеќавања ги привлекол на своја страна, на крајот го добил. Но ни 

тоа не му било доста. Видувајќи, имено, дека во Унгарија со Лудовиковата смрт до-

шло до голем метеж, ја искористил таа прилика, те го зазел целото Хумско Кнеже-
вство, сè до реката Цетиње; ги зазел исто така тврдините кои тука биле, го опусто-

шил тргот Неретва кој бил кај Норин, мошне стар град во оној крај, а го подигнал 

една тврдина на реката Неретва, на мошне погодно место, и го назвал Брштаник. 

Оваа тврдина, меѓутоа после кратко време, ја порушил на захтев на Дубривчаните. 
Воедно ја зазел цела земја до границата на Унгарија и допрел сè до Билена и реката 
Сава. Подигнал и една друга тврдина уз морето во Которскиот залив кој денес се 
вика Каштел Нови. 

Кога била ослободена кралицата Марија, ќерка на бившиот унгарски крал 

Лудовик, која банот Иваниш и неговите браќа и приор Вране, одметници и издајни-

ци на унгарската круна, ја стрпале во темница, синот и роднините на унгарскиот 
палатини Никола Горјански застанале да ги прогонуваат споменатите одметници, 

колку поради маки нанесени на Марија, толку поради убиствата на нејзината мајка 
Елисавета. Видувајќи тогаш Иваниш дека не ќе може да им се одупри, му побе-
гнал во Босна на кралот Твртко. Како што бил мошне препреден човек, успеал да 
издејствува кај Твртко- обеќавајќи му дека ќе го направи господар на Унгарија- да 
го прими на свој двор и да го испрати со јака војска во Хрватска. Бидејќи цела ја 
поробил сè до Задар, се вратил во Босна со голем плен. Кралот Твртко затоа го за-
сакал и му дал некои места во Усор тука да се задржува додека не се пружи друга 
прилика во која Твртко со нив не ќе се користи. Тоа било 1387. година. После тоа 
кралот Твртко го упатил со знатна војска на пат за Срем. Бидејќи се превезол преку 

Сава и стапил во борба со унгарските заповедници кои го бранеле Срем и Вук, а 
биле обавестени за неговото доаѓање, била разбиена и поразена неговата војска. Во 

таа битка Унгарите заробиле многу од Усор. Самиот Иваниш одвај одбегнал со не-
што свои војници и дошол во Босна во месец март 1388 година. Ама кога Жигмунд 

навистина ја зазел власта во Унгарското Кралство, се дал во потера за издајникот 
Иваниш по целото кралство. На крајот го заробил и наредил да го врзат на коњот за 
опашката, па да го влечкаат наоколу; потоа со клешти му кинеле месо, а најпосле 
го резчеречија и го обесија на четворната врата на Пеленгере. Така малку му кори-

стела сета Тврткова заштита. 
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Како Твртко бил во сојуз со напулскиот крал Карло против унгарската кра-
лица Марија,Далмација претрпела огромна штета.Во прв ред градот Сплит, чија це-
ла територија била уништена со оган и меч. Тоа му се случило поради неговата го-

лема унгарска круна. Сплиќаните, имено, му биле верни на својот владетел, те тој 
град веќе од почетокот дал многу, да не кажеме безбројни, чуени луѓе на перо и во 

оружје. Ама кога, најпосле, виделе дека не им стига никаква помош, Шибеник и 

Сплит пристанале да му плаќаат на Твртко данок. Споменатиот град Шибеник, ко-

го Латините го викаат Сико, го основале (према кажувањето на Конрад Свенкфелд 

во II кн. ‘Позорница на градовите’) далматинските Солињани, година од стварање 
на светот 4649, а пред Христовото родување 550. година. Во тоа време се појавила 
куманската Сибила која прорекла многу ствари за Христовото родување. Исто така, 
после кратко време му се предал на Твртко и градот Трогир. Овој град го основале 
(како што пиши Сабелик во П кн. ен. 9) Вишаните. Плиниј го вика римски град, 

знаменит по мермер. Тој годината на спасот 991. го примил со голема верност свој-
от владетел, хрватскиот крал Суроњ. Кога овој бил протеран од кралството од свој-
от брат Мутомир, тој се склонил во овој град, и, склопувајќи пријателство со Мле-
чаните, го оженил својот син Стјепан Хицел, со ќерката на млетачкиот дужд Патра 
Орсеол. Затоа Мутимир покушавал со чести напади не би ли го зазел градот Тро-

гир, ама залудно. Трогир, со Шибеник и Сплит, поново дошол под унгарска власт 
во време на унгарскиот цар Жигмунд, а за власта во Босна на Твртковиот насле-
дник Дабиш. 

Кога во време на споменатиот Твртко влегол во Босна турскиот капетан Ша-
ин со осумнаесет илјади свои војници и почнал да ја пали цела зема, се дигнаа про-

тив него војводите или, подобро речено, капетаните Тврткови, Влатко Вуковиќ и 

Радич Санковиќ. Во првиот окршај на Рудините, а потоа во Билеќи, Турците биле 
разбиени, поразени и сосечени, а Босанците, кои биле околу седум илјади, имале 
само незнатни губитоци. Овој пораз го запаметиле Турците, па тие во иднина биле 
повнимателни, те така лесно на упаѓале во ова кралство или во други краишта под 

власта на Твртко. 

Ни со друга жена, Босанката Елица, Твртко немал ниедно дете. Имал само 

еден незаконит син со босанската благородничка Вукосава. На тоа дете исто така 
името му било Твртко, па за него ќе биде говор на своето место. Веќе изнурен со 

многу години, Твртко се преселил во вечност 1391. година. 
Таа иста година постанал крал Дабиш, вонбрачното дете, брат на спомена-

тиот Стјепан, бивш босански бан. Дабиш настојувал и многу сакал да завладее и со 

градот Дубровник, ама сакал тоа да го постигне по пат на издајство. Со таа цел го 

испратил во Дубровник Сандалја Храниќ, кој требало да пронајде можност за 
остварување на споменатите Дабишини намери. Кога Сандалј дошол во Дубровник 

и видел дека стварта е неизводлива, ништо не презел, туку се вратил во Босна, на 
големо незадоволство на својот крал. 

Дабиш бил оженет со Цвјетица Хрватица од благородната куќа на кнезовите 
Нелипиќ. Неговите шураци, бидејќи ги прогонувале Гргур и Владислав Куријаков-
иќ, стари непријатели на куќата Нелипиќи, се склониле во Босна.На наговор на сво-

јата жена, кралот Дабиш собрал јака војска и отишол во Хрватска, ама бидејќи не 
нашол никого од неопријателите на своите шураци, порушувајќи некои нивни твр-

дини, се вратил во Босна, болувајќи од грозница, па после малку дена се преселил 



 96 

во живот вечни. Не оставил ниеден син. Неговата жена готово одма после мажева-
та смрт се повлекла во еден манастир како калуѓерка, те тука го завршила животот. 

Во време на споменатиот крал Дабиш први великаши и советници на Босан-

ското Кралство биле: Влатко Павловиќ, војвода на Горните страни на Босна, и Хр-

воје Вукчиќ, Долни страни, Влатко Твртковиќ, војвода на Усор, војвода Вук, Павле 
Раденовиќ, бан на Далмација и Хрватска, Мирко Радојевиќ, Брајко Вукота, Радо-

слав Прибинјич, Крпе Хрватиниќ и Прибац Масновиќ. Сите овие го споменуваат 
Дабиш во една повелје кое го издало семејството Чурбановиќ. 

За време н Дабишовото владеење во Босна, сплитскиот полк, со помош на 
некои босански великаши, ги протерал властелите од градот. Дубровчаните испра-
тиле неколку галии во помош на споменатите властели и неа ñ ја повратиле власта. 
Тоа било од 1388. до 1389. година. 

Кога умре кралот Дабиш, завладеал Твртко Сури, незаконит син на првиот 
крал Твртко. Но после кратко време го протерал Остоје Хрстиќ, кој тврдел за него 

дека воопшто не е син на крал на Твртко туку само подметнат пород. Затоа Твртко 

му се обратил на турскиот цар, те тој му помогнал и му ја повратил власта во еден 

дел на кралството. Остоје, имено, ги зазел готово сите градови и во нив поставил 

свои посади. Тие посади со голема упорност барале од него да им ги плати старите 
долгови, а како тој немал откаде да им плати, на наговор на Боровина Вукашино-

виќ, Михајло Милашевиќ, Владислав, Стеван и Вук Златоносовиќ, луѓе блиски на 
дубровачкиот сенат, им го продал на Дубровчаните Приморјето. Кога подоцна са-
кал тие места да им ги земе назад и да ги истргне од нивните раце поради некои лу-

ѓе во Приморјето кои се викале властеличиќи, меѓу кои биле Доброслав, кнез на 
Слански Лука и Жупа Приморје, Милјко, кнез Чепикуќ, Радиќ, кнез Трнове, Стани-

слав и Грделј, кнезовите Мајков и Влатковиќ, Бутко и Твртко Павловиќ, кнезовите 
на Слана, Дубровчаните споменатите места не сакале да му ги дадат. Затоа Остоје 
повел војна против сите и во повеќе наврати страшно ги уништил и похарал дубро-

вачките територии. Дубровчаните затоа му се обратиле на унгарскит цар и кралот 
Жигмунд, со кој тогаш кралот Остоје (како што пиши Јакоб Мејер во XIV кн.) бил 

во сојуз. Но сè било залудно, оти Остоје 1403. година упатил осум илјади свои вој-
ници под заповедништво на Радиќ Санковиќ. Кога овој стигнал близу Дубровник, 

во место Бргат, настојувал со сите сили да ја уништи дубровачката држава. Дубро-

вчаните му испратиле поклисари да го молат нека тоа не го прави, потсетувајќи го 

дека тој и брат му Бјелак и таткото Санко биле примени меѓу дубровачките власте-
ла, на која Бјелак и неговиот татко секогаш биле приврзани и неа ñ служеле како 

вистински граѓани. Од своја страна Дубровчаните непрестално им пружале помош 

во сите нивни потреби, а посебно споменатиот Радиќ кога босанскиот крал го фр-

лил во темница и кога сите великаши на тоа кралство работеле на тоа да бидат 
ослепен, тогаш едино Дубровчаните му помогнале, те, за цело она време додека 
бил во темница, ја помогале неговата жена Мара, ќерка на Ѓурѓа Балшиќ. И тогаш 

кога виделе дека босанскиот крал донел конечна одлука да го ослепи, му испратиле 
поклисари преку кој го ослободиле од темница и сите други неволји. Но неблаго-

дарниот Радиќ им одговорил дека не може да се откаже од нападот на Дубровник, 

бидејќи неговиот крал така му наредил.  

На таков одговор дубровачкиот сенат сместо ги наоружа своите луѓе кои во 

таа сврха веќе ги собрал. Таа војска ја предал на своите заповедници Марин Гучет-
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иќ и Јаков Гундулиќ, валјани и мудри луѓе. Тие, примајќи го обавестувањето дека 
непријателот се сматра премногу сигурен и дека не држи никаква стража наоколу, 

ја дигнале војската во полноќ како со нападот би го изненадиле непријателот. Ама 
тоа не им успеало, оти извесниот Раско од Приморјето, побегнувајќи од дуброва-
чкиот табор, за сè ги обавестил Босанците, кои сместо наредил да засвираат труби-

те како секој би се припремил за борба. Кога дубровачките заповедници виделе де-
ка се издадени, решија ништо да не преземаат до следното утро, те останаа мирни 

во таборот оддалечен околу една милја од непријателот. Ама во сванувањето презе-
доа некои чарки кои се продолжиле сè до пладне уз знатни губитоци од една и од 

друга страна.Видувајќи Радиќ дека не ќе може да го оствари својот наум,после пр-

етходното советување со своите луѓе, во три часот ноќта се подигна таборот. Дуб-

ровчаните ни малку не се помакнале од местото, а камо ли да тргнале во потера, 
знаејќи мошне добро дека на непријателот кој бега треба да му се направи златен 

мост. Меѓутоа, дубровачкиот сенат испратил пет галии под заповедништво на Вук 

Влах Бобаљевиќ, па тој го спалил тргот Неретва и сите други места кои биле уз 
брегот на кралот Остоје. Била испратена исто така една галија и една фуста во Ко-

торски залив во цел спречување не превоз на сол во Остојиното кралство. 

Горе споменатите заповедници Гучетиќ и Гундулиќ продреле во Босанското 

Кралство со четири илјади пешаци, па, одејќи понатаму од Раме, им нанеле огро-

мни штети на тамошните места. За тоа да би се одмаздил, кралот Остоје нареди да 
се собере нова чета како лично би удрил на Дубровчани. Бидејќи Дубровчани виде-
ле дека не ќе можат со нив да се огледаат (оти дознале дека Остоје припремил пет-
насесет илјади војници), итно побара помош од Хрвоје Вукчиќ, господар на Јајце 
(главна тврдина на Босанското Кралство) и војводата сплитски, кој тогаш бил во 

војна со кралот Остоје. Ги привлекле на своја страна и Унгарите, кои тргнале про-

тив Остоје од една страна, а Хрвоје од друга страна. Така унгарскиот крал Жигму-

нд, месец август 1406. година, влегол со војската во Босна и без борба зазел многу 

тврдини кои Хрвоје му ги предал; измеѓу останатите ја добил Сребреница и освол 

еден мошне јак град викан Клишевац, во кој нашол многу артилерија. Следната го-

дина Унгарите поново провалили во Босна под заповедништво на Жигмунд Лошон-

циј, кој во битката со босанскиот војсководител Сандалиј Храниќ останал побед-

ник. Во таа битка паднало многу босански властели. Видувајќи ја пустошта во сво-

ето кралство, Остоје се измири со Дубровчаните, а преку нив и со Унгарите, ама со 

Хрвоје остана и понатаму во војна. 
Споменатиот Хрвоје се родил (како што произлегува од повелјето кое крал-

от Твртко им го издал на Котораните) од Вукца Хрватиниќ и еден дубровачки вла-
дика од куќата Лукаревиќ. Бил намесник на Босна и господар на Јајце, а Омиш го 

добил преку својата жена Елица.Бидејќи Сплиќаните биле раздвоени меѓу себе, по-

стапиле попат оној коњ кој, да би му се одмаздил на својот непријател елен, го пре-
дал во вечно ропство на човекот и од слободњак постанал роб. Така и Сплиќаните, 
да би му се одмаздиле  на еден друг, го покориле туѓинецот Хрвоје. Кога, имено, 

неаполскиот крал Ладислав, кој некој го викаат Ланцилаг, бил во војна со царот 
Жигмунд поради Унгарското Кралство, Сплиќаните, живеејќи тогаш во непреки-

дни немири и со свои граѓански војни, му се предале на Ладислав. Сматрајќи дека 
цела Далмација е негова баштина, Ладислав го продал Сплит и четири острови, те. 
Брач, Хвар, Корчула и Вис, на Хрвоје, кој после тоа се прогласил херцег или вој-
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вода. На заправо споментите места Хрвоје поставувал свои луѓе. Бил Жигмундов 

пријател, ама после извесно време, поради некои незнатни ствари, од пријател по-

станал непријател. Тој, имено (како што известува Давид Хиртеј во III кн.), како чо-

век и по надворешен изглед и по ќуд личен на бик, па еднаш кога се најдувал на 
Жигмундовиот двор, унгарскиот бан Павле Чупур го поздравил со рикање. Кога 
тоа (како што обично бидува) се разгласило на дворот и постанало предмет на смеа 
на сите гозби и за самата царева трпеза, на Хрвоје му било страшно. Уште повеќе 
се осетил увреден кога заприметил дека и Жигмунд на тоа се смеел, те решил да им 

се одметне на Унгарите. Да би постанал појак, е повикал на помош турската војска, 
те заедно со неа им нанел големи и тешки штети на Босанците, кои соработувале со 

Унгарците. Поради долгата кралска отсутност- кралот присуствувал на концилот во 

Констанца, каде работел на искоренувањето на хуситските ереси- Хрвоје мошне се 
осилил. 

Кога, значи, великашите и другите унгарски господи, на кои им било пове-
рена управата на кралството, чуле за ова Хрвојево пустошење, се упатила против 
него во Босна цветот на унгарската војска под заповедништво на Иван Горјански, 

Иван Моровиќ, Павле Чупор од Монозла и многу други храбри луѓе. Хрвоје тогаш, 

наоружувајќи ја својата и турската војска, стапил со Унгарите во свирепа и крвава 
борба. Босанците кои биле во Хрвојевата војска, видувајќи дека е послаба, прибе-
гнаа на своето старо лукавство. Кога, имено, победата (како што се чита во унгар-

ската хроника) веќе скоро била на унгарска страна, некои Босанци итро се качиле 
на едно брдо и застанале на цел глас да викаат Унгарите бегаат. Тоа предизвикало 

големо пометнување меѓу Унгариите. И мада лавовски се бореле, ипак, кога ги чу-

ле тие гласови, и самите во нив поверувале, и повеќето почнале да бегаат. Поради 

тоа на Босанците им успеало да направат меѓу нив голем колеж и да се вратат дома 
со голем плен. И самите заповедници се нашле во опасност. Некои фатиле и заро-

биле Турци; меѓу нив банот Мартин, и Ласли и Иван Горјански. Овој после некое 
време спроведен во окови се ослободил и ги понел споменатите претешки окови за 
завет во манастирот Бат. Иван Маровиќ се откупил со голема свота пари. Од своја 
страна, Хрвоје го задржал кај себе Иван, братот на Миклеуш Недершпан, како и 

Павле Чупор. Наредил Чупор да се зашија во говедска кожа, те застанал да му се 
подругува и говори: ‘Вие кои сте во човечка подоба сте подржувале глас на говедо 

дозволите сега тој глас да го добија својот прав лик.’ И така зашиен го удавил во 

река. 
Тоа било прв пат што Турците (како што кажува Хитреј) стапиле на тло на 

Босанското Кралство. При таа прилика, имено, Мехмед најпрво поставил свој сан-

џак во Горна Босна во личност Исак. Бидејќи Никола Словен21
 го убил споменатиот 

Исак во време на владеењето на царот Жигмунд, Босанското Кралство останало во 

рацете на христијаните сè до кралот Стефан, зета рашки деспот Лазар. Меѓутоа, ко-

га Хрвоје видел дека Турците го издале, после кратко време се преселил цел очаен 

од овој живот. Тогаш кралот Остоје, да му се одмазди на мртвиот, ја напушти со-

пствената жена Груба и ја зеде Хрвојевата жена Елица. 
Спличаните во тоа време се ослободија, протерувајќи ја од градот Хрвојева-

та посада. Дубровчани, кои тогаш биле во сојуз со унгарската круна, добиле на по-

клон од царот Жигмунд три острови кои порано ги држел Хрвоје, Брач, Хвар и Ко-

                                                 
21

 Словен во коментар: „...Николи од семејството de Macedonia (Nikolaus filius Petri de Macedonia)...“. 
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рчула. Во цел на примање во посед на тие острови Дубровчани го упатиле Марин 

Растиќ со неколку галии. Ама споменатите острови, поради злобата на Јакше Нере-
тванец, не останале под дубровачката власт подолго од три години дена. Имено, 

споментиот Јакше, господар на некои места во Неретва, бил непријател на Дубро-

вчаните. Тој отишол во Унгарија на Жигмундовата жена Барбара, за која знаел дека 
многу го сака (бил дворјанин и мошне убав младинец), а ни кралицата (мада веќе 
била стара) не ги напуштила женските пороки, те преку неа ги оптужил пред царот 
Дубровчаните како тврдици, како и дека поставуваат на управа на споментите 
острова луѓе кои се спремни да одземаат отколку да делат правда. Тоа го докажу-

вал со сведоштвата на некои прваци од островата кои се побуниле против Дубро-

вчаните и биле повикани на унгарски двор. Кога за тие ствари сознал Жигмунд, му 

напишал на дубровачкиот сенат дека во идинина не мора да се труди околу управа-
та на трите острова. Тие острова, по царево наредување, му се предале на неговиот 
витез Владислав Аросал Џиво Менчетиќ и на Гавѓа Гучетиќ 1417. година. 

Но да се вратиме, конечно, на излатањата за кралот Остоје. Тој 1415. година 
покушавал на сите можни начини да загосподари со далматинскиот град Шибеник, 

ама сите негови напори останале залудни.Овој град во тое време бил под Унгарите, 
ама, услед похлепата на чиновниците кои во него делувале, се одметнал од Унгари-

те и преминал под Млечаните. Истата година е свикан во Босна собирот на нај-
истакнатите великаши на тоа кралство на кој маченички е убиен Павле Раденовиќ 

од Вук Златаносовиќ и Вукмир Храниќ. Кралот, заедно со Петра Павловиќ, побе-
гнал и се склонил во тврдината Бобовац, оставајќи ги на цедило своите пријатели. 

Тоа го направил како преку споменатиот Петра би ги уредил своите односи со Тур-

ците. Бидејќи Остоје почнал да владее премногу разуздано, не презајќи ни од сило-

вање на благородните матрони, народот станал да се буни и на крај го протерал од 

кралството, те го избрал за крал вместо него Стеван Јаблановиќ. Јаблановиќ за 
својот избор со голем дел морал да им биде благодарен на Дубровчаните. Кога, 
имено. Дубровчаните виделе дека при изборот на новиот крал постои голема расце-
каност меѓу босанските великаши, им го испратиле поклисарот Вук Андрија Боба-
љевиќ, изврсен говорник. Овој, со дел на поклони, а со дел на својот кралски одор, 

привлекол на својата страна добар дел великаши и успеал готово сите да гласаат за 
споменатиот Јаблановиќ, кој за тоа секогаш им бил благодарен на Дубровчаните. 
Така подоцна, на нивни захтев, го фрлил во темница Радиќ Санковиќ, бившиот во-

јсководител на кралот Остоје. Нему (Радиќ) на Сандаљ Храниќ, да би му угодил на 
Дубровчаните, му ја отсекол главата. Затоа Дубровчани му поклониле на Сандаљ 

една куќа во Дубровник, која порано му ја биле поклониле на неблагодарниот Ра-
диќ. Радиќ (како што некои велат) бил ослепен во време на кралот Твртко Сурог. 

Меѓутоа, кога Остоје видел дека е лишен од кралството, му се обратил на 
Турчинот, па бидејќи му обеќал дваесет илјади годишно харач и за талец својот син 

Радивој, Турчинот му ставил на располагање знатна војска составена од Турци. До-

аѓајќи во Босна, ја нашол во логорот војската на кралот Стефан и Твртко Сурог, 
кои тогаш биле во сојуз против него. Во заметната битка се водела некое време 
упорна борба да луѓето гинеле без број, и од една и од друга страна. Кога победата 
не се приклонила ни на една страна, на крајот одустале од понатамошна борба. То-

гаш босанските великаши, да би ги спречиле така тешките пустошења на кралства-
та, се заложија да се измират измеѓу себе ова господа. Благодарејќи на тоа, Твртко, 
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Остоје и кралот Стефан се нагодиле подеднакво да учествуваат во кралевање со Бо-

сна, задржувајќи ги секој од нив титулата крал. Тоа било илјадо четири стотини 

дваесет и втората година. Ама набрзо после тоа Стефан, не оженувајќи се никогаш, 

се пресели од овој во живот вечни. По нив дошол на ред кралот Остоје илјада чети-

ри стотини триесет и пета година. Тој умре од грозница која ја навлекол на себе со 

својот раскалашен живот. Неговиот син Радивој, кој тогаш боравел на турскиот 
двор, добил од Турчинот моќна војска со која провалил во Босна. Заметнувајќи ја 
битката со Твртковата војска, Турците биле поразени, а Радивој побегнал во Дубр-

вник, каде бил примен меѓу властелата, која повеќе пати му прискочила на помош 

во неговите неволји. Ама на крајот се повлекол во Босна и го признал кралот Твр-

тко, кој го примил како пријател и великаш и му доделил многу полиња во Кисела 
Вода. Умре млад од тролетна грозница која ја добило затоа што пиел многу вино 

разладено со лед.
22

 

Додека, значи, самиот Твртко владеел во Босна, често доаѓало до размирици 

измеѓу него и Сандалија Храниќ, чија земја Твртко некогаш ја опустошил. А ни со 

Дубровчаните не бил во добри односи.Исто така ни со деспотот Стефан, чија војска 
го освоила и зазела Зворник во Усор. Тој град тогаш, 1436. година, го опустошила 
споменатата деспотова војска. Та иста година се упокоил и Сандаљ Храниќ. Како 

што немал деца, ја оставил својата држава на својот синовец Стјепан Косач. Косач 

тогаш го прогонувале кралот Твртко и некои други велможи, ама Дубровчаните 
никогаш не го напуштиле, штоповеќе, благодарејќи готово само на нив се одржал 

на власт. Но, на крајот на краиштата, услуга му била направена на еден неблаго-

дарен човек кој цел живот готово бил и делувал како непријател на Дубровчаните. 
Тоа веќе порано повеќе пати им рекол кралот Твртко. Твртко веќе во годините се 
оженил Елина од куќата Јаблановиќ. Бидејќи со неа немал ниедно дете, умре без 
наследник 1443. година. 

Одма после Твртковата смрт босанските великаши го избрале за крал То-

маш, син на босанскиот великаш Павле Христиќ. За тоа многу му помогнале Јабла-
новиќи, кои спаѓале во ред на првите великаши на тоа кралство. Мада во другите 
ствари следел христијанскиот обред, ипак долго време оклевал да го прими светиот 
крст, па изгледа дека бил заразен од манихејската ерес, бидејќи после својот избор 

за крал (како што пиши Волатеран) примил крст од Ѓованиј Карвахала, кардинал на 
Св. Анѓела. Покрај тоа, во хрониката Мали браќа, во VI кн. 3 дел, се чита дека овој 
крал се привел во крилото на католичката црква на фра Ѓакомо од Марке. 

Томаш се оженил со Катарина, ќерка на Стјепан Косач, војвода на Света Са-
ва. Одржувал тесно пријателство со Дубровчаните. Кога неговиот таст Стјепан во-

дел со него војна, тој повеќе пати го наговорил и молел да одустане од тоа. На на-
говор на споменатиот кардинал Ѓованиј, отишол во Унгарија, каде, со посреду-

вање на овој прелат, склучил сојуз со Унгарците, на кои им обеќал дека ќе преземи 

големи походи против Турците, ама после направил сè спротивно. Да би го задово-

лил и тогашниот папа Пиј II, му испратил свои поклисари, имено, чедадскиот и 

сењскиот бискуп. Со нив бил хрватскиот кнез Степан од семејството Франкопан, 

кое во стари времиња дало украс на црквата, на папата Гргур Прв Велики, и на еден 

тревизантски доктор кој после папата Пиј го именувал за бискуп во Далмација. 
Споменатите поклисари тогаш го затекнале папата во Мантова. Тој радо ги сослу-
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 Орбини дошол до фантастична конструкција. Во Босна 1422. немало три крала, туку само еден. 
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шал и тие се опростиле со него мошне задоволни. Тргнале од Италија пред него 

што таму допрела веста за издајството кое кралот Томаш го извршил према христи-

јаните. Него латинските писатели го називаат Стефан; како што во минатото Римја-
ните своите владетели ги викале цезари или Августи, а Египќаните фараони или 

Птоломеји, така Босанците (кажува Ѓовани Гобелин во коментарите на Пиј II во кн. 

III) своите кралеви ги називале Стефани. 

Меѓу босанските кралеви Томаш бил лукав, превртлив и непостоен во свои-

те дела. Годината илјада четири стотини педесет и деветта, да би се покажал като-

лик, а и само надворешно да би пружил доказ на својата религија или, можда (што 

многу веруваат), поттикнат со похлепа, издал проглас сите еретици манихејци, кои 

ги имало многу во Босна, мораат да ја напуштат земјата така нивните имоти да ñ 

припаднат на државата, во колку несакаат да го примат крстењето и римокатоли-

чката вера. Тогаш било крстено околу две илјади споменати еретици, но нив чети-

рисет, тврдоглаво лутајќи таму- ваму, доспеале кај Стјепан, херцог Св. Сава, покло-

никот (како што некои велат) на истата ерес. Тројца главни претставници меѓу овие 
еретици, кои биле мошне влијателни на дворот на босанскит крал, ги повел врзани 

во Рим нинскиот бискуп. Нив папата Пиј II ги затворил во манастирите. Тие Ѓова-
ни, кардиналот на Св. Сикста, ги подучувал во католичката вера и ги уверувал да 
ги напуштат заблудите безбожни на манихејцитем, те да ја прифатат науката на 
римската црква која не може ни да ги измами нити да биде измамена. И така, 
бидејќи ги измирил со црквата, му ги упатил на нивниот крал. Двајцата од нив 
истраеле во католичката вера, додека третиот, попат куче, се повратил на блу-
вотините. Имено, тој при повратокот му побегнал на горе споменатиот херцог а да 
не се ни појавил пред кралот Томаш. 

Кога Томашевиот син од некои четиринаесет години отишол без завет да ја 
посети млјетската Богородица (прастара слика и во минатиот век почитувана, а на-
рочито од Босанците), кои се најдуваат во црквата на отецот Реда св. Бенедикт, та-
му се разболел од грозница која во малку денови го довела до гроб. Е сохранет во 

спомената црква, а на гробот му стои запишано: HIC IACET FILIUS TOMASCI 

REGIS BOSNAE. Затоа мошне сум склон да веруваме дека тој бил незаконит син на 
кралот Томаш и брат на Стефан, кој Томаш го имал со својата наложница Војача, а 
кој го наследил во кралството,оти со својата жена Катарина Косач немал деца, иако 

тоа многу го сакал. Томаш покажувал на изглед дека е во сојуз со христијаните, а 
всушност бил повеќе на страна на Турците. Тоа на крајот бил разлог што го изгу-

бил животот и кралството. Турскиот цар Мехмед II, имено, дошол прерушен во Бо-

сна да види и собере податоци за утврдувањата. Во Јајце го запознал кралот То-

маш, со него се побратимил (како е обичај кај тој народ) и го пуштил да си оди сло-

бодно. Кога тоа подоцна допрело до ушите на унгарскиот крал Матиј, Матиј на-
стојувал на сите начини да се дочепка до Томаш. Ама видувајќи дека тој јако вни-

мава, дал потајно да се наговори неговиот син Стефан и Томашевиот брат Радивоје, 
во интерес на христијанството, да го макнат од патот тој веролемен крал, обеќавај-
ќи им, ако тоа го направат, ќе им помогне да постанат господари на Босанското 

Кралство. Овие зборови и обеќавања на Унгарите му го распали срцето на млади-

нецот кој по природа бил честољубив, така одма го прифатил предлогот. 
Кралот Томаш заправо отишол во Хрватска да удри на земјата Бјелај, па до-

дека лежел во креветот поради некое лесно оболување, ноќта го нападнале негови-
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от син Стефан и братот Радивој.Бидејќи го фатиле, разгласиле дека се загушил след 

некоја своја болест. Во тоа некое време се верувало додека еден Радијевев паж не ñ 

ја открил стварта на кралевата вдовица Катарина. Таа одма за тоа го обавестила 
Мехмед и го замолила да дојде со војската и да ги протера таткоубијците од крал-

ството, а неја да ñ го предаде кралството додека таа биде жива. На Мехмед му било 

мошне жал да ја слушне таа вест и неа ñ одговорил дека многу му е на срце непра-
ведното и свирепо уморство на нејзиниот маж, ама сега не може да помогне оти е 
зафатен со мошне важни работи. Неа ñ обеќавал, меѓутоа, дека при првата прилика 
ќе ја исполни нејзината молба. Кога, значи, Мехмед ги решил работите, провалил 

со војската во Босна и тој пат само ја опустошил земјата и одвел во ропство многу 

луѓе. Видувајќи го тоа Катарина и се увери дека варваринот ја измами, озлоедена ја 
напушти Босна. Најпрво дошла во Стон, каде останала неколку дена, а оттаму на-
ставила за Рим. Тука најпосле и умрела. Е сохранета во црквата Арачели, по желба-
те која (како што пиши во хрониката Мали браќа) на часот на смртта самата го из-
разила. Папата Сикст IV наредил да се смести пред оградата на големиот олтар и на 
мермерната плоча на гробот се вклеса нејзиниот лик и надгробен натпис на латиски 

и словенски јазик, кој вака гласи:  

CATHARINI CHRAGLIZI BOSANSCOI HERZEGA SVETOGA SAVE S 

PORODA IELLINE I CUCCHIE ZARA STIEPANA ROIENI TOMASCIA CHRAGLIA 

BOSANSKOGA SCENI COLICO SCIVI GODINI. LIV.PRIMINV V RIMI NA LITA 

GOSPODINA. M.CCCCLXXIV. NA XXV. DNI OCTOBRA. SPOMINAK GNE 

PISMOM POSTAVGLIEN. 

CATARINAE REGINAE BOSNENSI STEPHANI DUCIS SANTI SABBAE, 

EX GENERE HELENAE, ET DOMO PRINCIPIS STEPHANI NOTAE, THOMAE 

REGIS BOSSNIAE VXORI. QUANTUM VIXERIT ANNORUM. LIIII. ET OBIIT 

ROMAE ANNO DOMINI M.CCCCLXXIV. XXV. DIE OCTOBRIS, MONUMENTUM 

IPSIUS SCRIPTIS POSITUM. 

Кога, значи, кралот Стефан го видел пустошењето кое Мехмед го направил 

во неговото кралство, по наговорот на модрушкиот бискуп Никола, кој тогаш бил 

папски легат во Босанското Кралство, го прекинал мирот со Мехмед и му го скра-
тил редовниот харач. На тоа одма дошол кон него турскиот поклисар кој во име на 
својот господар му го побарал споменатиот харач. Тогаш кралот Стефан наредил да 
му се донесе харачот, му го покажал на поклисарот и рекол: ‘Гледаш, овде е при-

премен харачот, но ипак не ми се чини паметно да се лишам на толкава свота пари 

и да му ги предам на твојот господар, со кој со тие исти пари, ако случајно удри на 
мене, ќе можам полесно да се одупрам и одбранам од него. Па ако и бидам прину-

ден да појдам и да се повлечам во друга земја, со толкаво богатство ќе можам по-

убаво да се спроведам’.Кога тоа го слушнал турскиот поклисар, вака му одговорил: 

‘Нема никаква сумливост, мошне убаво и поштено ствар е тие пари да останат кај 
тебе, кога тоа не би се косело со утаначените договори кои со својата заклетва си ги 

потврдил. Ама, ако од похлепа за пари и понатаму би ги кршел споменатите дого-

вори во надеж дека тие пари ќе ти донесат некоја среќа, се бојам, навистина, да ти 

не се случи спротивното. Оти не мислете нипошто дека е зло да поседувате пари, 

кога бог тоа го сака, не лишите се од него, кога нему така му се допаѓа. Што пове-
ќе, сматрам дека е далеку поштено и попофално да се лишите од парите отколку 
навредите на оној кој ни овозможил да го стекнеме.’ Велејќи го тоа, отиде од крал-
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от. Кога се вратил дома и му го изложил на својот господар текот на разговорот со 

Босанецот, Мехмед реши да го нападне одма во пролета. Обавестен за тоа, кралот 
Стефан испратил свои поклисари во Рим на Пиј II. Поклисарите биле два мошне 
стасити старци кои со својот изглед вливале почитување. Еден од нив вака му про-

говорил на папата: ‘Свети оче, босанскиот крал Стефан, вашиот син, не испратил 

кај вас во негово име да ви го изложиме ова: Имам сигурна вест (кажува тој) дека 
Мехмед ова лето ќе поведе војна против мене и дека припремил сè потребно за тоа. 
Моите снаги не се доволно да му се одупрам. Ги замолив Унгарите, Млечаните и 

Ѓурѓа Арбанас во оваа нужда да ми помогне. Сега тоа го молам и од вас. Не барам 

и не сакам брда злато, само нека непријателот и мојот поданик да знае дека можам 

да сметам на ваша помош. Оти ако Босанците бидат виделе дека јас не ќе останам 

сам во оваа војна, туку дека мене и други ќе ми помогнат, тогаш и тие порадо ќе се 
борат, а Турците така лесно не ќе се усудат да продрат во моето кралство, кое има 
многу неопходни кланци и готово неосвоиви утврдувања на многу места, така да не 
е баш лесно да се продре во мојата земја. 

Вашиот претходник Евгениј на мојот татко му понудил дека ќе му даде кру-

на и ќе подигне во Босна катедрална црква. Тоа тогаш мојот татко го одбил да не 
би ја предизвикал против себе омразата на Турчинот. Тој, имено, бил уште млад 

христијанин и не ги протерал од своето кралство етретиците манихејци. Јас сум кр-

стен уште како дете, па бидејќи сум ја научил латинската писмена, чврсто ја  испо-

ведувам католичката вера, те не се плашам на она што се плашел мојот татко. Ме-
ѓутоа, изнад сè сакам да ми испратите круна и свети бискупи. Оти тоа ќе биде очит 
знак дека не ќе ме напуштите во моите неволји. На мојот поданик, кога гледа дека 
ми помогнувате, ќе му порасте надежта, а на непријателот ќе му влезе страв во ко-

ските.Ова,значи, молам од вас. Покрај тоа, што порано го испратите својот легат на 
Унгарите да им препорача на мојата ствар и да ги наговори да ја придружаат своја-
та војска на босанската војска, оти така лесно ќе може да се спаси Босанското Крал-

ство. Ако пак другчие направат, ќе пропаднам сосем. Турците на моето кралство 

подигнале неколку тврдини, им се улагаат на селаните, према нив се покажуваат 
мошне љубезни и добри, па му обеќаваат голема слобода на секому кој премине 
кон нив. Сфаќањето на тие селани е мошне ограничено и тие не го докучуваат лу-

кавството и измамата на Турците, верувајќи дека слободата која им ја обеќуваат 
вечно ќе трае. Затоа полкот, привлечен од овие обеќавања, лесно од мене ќе се од-

метни, а властелата, видувајќи дека е напуштена од своите вазали, не ќе може до-

лго да издржи во своите тврдини. Кога Мехмед би се задоволил само со моето кра-
лство и не би отишол понатаму, можда би можело да се премине преку оваа несре-
ќа, те не би требало заради мојата одбрана да се мачи останалото христијанство. 

Ама незаситната похлепа за владеење нема никаква одредена граница. Поради тоа, 
кога ме завладее мене, ќе го сврти своето оружје против Унгарите и Далматинците, 
млетачките поданици, па преку земјата Крањанци и Истрани ќе настојува да поми-

не во Италија, по која толку жуди да ја завладее. И за Рим често говори и према не-
го е управена неговата мисла. А ако случајно (ако се сложат со тоа христијаните) го 

заземе моето кралство, зацело ќе располага со мошне погодна покраина и со мошне 
прикладно место за остварување на својот наум. Јас сум прв на кого ќе се сруши 

оваа бура. После мене ќе дојдат Унгарците, Млечаните и другите народи. Ни Ита-
лија не ќе остане долго на мир, оти така непријателот решил во својот памет. Овие, 
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значи, ствари така сигурно ви препорачувам да не можеле да кажете подоцна дека 
не сте биле обавестени и да не би можеле да ме прекорите за немир. Мојот татко му 

изнел многу порано на вашиот претходник Никола и на Млечаните тешките нево-

лји кои ќе му се случи на градот Цариград, па не му поверувавте. Така христијан-

ството го изгубило, на голема своја штета, кралскиот град, патријаршко седиште и 

ослонец на Грција. Сега, од своја страна, кажувам дека ќе се спасам од непријател-

от (верувајќи ми на моите зборови) ако ми пружите помош, инаку ќе пропаднам, а 
мојата пропаст ќе повлече за себе многу. Ова, значи, е она што Стефан го наложил 

вас да ви го кажам. А вие, кои сте татко на христијанската религија, пружите ни нас 
помош и совет.’ 

На тоа папата вака одговорил: ‘Ние веруваме дека е точно што сега преку 

вас порачува кралот Стефан, оти сме чуле и од други страни. Мехмед го бара Запа-
дното Царство бидејќи веќе го има Источното, а за тој негов план мошне е погодно 

Босанското Кралство. Према тоа, мошне е веројатно дека тој ќе вложи напор да ја 
провали најпрво таа врата. Ама тоа не ќе му појде за рака, само ако кралот беспо-

штедно и непоколебливо му се одупри. Приодите во Босна се мошне тешки и малку 

луѓе може да ги брани. Унгарите и Млечаните ѓе ги придружат своите чети на боса-
нските чети, Ние, према нашите можности, ќе пружиме помош и ќе издадеме наре-
дување во Босна да се подигне катердрална црква за која истовремено ќе именова-
ме бискупи. Ама круна не можеме да испратиме а да него повредиме унгарскиот 
крал, на на кому му припаѓа правото да ги крунисува босанските кралеви. Меѓу-

тоа, против волјата на споменатиот унгарски крал не можеме ништо да преземе-
ме.23

 Имено, не би било паметно да не се замерува со оној од кој се очекува помош. 

Ако Стефан биде иоле паметен, ќе настојува да го придобија за себе унгарскиот 
крал Матиј, оти ако биде здружен со нив, тешко Мехмед ќе може да го совлада,‘ И 

така, после овие зброви, папата ги отпушти Босанците.  
Но Турчинот излезе на пролета со војската и ја премина реката Доробица, 

која ја дели Босна од Бугарија. Тргнувајќи оттаму, дошол на реката Илирис, која е 
пловна, те на лаѓи кои ги дал тука да се соградат ги превезал на другиот брег пеша-
дијата. Коњицата ја задржал на реката додека поминувала останатата војска. Во таа 
војска, покрај страните чети, нарочито азапите кои биле појачување на пешадија и 

кои го придружувале во оваа војна, биле стотина и педесет илјади коњаници. Освен 

тоа, во таа војска имало многу друго људство кое служело само како послуга. Сега, 
кога Турчнот ја преминал Илирис, ја нападнал Стефановата земја. Јуришајќи на 
градот Бобовац, почнат да ги удира на повеќе начини. Овој град е подигнат на една 
висока планина и е мошне утврден по својата природна положба. Ама Турчинот, 
годејќи непрестално од артилеријата чии кугли паѓале на градот, створиле паника 
меѓу неговите бранители. Покрај тоа, на чело на овој град се најдувал Радиќ, кој 
порано бил манихејец, а подоцна почнал да се претвора дека е католик. Тој бил по-

ткупен од Турците, те му го предал градот. Потоа тој ист Радиќ почнал да ја на-
говара и посадата на кулата да прекине со пружање отпор и да се предаде на така 
моќниот господар. На крајот, била предадена на Турчинот таа толку важна тврдина 
која, како што била снабдена со сите потреби, лесно можела да се брани и да им 

одолева на непријателот две години дена. 

                                                 
23

 Нпр. кралското обраќање за помош на Скендербег (Ѓурѓа Арбанас) или папиното предупредување 
дека круната не може да му ја испратиа да не го повреди унгарскиот крал... 
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Еден дел на људството кое Мехмед го затекнал во градот му се поклонило 

со своите војводи, еден дел го оставил на местото, а останатите ги префрлил во Ца-
риград. После тоа му наредил на Мехмед-паша да избере европска војска и што по-

бргу да тргне на пат на она место каде према обавестувањето се најдува босанскиот 
крал. Извршувајќи го итно наредувањето на својот господар, Мехмед-паша ја пре-
минал реката. Кога дошол близу Јајце, добил обавестување дека кралот, премину-

вајќи ја реката, се склонил во тврдината Кључ, оти немал смелост да бега и појде 
понатаму да не би појурила коњицата. Кога, значи, пашата стигнал на реката близу 

Кључ, стоел да ги бодри своите војници весело да ја преминат реката и да го фатат 
босанскиот крал, те со тоа да приредат огромно задоволство на својот господар. 

Ама примети дека луѓето се устегаат да влезат во водата, застанаа да говорат: ‘О, 

Турци, сега е време секој од вас да го покаже своето јунаштво и без устручавање да 
ја премине оваа река. Нема никаква сумливост дека оној кој прв премине од својот 
господар ќе прими голема награда’. Тогаш Омар, син Турханов и намесник на 
Тесалија, прв се фрли во водата со своите луѓе, а по нив и останатата војска. Кога 
излегле од водата на другата страна, почнале да ги пустошат околните места. 

Додека кралот Стефан се најдувал во Кључ пред опсадата, Турците довлекле 
голема количина трска која ја нашле во пресушените околни мочвари и наслаги за-
едно со друг запалив материјал, те сите ги запалиле како би ги уплашиле браните-
лите на градот. Боејќи се дека не ќе можат долго да ја издржат опсадата, тие му по-

рачале на Мехмед- паша дека ќе се предадат, ама да им обеќа дека ќе ја почитуваат 
нивната слобода, како и дека под заклетва се обврзуваат дека ќе го пушти на слобо-

да босанскиот крал, кој бил решен под тие услови да му се предаде. Мехмед одма 
го прифатил овој предлог и свечено се заколнал босанскиот крал. Кога кралот изле-
гол од Кључ, Мехмед- паша го зазел тоа место, а со људството кое тука се нашло се 
случило истото што и со оние во Бобовац. Во Мехмедови раце паднал исто така 
братот на кралот Томаш, на кој му е отсечена главата под градот Кључ. Стефанова-
та жена Марија, ќерка на другиот деспот на Србија Лазар, понесувајќи со себе мно-

гу благо, се повлекла во Далмација, но на пат ја фатил славонскиот бан Павле. Овој 
вероломно ја фрлил во темница, неа сè ñ одзел што со себе носела и веќе се спре-
мал да му ја предаде на Мехмед. Меѓутоа, Мехмед, по праведниот суд божји, ги 

упатил своите луѓе да ја опустошат Павловата земја, така Павле бил принуден да 
излезе со своите луѓе на бојното поле. При таа прилика Марија побегнала од те-
мницата и тргнала во Приморјето. Оттаму на една лаѓа која ја ставил на располага-
ње дубровачкиот сенат отпловила во Истра, а од Истра наставила кај својата мајка 
во Унгарија. 

Турскиот цар бил страшно лут на Мехмед- паша што така непромислено се 
заколнал и му обеќал на босанскиот крал дека дека ќе му го спаси животот. Царот, 
водејќи го со себе Махмед-паша, завземал некои околни градови на тоа кралство. 

Во меѓувреме, му издал наредување на Омар, синот на Турхан, да премине подла-
боко во Босна и да настојува да заземе други градови кои биле под власта на кралот 
Стефан. Кога Стефан е доведен во таборот на царот Мехмед, овој едно утро го по-

викал кај себе. Ама Стефан, досетувајќи се зошто го повикува, го зеде в рака пи-

смото кое пашата му го издал по заклетва, пцуејќи го и проколнувајќи го турското 

вероломство. Но варваринот се бранел говорејќи дека Мехмед-паша, кој бил негов 
роб, не можел да го обврзи него. Затоа му го предал на својот учител, на некој Пер-
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сијанец, да го даде да го смакне. И така на кралот Стефан, кој се најдувал под град-

от Благај, му била отсечена главата. Други кажуваат (меѓу нив се Леунклавиј и Бо-

нфиниј) дека наредил жив да се одере. Матија Меховит, кои се држи на Јован Боте-
ро, во првата книга пиши дека го приврзал за кол и го поставил за цел на стрелци. 

Додека Мехмед бил уште во Босна, издал јавен проглас сите великаши на 
тоа кралство кои сакаат да добијат своја земја и имот мораат да дојдат пред него. 

Некои, кои не биле доволно внимателни и кои не го прозреле лукавството на Тур-

чинот, дошле. Тој наредил сместо да се поубијат, ама со тоа ги предупредил оста-
натите дека во инднина не му веруваат на зборовите на варваринот. Мехмед во рок 

од осум дена зазел повеќе од седумдесет градови и утврдувања, мошне јаки, и по 

градење и по својата природна положба. Што се однесува на парите, добил повеќе 
од милиони златници кои толку босанските кралеви нагомилале за својот живот. 
Тогаш биле обесчестени матроните, силовани девиците, порушени црквите, све-
штените лица изложени на секојвидно понижување, а скоро сите властели биле од-

ведени во ропство во Азија. Тоа било према христијанското пресметување времето 

1463. година, а према турските пресметки 1464. година.Оти христијаните (како што 

пиши Леунклавиј) обично ги бројат годините од почетокот на војната, а Турците од 

крајот. Некои кажуваат дека, после заземање на ова кралство од Турците, Мехмед 

му одговорил на некој јаничарски ага кој се нашол пред него и го славел јуна-
штвото кое го покажале неговите јаничари за оваа војна како Босанското Кралство 

така лесно не би паднало да великашите на тоа кралство не биле единствени и сло-

жни, како и дека неговата пропаст дошла поради нивните раздори и неслога. 
Тоа истото го кажале и многу христијански писатели. Босанците, имено, би-

ле војници, ама несложни меѓу себе. Меѓу сите народи кои говорат словенски, тие 
имаат најчист и најубав јазик, а се понесуваат што тие се едини денес ја чуваат чи-

стотата на словенскиот јазик. Овој јазик секогаш многу го ценеле христијанските 
владетели. Кнезовите изборници, кралот чешки, палатинскиот рајнски кнез, војвода 
саксонски и маркизот брандербуршки, се должни (како што произлегува од Златна-
та була на царот Карло IV) да ги проучуваат своите синови од шестата година на 
животот во латински, словенски и италијански јазик, така во четиринаесетата годи-

на на животот добро ги завладуваат тие јазици или говори. Тука убаво доаѓа до 

изразување на големината и достојнството на словенскиот говор кој оставувајќи ги 

по страна на сите други јазици на светот, старите цареви ги изедначиле тие два 
главна јазика кои- ден-денес светот го цени. Самиот цар Карло (како што сум чул 

од краковскиот каноник Вршевиќ, една мошне учена личност и од некои други 

угледни Полјаци) дал да се испита со златни слова горе споменатото повелје кое 
Александар Велики му го дал на словенскиот народ, во една црква во Прага која и 

денес се вика Словенска црква. Ова не сум го кажал на местото каде посебно сум 

говорел за ова повелје, оти за тоа порано ништо не сум знаел. Тоа (како што реков) 
ми го приповедал Вршевиќ кога со печатењето на делото сум стигнал до ова место. 

КОМЕНТАР: Завршетокот на главата за Босна всушност е дополна на едно порано 

место во Орбиновиот текст. На стр. 168- 169 на своето дело Орбини го донесува тобожното 

повелје на Александар Велики за Илирите во знак на благодарност за големата војничка 
услуга при прилика на освојување на Истокот. Таа провидна измислотина ја нашол во една 
цариградска библиотека некој Giulio Baldasar Secretario Imperaiale. Веќе на тоа место Ор-

бин тврдел дека тоа повелје се однесува за Словените. Во меѓувреме, како што овде се 
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раскажува, само во своите полски познаници дека царот Карло IV (1364- 1378) тобожне го 

испишал ова повелје во ‘словенската црква“ во Праг“. 

Следи „Генеалошко стебло на Куќата Косачи“. 

Потоа „Грб на Војводата Свети Сава“. 

 
 

КОСАЧИ 

 

„Семејството Косачи, кое го држело Војводството на Светиот Сава во Боса-
нското Кралство, потекнало (како што вели Лудовик Туберон) од Вук Храна, син 

на некој рудински кнез, роден 1317. година. Бидејќи Вук претерано се одавал на 
лов, готово целата своја младост ја провел бавејќи се со тоа. Најдувајќи се еден ден, 

заедно со Владислав, синовец на Бранко Расисалиќ, на некоја ливада гонејќи го ѕве-
рот, еден Бранков слуга му ја разби главата на еден Вуков хрт. Вук најпрво поради 

тоа се спречкал со Бранко, а после дошло и до тепање. Ранувајќи го смртно Бранко 

во слабината, Вук побегнал во Унгарија, и тука останал некое време. Подоцна, кога 
ја изгладил таа ствар со роднините на убиениот Бранко, дошол на дворот српскиот 
цар Стефан Немања. Бидејќи царот запознал во него валјан човек, добил на него-

виот двор високи положби и постигнал вонредни успеси на бојното поле. А како ñ 

направил многу услуги на споменатата круна, царот уз областа Рудина му дал уште 
многу земји. Кога отишол таму, еден ден 1359. година, маченички го убил еден 

Расисалиќ. 

Вук Храна оставил еден син по име Влатко, кој исто така се прославил во 

оружје и бил војвода или војсководач на овенчан босански крал, Твртко. Твртко 

1398 (!) година го упатил со војската на помош на кнезот Лазар ја заметнатал би-

тката со Турците на Косово поле. Бидејќи била поразена христијанската војска, 
Влатко со малку Босанци се спасил и се вратил дома. Престројувајќи ја својата во-

јска, скоро одма преминал на границите на Унгарите, кои ја пустошеле Твртковата 
земја, и ги победиле во две битки. Потоа се свртил против Балшиќ, господарот на 
Зета и непријател на босанскиот крал. Кога кралот Твртко видел дека Турците, под 

заповедништво на капетанот Шаин, продреле во Босанското Кралство пустошејќи 

и палејќи ја земјата, сместо собрал седум илјади Босанци и ги упатил против нив, 
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по заповедништво на Влатко и Радиќ Санковиќ. Овие најпрво на Рудините, а потоа 
кај Билеќе, ги поразиле Турците, кои биле до осумнаесет илјади. Од тие најголем 

број погинал во борбата, некои биле заробени, а малку избегало. Сакајќи да ги на-
гради за толкавата услуга овој свој верен војвода Влатко, босанскиот крал му ја по-

клонил готово цела онаа земја кој подоцна се прозвала Војводство на Свети Сава. 
Оставајќи го Влатко таму да се одмори од толку труд и напори и оставајќи го на 
босанскиот двор својот син Сандаља, после кратко време умре след некои стари ра-
ни. Зад себе оставил четири сина, Сандаљ, Вукац, Вук и Вукиќ. Меѓу овие, Сан-

даљ постигнал убави успеси на бојното поле, па босанските кралеви многу го кори-

стеле во своите потфати, именувајќи го за главен војсководител. 

Сандаљ 1415. година му отишол (како што рековме) со босанската војска на 
помош на српскиот деспот Стефан против Муса, синот на турскиот цар Бајазит. Ко-

га унарскиот крал Жигмунд бил во војна со босанскиот крал Остоје, Сандаљ тргнал 

со своите Босанци против Жигмунд Лошонциј, заповедникот на унгарските трупи. 

Во настанатата битка бил поразен, и тука изгинале угледни Босанци.Тоа било 1410. 

година. Потоа, следната година, отишол на границата Мачва против унгарскиот за-
поведник Јан Соколиј. Стапувајќи со него во борба, го поразил и заробил многу 

унгарски благородници. Тоа бил главен разлог што стекнал голем углед во Боса-
нското Кралство и добил на поклон уште една земја. Во тоа многу му помогнале 
кралот Остоје и Твртко. Посумнувајќи подоцна во него, Твртко, не знам поради 

што, тргнал во војна против него и повеќе пати му ја опустошувал земјата. После 
неговата смрт Сандаљ се смирил и се повлекол во својата држава. 

Секогаш им бил пријател на Дубровчани и на нивно барање му ја одрабил 

главата на Радич Санковиќ, заповедникот на бившиот крал Остоје. Поради тоа Ду-

бровчаните (како што рековме) му поклониле куќа во Дубровник, која порано му ја 
поклониле на Радич. Годината 1419. година на Дубровчаните им ги продал полови-

ната Коновал. Кога, пак, Радослав Павловиќ 1430. година повел војна против Ду-

бровчаните поради другата половина Коновал која нему му припаѓала, а која им ја 
продал 1427. година, Сандаљ им побарал помош на Дубровчаните. Кога дошол во 

Коновале, ја загушил побуната на некои властели кои не сакале да ги признат Ду-

бровчани за господари. Тогаш исто така го зазел утврдувањето Сокол кое му при-

паѓало на Радослав Павловиќ и после неговата смрт му припаднало на неговиот 
брат Радослав. Четири години после тоа, Сандаљ умре под извесна сумливост дека 
бил отруен. Неговата жена, по име Марија, синовица на Константин Масерек, 

умрела скоро одма после него. Како што не оставил ниеден син, неговата држава 
му припаднала на неговиот синовец Стјепан, синот Вукчев. Неговите други два 
брата, те. Вук и Вукиќ, умреле пред него, оти ги убиле приврзаниците на Павле 
Раденковиќ, угледна босанска личност, кој порано бил уморен во Босна од спо-

менатиот Вук и Вукмир Златоносовиќ. 

Кога, значи,Стјепан дошол на власт, го изменил презимето Храниќ во Косач. 

Не се знае зошто, мада некои велат дека така се прозвал затоа што се родил во едно 

место викано Косач. И на својата држава ñ дал друго, ново име, прозивајќи ја Во-

јводство Свети Сава, додека жителите на тие места (како што пиши Лаоник Халко-

кондил во V кн) се називале Кудуерги. Во почетокот босанскиот крал му задал 

многу јад, те тогаш Дубровчаните да не му помогнале, би ги изгубил и државата и 

животот. Зад сè тоа, се покажал неблагодарен према нив. Тој, имено, 1450. година 
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повел војна против нив поради царината на сол и подоцна наставил да ги возне-
мирува. Други велат дека до непријателство дошло поради бекството на неговата 
жена. Имено, Лаоник пиши во V кн. дека со некои фирентски трговци кои боравеле 
во Стјепановата земја (која тој ја вика Сандаљева) дошла и некоја распуштена же-
на. Па како на Стјепан многу му раскажувале за нејзината убавина, тој ја повикал 

кај себе и толку во неа се занел неа сместо ја задржал на својот двор. Стјепановата 
жена, озлоедена поради тоа, повеќе пати го опоменувала таа жена да ја макне од 

куќата, а кога тој тоа не сакал да го направи, побегнала со еден свој син во Дубро-

вник. Стјепан упатил таму луѓе да ја молат да се врати дома и да не озлогласува та-
ка по страната земја. Ама таа одговорала дека не ќе се врати сè додека не виде дека 
наложницата не ја напуштила куќата. После тоа Стјепан ги замолил Дубровчаните 
со сила да се врати. Тие не му ја испониле молбата, па затоа се латил со оружје про-

тив нив. Ама, всушност, не постоел друг разлог на непријателства измеѓу Дубров-

чани и Косач освен царината на сол. 

Бил, имено, обичај сè до Сандаљево време Дубровчаните да ги закупат трго-

вите Неретвa и на Дриваст, те тие да ги снабдуваат со сол, плаќајќи ñ на државната 
благајна 33

1/3
% царина. Ама кога Стјепан ја презел власта, тој ја повишил царината 

на 50%. Поради тоа Дубровчаните многу се жалеле и му испраѓале поклисарите 
Никола Гундулиќ и Марин Растиќ не би ли го одоброволиле. Кога тие ни со дарови 

ни молби не успеале да го одвратат од неговите захтеви, се вратиле дома. Стјепан, 

меѓутоа, му испратил свои луѓе да ги похараат коновалските села, па настојувале 
по пат на издајство да го заземат утврдувањето Сокол. Дубровчаните, од своја стра-
на, го испратиле против него Марин Цревиќ со нешто војска, која непријателот ја 
опколил и поразил. Кога Дубровчаните за тоа биле обавестени, упатиле луѓе да ги 

осигураат кланците и да спречат непријателот да се спушти  во Жупата дубровачка. 
Истовремено итно наоружале повеќе галии, па изненадно банале на островото Крк, 

кое било под Стјепанова власт. Мердевините се качиле на утврдувањето, го заро-

биле управникот и ја зазеле кулата. Оставајќи ја таа на управа на Никола Гучетиќ, 

тргнале да го заземаат Омиш. Ама како Омиш го бранела јака посада, а од друга 
страна, како е утврден со реката Цетина која тече од хрватските планини, не може-
ле да ја заземат. Тогаш се дале на освојување на утврдувањето Осињ, сместени на-
спроти устието на реката Неретва. Бидејќи ги порушиле, го зазеле договореното 

утврдување Брштаник, и загосподариле со колонијата Неретва.Тоа се случило 1450. 

година. 
Во тоа време Стјепан влегол во војна и со својот син Владислав, кој, да би го 

избегал татковото злоставање, се зачврстил во кулата Благај, која е сместена на мо-

шне погодна клисура и окружена со вода. Името Благај го добила по тоа што сло-

венските владетели во неа го чувале своето благо. Оттаму Владислав после преми-

нал во Мостар, град кој насред реката Неретва го подигнал Радин Гост, мајордом 

на Стјепан Косач. 144. година (така пише во книгата- тањел). А оттаму, премину-

вајќи јареката Буна, Брегава и Крупа, дошол до Стон, и на крајот во Дубровник. Ту-

ка пред сенатот го оптужил таткото дека од пожуда бесрамно му ја грабнал жената, 
ќерка на Марин Марцијан, кнезот на Русан (оти била мошне убава), кога опремена 
ја довел Влатко, синот на Иван катунарот од Чаваљина (ова место е во Попово). На 
оние пак кои го кореле поради таквите злодела, одговорувал дека цариградскиот 
цар Јован Палеолог исто така постапувал со ќерката на трапезунтскиот цар, со же-
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ната на неговиот син Монојло. После тоа Владислав говорел толку рѓаво за татко-

вото однесување да сенатот останал запрепастен. Потоа му се обратил на сенатот, 
кој повеќе пати на други им пружал помош против насилниците, да и нему му по-

могнат во така тешко време и да му го препорача на турскиот двор, преку кој сакал 

да му се одмазди на таткото. Дубровчаните тогаш му обеќале дека ќе му помогнат 
што повеќе можело, ама го одвратиле да намисли да му се обрати на Турчинот, за-
еднички непријател на христијанското име. Дарувајќи му две илјади златни дукати 

и четириесет печа сукни од шпанска волна, го упатиле во Благај да собере војска.  
Ама кога тоа го слушнал неговиот татко Стјепан, да би ги расипал дубро-

вачките планови, во тили час ја собира војската и провалува на неговото подрачје, 
нанесувајќи му големи штети. Поштедувајќи го само летниковецот на Џор Бокшиќ, 

протовестијар на бившиот босански крал Дабиш. Тоа е прв летниковец кој е со-

граден во Гружа од глаток камен. Да би ги спречиле тие пустошења, Дубровчани ги 

упатиле луѓето да ги осигурат кланците и да го молат Владислав хитро да дојде во 

Херцеговина. Воедно му упатиле еден поклисар на босанскиот крал Томаш, синот 
на Павле Хрстиќ, од семејството Павловиќ и Косачин зет. Томаш го сослушал по-

клисарот и одма го испратил својот брат војводата Радивоје во таборот на својот 
таст молејќи да го положи оружјето и да му ги препушти сите свои спорови, да тој - 
како син на војводата Павле и синовец на требињскиот кнез Петар Јаблановиќ, кој 
Дубровчаните го примиле меѓу властелот на својата република 1423. година, и како 

маж на неговата ќерка Катерина- да ги реши и сврши. Ама не можел ништо да по-

стигне, оти Стјепан немал поверување во кралот Томаш, кој, говорел, како дубро-

вачкиот властелин порадо го застапува на нему противното гледиште. Затоа кралот 
решил лично да му појде на својот таст, ама во меѓувреме, след непрекинатото ба-
вење со лов, во Високо се разболел од грозница. Касоч, пак, цел бил зафатен со пу-

стошење на дубовачкото подрачје. 
Меѓутоа, кога видел дека неговите протовестијари не му ставаат на распо-

лагање пари за војна, испратил заповедник на тврдината Врбац на Млетачите и пре-
ку него го наговорувал млетачкиот сенат да стапи со него во сојуз против Дубров-

ник под услов, после заземање на градот, пленот да му припадне на Стјепан, а 
градот да остане под млетачката власт. Кога Дубровчаните дознале за тоа, одма му 

упатиле во Рим на папата Никола V некој калуѓер Василиј на кого подоцна, после 
обавената оваа работа, издејствувале именување на требињски бискуп. При таа 
прилика Дубровчани се жалеле на неговата светост дека Млечаните намеруваат да 
поведат војна против нив, а во корист на шизматикот Стјепан Косач. Слушајќи го 

тоа, папата му упатил писмо на млетачкиот сенат и му наредил, под закана на 
исклучување, сместо да одустанат од сојуз и здружување со Косач. На тоа Млеча-
ните се покориле. 

Во меѓувреме Дубровчани му испратиле на Владислав Косач да ги нападне 
Почитељ, Вргорац и Љубушки. Располагајќи со пет стотини копјаници кои Барска-
та општина му ги испратила на помош под заповедништво на Марушка Марушиќ, 

ја нападнале непријателската земја и жестоко ја опустошиле. Додека Марушко бо-

равел во Дубровник, некој кнез од дворот на Стјепан Косач го повикал на двобој. 
Тој одма го прифатил предизвикувањето, излегол вон градот и во двобој кој се оди-

грал пред вратите од Плоче го убил скоро одма на почетокот на борбата. Затоа 
Дубровчани му укажале голема почест и му доделиле многу поклони. Споменетото 
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семејство Марушиќ веќе изумрело во Бар,така да денес нема никој од ова семејство 

освен Ветор Бесалија, кој по мајка потекнува од Марушиќ, а сега се најдува во Ду-

бровник во својство на канцелар на оваа република. 
Кога Републиката видела дека војната никако не се развива во нејзина кори-

ст, решила да го оконча спорот на начин како ќе го кажам. Се обавил уцена за Стје-
пан, обеќавајќи дека оној кој во Дубровник би ја донел неговата глава ќе го напра-
ви властелин и дека ќе му даде десет илјади дукати и еден посед на дубровачката 
територија, во вредност од три илјади дукати. А кога видела дека од тоа нема ни-

што стапила во тајни преговори со синовите на Влатко, синот на хумскиот госпо-

дар Ѓурѓа, со Иваниш, Жарко, Тадиј, Агустин. Бартул, Марко и Радивој, како и со 

Петар Павлов, нивните крвни роднини, ама овој нивни заговор бил откриен. Меѓу-

тоа, Дубровчани му ставиле на знаење на турскиот цар Мехмед штетата која им ја 
нанесува неговиот вазал. Затоа 1452. година е испратен од турскиот двор еден гла-
сник кој строго му наредил на Стјепан да не ги прогонува Дубровчаните и да им ги 

поврати конавоските села, да ја надокнади нанесената штета во споменатата војна и 

да им дозволува на нивните чиновници да продаваат сол во Неретва и Дриваст. Та-
ка истото го направил и унгарскиот крал Владислав, кој, како чувар на мирот во 

Славинија, повеќе пати му се заканил на Стјепан. Размотрувајќи ги Стјепан прили-

ките во кои се најдува, склучил мир со Дубовчаните, те ги исполнил према нив ка-
ко што му било наредено. После тоа Дубровчани се зачврстиле меѓу својата вла-
стела на споменатите браќа Влатковиќ, како што се гледа во книгата одлуки на се-
натот илјада четири стотини педест и втората година.  

Стјепан Косач дошол во Дубровник, и тука љубезно е примен.Дубровчаните 
му го повратиле островото Крк, а тој се измирил со својот син Владислав. Кога 
Владислав се измирил со таткото, го повикал во Дубровник катунарот Управда од 

Дабра, својот стар слуга, со кој отишол дома.Таткото му ја дал управа Долна Влаха, 
а подоцна ја припоил и Полимице. Постанувајќи Стјепан (како што рековме) ду-

бровачки властелин, повеќе пати молел бар еднаш да го изберат за кнез на Репу-

бликата. Кога ги препорачувал поедините благородници на тој град, секој му обеќа-
вал дека радо ќе го подржи. Ама подоцна, кога од тоа ништо не бивало и кога спо-

менатите благородници му се извинувале дека од своја страна ќе направат сè да го 

добие тоа достоинство, тој одговорил: ‘Кога сте секој за себе, вас да ви помогне бо-

гот, ама кога се најдете заедно, нека вас ѓаволот ве носи сите’. На крајот, кога сакал 

да отпатува дома, му оставил на дубровачкиот сенат грб на кој стоел кристален 

крст на средина црвени греди со три попречни црти, на румено поле. Покрај тоа, го 

оставил својот син Стјепан, дечко од дванаесет години, на одгој кај Андреја Сорко-

чевиќ да би му се посветил на учење на хуманистичка наука и да би ги одгоил со 

синовите на дубровачките властели. Тоа е оној Стјепан кој таткото, кога Мехмед 

удрил на Херцеговина, те. на држвата на Косач, го дал Турчинот како нов талец за 
нов харач, а тој подоцна се одрекол од верата и се прозвал Ајмед. Се оженил со Фа-
та, ќерка на турскиот цар Бајазит,и со неа родил Махмет и Ахмет и две ќерки, Хума 
и Камера. Не е точно она што напишале Јовиј и Тибериј, дека Владислав се одрекол 

од христијанската вера да би му се одмаздил на таткото за нанесените навреди. 

После измирувањето со Дубровчани на горе опишан начин, Стјепан подоцна 
секогаш, сè до смртта, живеел со нив во пријателство. Како човек бил непостоен во 

своите дела, и во срџби правел големи грешки. Така Пераштаните 1458. година, по-
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ради тоа што некои Херцегновљани ги вознемирувале и непрекинато правеле ште-
ти на некои нивни поседи, на Стјепан му упатиле два поклисари, имено, Ѓурѓа Цр-

ниќ и Никола Богојевиќ. Кога овие дошле во Херцег-Нови, никако не можеле да до-

бијат ауденција. Затоа почнале да се закануваат, па тргнале дома. Ама на повраток 

биле убиени. Како Пераштаните не можеле да преминат преку тоа, решиле да им ја 
одмаздат нивната смрт која, чврсто верувале, уследило по Стејепановото наредува-
ње. Бидејќи биле обавестени дека едно утро Стјепан ќе отиде во лов, ноќта ги пре-
фрлиле семејствата на шкољ св. Ѓурѓа, а нив стотина, добро распордени и наору-

жени, поставиле заседа близу до селото Драчевица. Кога тука наидел Стјепан со не-
колку свои благородници и со малку слуги, а како не му било ни на крај памет дека 
нешто слично може да му се случи, Пераштани го опколат, па, искокнувајќи од 

жбуновите, се банаа пред него чврсто да го убијат. Видувајќи го тоа, Стјепан се 
изненадил и престравил. Во тој час некои дубровачки благородници кои се најду-

вале во неговото друштво почнале да ги молат и преколнуваат Пераштаните малку 

да се смират и приповедат узрокот на овој ваков потфат. Пераштаните тогаш по-

чнаа сите во еден глас да викаат, говорејќи: ‘Дојдовме да го убиеме тој издајник кој 
против својот закон и право наредил да се убијат нашите поклисари.’ Слушајќи го 

тоа, Стјепан сјава од коњот, па,  свртувајќи се пред нив, почна да говори: ‘Никој од 

вас Пераштани да не би помислил дека сум ја изгубил одважноста или да се бојам 

од смртта, еве ме тука без коњ и без оружје меѓу наоружени. Ама ви се колнам во 

девицата и мајката божја дека јас не сум крив за смртта на вашите поклисари, што-

повеќе, мене тоа ми било жал повеќе отколку било на кого од вас’. Кога ова го ре-
кол, сите присутни почнале исто да говорат и со заклетва да потврдуваат. Овие збо-

рови и заклетви сосем ги смириле Пераштаните, па го молеле Стјепана за извинува-
ње, а тој сите редум ги изгрлил. Додека се спремал да вјава, заповедникот на Пера-
штаните му го држел стременот. 

Кога Стјепан се вратил дома, распишал окрутна уцена за убиецот на пера-
шките поклисари. На жената на Црниќ, која немала деца, ñ испратил две илјади ду-

кати, а на секоја ќерка на Никола Богојевиќ ñ дал по илјада дукати за мираз, те ги 

мажил за некои благородници од својот двор. После тоа се разболел во Драчевици 

и повикал дубровачки лекари, ама ништо не му помогнале, оти после малку дена 
умре. Тоа беше 1466. година. Радин Гост, калуѓер на Св. Василиј и Стјепанов испо-

ведник, ја понел неговата порака во Дубровник, бидејќи, му говорел, така Стјепан 

наредил. Таа порака била јавно прочитана во дворот на Големиот совет. 
Оставил после смртта три сина, Владислав, Влатко и Стјепан, и една ќерка, 

Катарина, која уште за неговиот живот се мажила за босанскуот крал Томаш. Овие 
деца ги имал со првата жена Ана, ќерка на Ѓурѓа Кантакузина, после чија смрт ја 
зел Елена или, како што некои велат, Барбара, по род Немица, а најпосле се оженил 

со Целија. Некои кажуваат дека ја имал за жена Воисава, ќерка на Ѓурѓа Кастриот, 
ама се мамат, оти оваа Воисава не била жена на Стјепан Косач, туку на Стевана, во-

јвода на Црна Гора, со која имал синови Иван и Ѓурѓа и ќерка Воисава, која после 
му била жена на Лека Дукаѓини. 

Синовите на Стјепана Косача, Владислав и Влатко, после татковата смрт ја 
поделие државата: на Владислав му припаднал делот на Горен Влах, а на Влатко 

Долен со Хорцег-Нови. Оттаму подоцна, 1483. година,биле протерани од Хеси- бег, 
санџак на турскиот цар Бајазит II. Бегајќи дошле во Дубровник, а потоа се повлекле 
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на островото Раб, во куќата на Црнотиќ, каде Влатко најпосле умре. Владислв, пак, 

преминал во Унгарија, носејќи го со себе правото и тутулата на Херцеговина или 

Војводство на Свети Сава, кое се сведува на овие зборови: војвода приморски. Го-

сподин на Хум и чувар на гробот на светиот Сава. 
Ова војводство било мошне големо, оти на исток се граничело со Нови Па-

зар, а на запад со реката Цетина, према југоисток достигало до Доброполе, а према 
југозапад до дубровачките земји. Во должина имало околу дванаесет дена ход, а во 

ширина околу четири дена“. 

Следи „Хумско кнежество“. 

Потоа „Грб на Хумското Кнежество“. 

 
 

ХУМ 

 

„Хумското Кнежество за кое сега ќе говориме имало во старо време многу 

господари. Едно време доспеало под власта на кнезот Андрија, Мирослављевиот 
син и Немањиновиот синовец. Андрија бил мошне доброчуден и мирен владетел и 

многу му стало до тоа да живее во мир со сите. Затоа неговите современици упра-
вувачи на Босна ги зазеле сите краишта под планините, те. Невесиње, Дабар, Гацко 

и други. Кнезот Петар ги држел додека бил жив, а после него хрватските господи, 

оној дел од Хум кој бил од онаа страна на Неретва, сè до реката Цетине, а покрај 
тоа Бишќе и Лука, така под власта на кнезот Андрија останало само Попово со 

Приморје и со градот Стон. Стон постанал Стео, а овој се развил од мошне стар 

град Марфи. 

Споменатиот кнез Андрија живеел во добри односи со Дубровчаните. Му ја 
дал за жена Барби Крусиќ, дубровачки благородник, својата внука Вукосава, ќерка 
на еден свој син, на која во мираз ñ дал некое земјиште во Затони, во местото вика-
но Оброво. Имал повеќе синови, кои многу не биле вредни, освен еден по име Вла-
тко. Тоа бил мошне вреден младинец и со голема надеж. Тој малку после смртта на 
својот татко Андрија, кој бил сохранет во црквата Св. Марија на стонскиот мана-
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стир, се преселил во вечност. Другите негови браќа и синовци, како луѓе со мала 
вредност, го држеле во Хум само Попово со Приморјето. Во тоа време дошол од 

Хрватска Иѓиниј, братот на кнезот Нелипиќ, и ги зазел Бишќе и Лука со другите 
околни краишта; ги зазел исто така и Стон со Пелешец. После смртта на спомена-
тиот Иѓиниј, Хумското Кнежество останало без господар, па секој властелин (кои 

биле многу во Хум) бил господар на својата баштина. Тогаш моќните ги угнетувале 
послабите. 

Во тоа време живеел на Бргат во Хум некој сиромашен властелин по име 
Бранивој, кој имал четири сина, Михајло, Добровоје, Бранко и Брајко. Кога одра-
снале, постанале големи и мошне одважни војници, па решиле да загосподарат со 

сите што му појде за рака да го заземе со оружје. И така за кратко време го по-

кориле, дел со сила дел со милост, готово целото Хумско Кнежество. Нивната вла-
ст се протегала од реката Цетине сè до Которскиот залив. Поради тоа кнезот Петар, 

синот на кнезот Андрија, со своите синови Никола и Тољен, кои го држеле Попово-

во со Приморјето, постанал нивни вазал. Овие четири брата го избрале за седиште 
Стон и го сместиле својот двор под тврдината Св. Михајло, во подножјето на брдо-

то покрај водата, каде живеела и нивната мајка, жена на големиот дух. Оттаму во-

деле војна и пустошеле други земји. 

Во нивно време имало во Требиње, со Гацко и Рудине некој жупан по име 
Цреп, храбар човек, кој владеел со тие места како намесник на рашкиот крал. Спо-

менатите браќа отишле против него, па, затекнувајќи го во Требиње, го поразиле во 

битката и го погубиле, те зазеле сè што држел под своја власт, не марејќи ни за ра-
шкиот крал и за босанскиот бан, оти биле мошне осиони луѓе. Тие ги вознемирува-
ле и Дубровчаните, те мада со нив не воделе отворена војна, ипак (освен што секо-

гаш рѓаво постапувале со дубровачките трговци кои стигнувале во нивната земја) 
повеќе пати ги пустошеле дубровачките граници и дубровачката територија. Бидеј-
ќи владееле, значи, на овој начин и нанесувале многу неправди на хумскиот народ 

и се однесувале рѓаво према сите соседни господари, босанскиот бан Стефан не мо-

жел понатаму да ја трпи нивната осионост. Затоа собрал војска и ја поделил на два 
дела; еден дел го предал на војводата на Познан Порчиќ и се упатил да го заземе 
Загорје и Невесиња; со другиот дел заповедат војводата Ружир, на кому му наредил 

да појде и да ги пронајде споменатите браќа ма каде тие биле во Хум, те со нив да 
ја заметнат битката. Тргнувајќи, значи, со војската, Ружир го нашол Михајло и До-

бровоје во Хум со незнатен број људство, во местото викано Бриест. Мада можеле 
да ја избегнат битката со Ружиновата војска, тоа не го направиле, туку- бидејќи би-

ле срцени и не воделе сметка за снагата на непријателот- јуначки со нив се тепале, 
ама ипак биле поразени и убиени во битката. Војводата Ружир почна тогаш да ја 
презема власта во Хум кој тие го биле зазеле и да ги прогонува Бранко и Брајко. Да 
не би паднал во рацете на непријателот, Бранко му отишол во Рашка на кралот Сте-
фан Слепиот. Бидејќи му приповедал како босанскиот бан му ги убил двата негови  

браќа и како наставил да го зазема Хум, застанал да го моли да му даде војска да го 

поврати Хум, кој по право му припаѓал на Рашкото Кралство, обеќавајќи му дека ќе 
го држи во негово име и дека секогаш ќе му биде верен и покорен. Кралот на тоа 
(како паметен владетел) му одговорил: ‘Вие, додека сте биле четири браќа и додека 
вам сè ви одело за рака, се узохолиле, те вам не ви паѓало на памет да дојдете кај 
мене; а што уште полошо, вие сте го убиле мојот верен жупан Цреп и насилнички 
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ја зазеле мојата земја, не водејќи за мене никаква сметка. Сега, притеснети во нево-

лја, постанавте смерни и барате помош која, зацело, никогаш не ќе ја добиете.’ За-
тоа сместо дал да го врзат и да го отпремат во темница во градот Котор. 

Другиот негов брат, Брајко, гледајќи дека останал сам, се повлекол во Стон, 

во кој стигнала бановата војска, со намера да го фати. Не знаејќи што да прави, по-

бегнал со жената, Војиновата ќерка, на малото острово Олип, недалеку од Стон. 

Кога тоа го сознале Дубровчаните, упатиле таму една галија да го фатат. На таа га-
лија е доведн во Дубровник, и тука е затворен во темница. Неговата жена ја пушти-

ле да оди кај своите браќа, Воиновите синови. Кога рашкиот крал наредил да се 
убие во Котор, Дубровчаните исто така го уморија Брајко со глад во темницата. Та-
ква судбина ги затекнала Бранивојевите синови поради нивните опаки дела. И така 
никој не останал од нивниот род. 

Од тоа време босанскиот бан владеел во Хумското Кнежевство во мир и без 
икаков отпор, освен што Петар Тољеновиќ, правнук на кнезот Андрија, човек со 

голем дух и вешт во оружје, кој го држел Попово со Приморјето, не бил покорен, 

не сакајќи да ја признае над себе босанската власт. Да би му застанал на крај, банот 
Стефан испратил против него војска. Бидејќи бил победен и заробен во битката, ба-
новите луѓе го повеле на коњ со окови на нозете, скопчани испод коњскиот стомак. 

Ама по наредување на банот, пред него што дошол пред него, со коњот бил сурван 

низ една стрмна долина. Котрлувајќи се налетал на едно дрво, и се задржал добар 

еден час држејќи се за неговите гранки и одржувајќи се со снагата на своите муску-

ли и себе и коњот. Тогаш го засуле со камења и така мртов паднал в река. 
После ова банот Стефан ја дал за жена својата ќерка Катарина на Никола, 

стрико на споменатиот Петар и внук на кнезот Андрија, оти имал благородна крв, 
мада многу не вредел; исто така му ја дал неговата баштина, Попово. Никола имал 

со оваа жена два сина, Богиша и Владислав, кои не успеале. Кога умре банот Сте-
фан, Хум го држел во мирен посед неговиот синовец Твртко, кој го наследил. 

Границата измеѓу Хум и Зета е градот Дубровник. На големиот камен во 

Дубровачката река на која е вклесан крст, и едно место кај реката Требишница ви-

кана Хончилас, каде големиот камен со знакот, оди патот Рудина, и во Гасцко, и сè 

до Сутјеска. Од истокот останува Рашка, народот на Требиње, Рудине и Гацко. Од 

запад границата на Хум ја чинат Попово, Љубине, Љубомир, Ветница и Невесиња. 
Границата измеѓу Хум и Босна ја прави реката Неретва во Вишеви и текот 

на таа река према Коњица“. 

Следи „Хрватско Кралство“ со „Грб на Хрватското Кралство“. 
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ХРВАТСКА 

 

„Во Хрватска во минатото имало многу господари кои (како што рековме) 
се сменувале еден за друг сè до времето на банот Звонимир и кралот Крешимир, не-
говиот зет и наследник. Потоа дошол кралот Стјепан, после него Вукмир, а тогаш 

кралот Крешимир II. Сите тие владееле во Хрватска и Рашка. Бидејќи кралот Кре-
шимир умре без машки потомок, една негова ќерка се мажила за унгарскиот крал. 

Повикувајќи се на овој брак, Унгарите почнале да полагаат право на Хрватска. Ама 
Хрватите не ги сакале унгарските банови ниту унгарската управа, туку си избрале 
управувачи измеѓу себе. Така понекогаш имале еден господар, а понекогаш имало 

повеќе, до банот Павле. Како што Павле бил мошне паметен и храбар човек, ја по-

корил цела Хрватска, а тогаш наумил да го заземе Хумското Кнежество, како и Ра-
шкото Кралство.Доаѓајќи, значи, со голема војска во Хум, ја зазел цела оваа област, 
оти Хум тогаш бил без сопствен господар. Потоа отишол во Оногошт да би се пре-
фрлил во Зета, а оттаму во Рашка, во која владеел голем метеж услед неслогата и 

раздорот измеѓу браќата и синовите на кралот Урош Светиот: Стефан Слепи, Вла-
дислав и Константин. Од Оногошт им испратил поклисари на Дубровчаните, мо-

лејќи со него да влезат во сојуз. Што подбро да би ги привлекол кон себе, почнал 

да ги потсетува како рашките кралеви, како соседи на нивниот град, секогаш воде-
ле војна против нив, а нарочито кралот Урош Свети. Воедно ги предупредувал дека 
исто ќе им се случи ако Рашкото Кралство дојде во рацете на неговите синови, те 
дека никогаш ќе немаат мир со него. ‘А јас (тој говорел) ќе бидам ваш пријател и ќе 
ја почитувам вашата слобода, укажувајќи ви вам секакво почитување и ќе ја про-

ширам вашата држава, под условот да се здружите со мене и да удрите заедно со 

мене на Котор, вие од море со вашата морнарица, а јас од копно. Кога го заземеме 
Котор, лесно ќе ја заземеме Зета, а тогаш и читавото Рашко Кралство кое е отворе-
но и без утврдување.’ 

Ова пратеништво им се свидело на многу кои не мислеле на опасноста која 
таа во себе ја скрива, па пошто- пото сакале за тоа пратеништвото да расправа во 

Советот на замолените. Кога тука била претресена стварта, тие кои позрело просу-

дувале одлучно се спротиставиле, говорејќи дека никако не може да ñ биде од ко-

рист на една слаба држава, како што е нивната, тоа што ќе стапи во сојуз со моќни-

те господари, а нарочито не со банот Павле, кој дошол од мошне далечна земја да 
го заземе Рашкото Кралство, ослонувајќи се само на неслогата на тројцата браќа, 
така би можело да се случи стварта да не му успее. ‘А како тој би бил принуден да 
се врати назад, рашките кралеви нас вечни би не мразеле, а тој, бидејќи тој од нас е 
многу далеку, нити ќе може нити ќе сака нас да не брани.’ Затоа сенатот решил да 
одустане од тој опасен чекор. Подоцна се покажало дека тоа било мошне паметно. 

Оти кога Павле видел дека Стефан Слепи собира голема војска да удри на него, ка-
ко и дека стварите му поаѓаат од рака, бидејќи народот јако го сакал, не се  усудил 

да појде понатаму, туку се вратил назад. Тоа беше 1315. година. 
После смртта на споменатиот бан Павле, власта во Хрватска дошла во раце-

те на банот Младен. После него владееле некои властелски семејства, со кои била 
полна Хрватска, секое во своја покраина. Меѓу нив бил и кнезот Нелипиќ со своите 
браќа, Куријаковиќ, и Чубрановиќ, и многу други, чии дела не ќе ги опишувам оти 

не биле значајни. 
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Во тоа време споменатите господи не им дозволувале на Унгарите да дојдат 
во Хрватска ни во неа да имаат била каква власт. Ама, со текот на времето, бидејќи 

изумреле готово сите истакнати хрватски господари, а бидејќи Унгарското Крал-

ство дошло во рацете на кралот Лудовик, тој крал сакал да загосподари и со Хрва-
тска. Собирајќи, значи, војска и поаѓајќи во Хрватска, заробил некои од семејство-

то Куријаковиќ, додека другите членови на тоа семејство побегнале. Исто така го 

заробил Нелипиќевиот син Иван, великаш со голема вредност. Во првиот час го 

фрлил во темница, ама подоцна, кога видел дека му обеќава и дека му се колни на 
верност и покорност, го пуштил на слобода. Споменатиот Иван и останатите вла-
стели пристанале Лудовик да им испрати за бан великаш кого тој го сака. И така му 

го испратил банот Никола Сеча, кој во кралевото име ги држел сите утврдувања и 

тврдини кои биле од некое значење, додека другите им ги оставил на споменатиот 
Иван Нелипиќ и на Куријаковиќите. После тие освојувања, кралот Лудовик заго-

сподарил и со Далмација, која ја истргнал од млетачките раце. Така тогаш Далма-
ција и Хрватска биле обединета и ставена под управа на еден бан. 

Границата измеѓу Хрватска ин Хум е реката Цетине, така од исток останува 
Хум, а на запад Хрватска“. 

Следи „Предупредување на читателот“, со следниот текст:  
„Во оваа расправа за Бугарите ќе биде потребно често да се споменува име-

то Римјани. Читателот треба да знае дека тука под тоа име Римјани не смеат да се 
разберат Латините, туку Грците. Оти кога Константин Велики го пренел царството 

во Цариград, Грците се прозвале Римјани. Со нив овој војнички бугарски народ бил 

во непрекината борба и толку јад му задал на Источното Царство да тоа царство, на 
крајот, морало да му плаќа данок. Оваа војничка одлика ја покажал и во доцните 
времиња. Затоа Бјондо, Сабелик и Платина со право рекле дека тоа бил најмоќен 

народ, кој бил во состојба да ја скрши турската сила. 
Авторите од кои се повадени податоците за оваа расправа биле повеќето Гр-

ци, со кои Бугарите (како што е речено) често биле во борба, пустошејќи секаде по 

нивното царство. Према тоа, лесно е да се заклучи дека споменатите автори со мала 
веродостојност ги опишувале делата на Бугарите, те да премолчувале многу благо-

родни и херојски подвизи кои овие во друг низ години ги извршиле против нивните 
цареви“. 

Не било во употреба името Грци туку Хелени.Пак,Источното Римско (Роме-
јско) Царство било само возобновено Македонско Царство- па само такво и имало. 

Следи наслов „Бугарско кралство“ со „Грб на Бугарското Кралство“. 
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БУГАРИЈА 

 

„Словенскиот народ, Бугари дошле од Скадинавија (како што известува Ме-
тодиј Маченик, Јорданес Алански и Франческо Иреник во VI кн. погл. 32) и се за-
уставиле кратко време на оној крајен дел на Германија која го заплускува Померан-

ското море, другчие викано Балтичко море. Тргнувајќи подоцна оттаму, пустошеј-
ќи и палејќи сè, ги зазеле пространите полиња околу големата река Волга, по која 
се прозвале Вулгари, а после Бугари. Со текот на времето еден нивни дел тргнал од 

Волга и дошол на Дунав, а оттаму на крајот продрел во Тракија. 
КОМЕНТАР: Орбиновата историја на Бугарите е составена со мах од опширните 

изводи од старите писатели. Овде на самиот почеток цитира три писатели кои многу пати 

ги споменал во првиот дел на својот спис додека говорел воопшто за Словените. Уп. За нив 
на коментарот уз списокот на авторите. 

Различни се мислењата на писателите за времето кога тоа се збило: некои 

велат дека тој народ се спуштил на Дунав и ги зазел неговите брегови прв пат во 

време на папата Агатон кој бил Сицилијанец, 679. година. Други тоа го ставаат во 

годината 700. Ама во тоа се мамат. Оти Марко Аурелиј Касидор пиши дека Бугари-

те се бореле со Римјаните кога Теодосиј I го држел тоа царство. И после долгата во-

јна, околу 390. година, Бугарите биле победени, а Италија го зазела Срем. 
КОМЕНТАР: Касиодор не говори во својот спис за Бугарите, туку за Хуните. Ор-

бини, очигледно, го зел овој податок од друга рака. 
Павле Ѓакон во I кн. во погл. 16, Готфрид Витербски во 17. дело, Алберт 

Кранциј во VIII кн. и Павле Емилиј пишат дека Бугарите, кои тогаш живееле близу 

Дунав, го нападнале логобарскиот крал Агелмонд, го убиле во бојот и однеле побе-
да над Лангобардите. Тоа беше 450. година. Зонара и Кедрен приповедаат во живо-

тот на царот Анастасиј Дикора дека овој народ во почетокот на понтификатот на 
папата Симах, 495. година, ја нападнал не само Тракија, туку продрел во Илирик. 

Тоа го поновиле повеќе пати. Зонаре, имено, на споменатото место кажува вака: 
‘Бугарите поново го нападнале Илирик, каде му се спротиставиле некои римски 

трибуни, ама биле срамно победени и готово сите се засечени. Овој пораз на Ри-

мјаните го претскажала една комета и некои врани кои пред нив и над нив летале, 
како и трубите кои, вместо на звук кој обично се слуша во битките, испуштале и 

давале некои други жалобен и мошне тажен звук. Малку после тоа, дванаесете го-

дини на владење на Јустинијан I, Бугарите прокрстариле (кажува тој) со Илирик, 

те, опустошувајќи ја оваа покраина, ги побиле војниците. Кога тоа го слушнал 

илирскиот крал Акум, излегувајќи на бојното поле, ги придружил своите чети на 
римските чети и направил голем колеж меѓу Бугарите. Ама видувајќи другите буга-
рски војници дека Акумовата будност малку попуштила, го напаѓа, побиле многу 

Илири, го заробиле самиот Акум и се вратиле дома. 
КОМЕНТАР: Орбини секако за овој податок не ги консултирал сите наведени пи-

сатели, туку кај еден нашол дека се цитирани други. 

Следната година им се придружил на Римјаните и Гепидот Мундо, синот на 
Гесме, владетел на Срем. Него и неговиот син царот мошне срдечно ги примил. Му 

го предал на управа Илирик и се опростил со него на негово големо задоволство. 

Меѓутоа, додека се враќал во Илирик, го нападнало мноштво Бугари. После побе-
дата над нив, испратил најдобри робови во Цариград, а царот ги расподелил по 

Ерменија, Лазики и по други покраини. Бугарите во тие места останале долго вре-
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ме.’ Тие (како што известува Бонфиниј во III кн. дек.) го нападнале остроготскиот 
крал Теодорих кога одел во Италија, те му задале многу јад. 

КОМЕНТАР: Овде се цитирани Зонаре и Кедрен, византиски историчари, а текстот 
во наводници потекнува од стариот латински превод на Зонаре. Лазика која се споменува е 
денешна Грузија. 

Бугарите тогаш боравеле на Дунав, а водач им бил нивниот крал Борис, кој 
некои латински писатели го називаат Бурсаре. Регинон Примски во II кн. и монахот 
Анониј во IV кн. пишат дека Бугарите, кои ја населувале Панонија со Аварите, би-

дејќи и едни и други им припаѓале на истиот словенски народ, кога умрел нивниот 
крал и кога секој од нив сакал да избере крал од своите редови, се степале со Ава-
рите. Но како Аварите биле побројни далеку надмоќни, Бугарите ја изгубиле битка-
а. И така сите кои преживеале биле протерани од Панонија. Нив девет илјади со 

жените и децата му отишле на франковиот крал Дагоберт молејќи да им даде некое 
место во неговото кралство каде би можеле да се настанат. Дагоберт нареди да се 
сместат кај Хејмонд и во Баварија. Бидејќи биле распоредени по куќите, наредил 

една ноќ сите да ги погубат заедно со жените и децата. Тоа се збило (како што из-
вестува монахот Анониј во IV кн франачки анали) тринаесетата година на Даго-

бертовото владеење. Поради тоа писателите многу го прекорувале. Како што Даго-

берт така рѓаво се понел према овој народ кој ништо на жал не му направил, така, 
од друга страна, убаво се понел лонгабрадскиот крал Гримуалд. Павле Ѓакон во IV 

кн. 29. Историја на Лангобардите, имено, пиши дека околу 650. година еден од бу-

гарските водачи, по име Алцек, оделувајќи се, не знам зошто, од својот народ и 

влегувајќи со целата војска мирно во Италија, му дошол на Гримуалд и му обеќал 

дека ќе му служи со своите луѓе и ќе живее во неговото кралство. Кралот му го 

испратил на својот син Ромуалд во Беневент и му наредил да му даде на Алцек и на 
неговите луѓе погодни места за боравок. Ромуалд убаво го примил и го зачекал, те 
му доделил мошне широки и пространи краишта кои до тоа време биле необра-
ботени и ненаселени, Сепијан, Бовијан, Измериј и други градови со нивни подра-
чја. Воедно наредил Алцек, вместо војвода, да се назива гесталд. Споменатите Бу-

гари (како што пиши Ѓакон) ги населувале тие места уште во негово време, па мада 
говореле латински јазик, ипак не го напуштиле својот сопствен говор. 

КОМЕНТАР: Во хрониката на Regina од Прима нема место на кое овде Орбини се 
повикува. Инаку, овој одломок се заснива на Gesta Dagoberti I regis Francorum, која Орбини 

ја нашол во Анонија. 
КОМЕНТАР: Овде навистина ексцерпиран Павле Ѓакон, само што тоа место во мо-

дерните изданија се најдува во кн. V. Овде споменатиот Алцек повеќе е познат под името 

Алциок. 

Овој народ под водство на Вукиќ и Драгиќ, кои Ѓакон во животот на царот 
Јустинијан, во XVI кн., ги назива со името Волгар и Драгон, ги нападнал Скитија и 

Мезија во времето кога во Мезија бил магистер Јустин, а во Скитија Бландариј. 
Овие излегле на бојното поле и ја заметнале биктата со Бугарите, а во неа погинал 

веќе споменатиот Јустин. На негово место дошол Константин од Фиренца кој царот 
го држел на крстење. Бидејќи Константин се тепал со нив, останал победник и им 

го зел целиот собран плен. Тука паднале во битката споменатиот бугарски запове-
дник Вукиќ и Драгиќ, побивајќи, меѓутоа, пред него што паднале, многу неприја-
тели. 
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КОМЕНТАР: Иако Орбин и овде го цитира Павле Ѓакон, тој всушност го прераска-
жува Анастазиј Библиотекар, чија ‘Chronographia tripartita’ во едно издание е просто дода-
дена во римската историја на Павле Ѓакон. Вукиќ и Драгиќ, наравно, се словенизирани 

облици кои ги створил Орбини. 

Значи, од вакви наводи на толку озбилни автори, сосем е очито дека Бугари-

те, тргнувајќи од Волга под разни заповедници и доаѓајќи на Дунав, ја нападнале 
Тракија во време пред папата Агатон. Говорејќи за нивната старина, Павле Ѓакон 

во XII кн. пиши вака:  
КОМЕНТАР: Овој џиновски цитат по Орбини треба да е од Павле Ѓакон, ама всу-

шност е веќе од цитараниот спис на Анастазиј Библиотекар, кој тука го преводува византи-

скиот хроничар Теофан. 

‘Ќе биде(кажува тој)мошне корисно да проговориме за старината на Бугари-

те Оногудури и Кутригури.Во северните делови наЦрно море кое е пловно и во Ме-
отидската мочвара се влива една огромна река која протекува низ Сараматија, а им-

ето неа ñ Ател. Со Ател се спојува реката Танај. Танај извира таму во краевите на 
Иберија кои(како се кажува) во планините на Кавказ,па течејќи наниско, влегува во 

реката Ател која е над мочварата Меотида. Каде Ател се рачва, се влива во Меодит-
ската мочвара река по име Еуктис и се враќа во Понтското море близу Никропила и 

’ртот викан Криометопон, те.Чело на овен. Од пред споменатата мочвара се излива 
во море една слична река и доаѓа до Црно море низ пределот Кимерски Босфор. Од 

оваа река се вади она што се назива мурзилин и други слични ствари. Во соседните 
краишта према исток, сите таму од Фанагориите или Иберите, кои исто така се ту-

ка, живеат многу народи. Од тие краишта сè до реката Кубан во која се фаќа риба 
ксисто, која се вика бугарска риба, се простира Велика и Стара Бугарија. Тука жи-

веат оние кои се називаат противници на истото племе од кои се и тие самите. 
Во времето на Константин, кој владеел на запад, умре Кубрат, господар на 

областа викана Бугарија или областа на Кутугурите. Кубрат оставил пет синови, на 
кои во завештувањето наредил ни по каква цена да не се одвојуваат еден од друг и 

никогаш да не им бидат слуги на друг народ.Ама кратко време после неговата смрт 
дошло до сваѓа измеѓу петемина браќа, те тие се оделиле еден од друг со народот 
кој секој од нив бил потчинет на својата власт. Меѓутоа, првиот син, по име Батај, 
верен на наредувањето на својот татко, истрајал сè до денот денешен живеејќи во 

земјата на своите претци. Вториот син, по име Котраг, преминувајќи ја Тана, се на-
станил прв пат преку патот на својот брат. Петиот, поминувајќи го Дунав, се за-
уставил со своите снаги во аварската Панонија, покорувајќи му се на Каганот. Че-
твртиот доспеал во Пентополис, недалеку од Равена и ја признал власта на христи-

јанскиот цар. Третиот син по ред, по име Аспарух, го преминал Дњепар и Дњестар, 

па одејќи во Онгл, се настанил измеѓу Дон и Дунав, приметувајќи дека тоа место е 
сигурно и дека му е тешко да може да пријде било од која страна, оти лежи меѓу 

мочварите и е опкружена и со една и од друга страна со реку. Аспарух успевал, за-
благодарувајќи на својата скромност, народот да му остане во потполен мир, оти 

одржувал добри врски со непријателите. 
Кога, значи, биле така поделени на пет страни и постанале малкубројни, се 

појавил голем народ Хазари од најоддалечен крај на Барзилија, порано Сарматија, 
те завладеал со целата земја што се простирала до Црно море. Хазарите го постави-

ле Батај, првиот од петемина браќа, за кнез на Бугарија и му наметнале данок кој до 

денес го плаќа. 
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Ама кога царот чул дека еден валкан народ од Трипла подигнал свои колиби 

од онаа страна на Дунав, близу Онгла, како и дека му се приближува на Дунав, те 
дека ја пустоши земјата која им ја грабнал на тамошните христијани, му било јако 

жал, па наредил цела негова војска да премине во Тракија. Изградувајќи флота, тр-

гна против нив, и против Онгла и Дунав, со вода и копно, упатувајќи ги четите на 
бојното поле преку Албанија. Во случајот непријателот да му се приближи на бре-
гот, наредил да стојат лаѓите. Кога Бугарите виделе зад лаѓите така големо мно-

штво, во очајување за својот спас хитро прибегнаа на горе споменатата одбрана и 

се утврдија од сите страни. Бугарите за три или четири дена не се усудиле да изле-
зат вон своите утврдувања, а ни Римјаните, од своја страна, не преземале никаков 
напад со обѕир на поблиската мочвара. Кога Бугарите приметиле дека Римјаните се 
толчени и дека го изгубиле самопоуздањето, сами се охрабриле и добиле повеќе 
полет. А како царот имал јаки болови предизвикани со подагра, те бил принуден во 

пладне да се врати заради капење, напуштил, со пет лаѓи и со семејството, и запо-

ведниците и војниците, издавајќи наредување да се вежбаат во ракување со копје и 

непрестално да го напаѓаат непријателот ако случајно би покушал да излезе над-

вор; инаку да ги држат под опсада и да ги затворат рововите и другите утврдувања. 
Меѓутоа, коњицата, говорејќи наоколу како царот од страв побегнал, ги напуштиле 
своите положби, иако непријателот на тоа не ги присилил. 

Кога тоа го виделе Бугарите, се дадоа во потера по нив, те многу побиле, а 
многу раниле и ги стерале сè до Дунав. Кога го преминале Дунав и дошле до Варна, 
близу Одесос, угледале парче копно кое било мошне сигурно затоа што позади бил 

Дунав, а напред мошне тесен премин, затворен со Црно море. Бугарите се чуству-

вале сигурни нарочито затоа што владееле над словенските народи, со кои, се го-

ворело, имало седум. Северите се сместиле од предна страна, према исток, каде е 
теснецот Верегава. Од југ пак и према запад, сè до аварските земји, имало други се-
дум племиња кои ја признавале бугарската власт, ама под договор. 

Бидејќи, значи, Бугарите ја прошириле својата власт на ова место, јако се 
узохолиле, те почнале да пустошат и плачкаат тврдини и поседи кои биле под Ри-

мското Царство. Поради тоа царот бил принуден да заклучи со нив мир уз обврска 
дека ќе им дава одреден годишен данок, на голема срамота и запрепастување на Ри-

мјаните. Оти се чуделе на сите страни кога слушнале дека на оној на кому целиот 
свет, од исток до запад и од север до југ, му плаќал данок, сега морал да плаќа да-
нок и бил победен од еден народ како што е бугарскиот.’ 

Довде говори Павле Ѓакон. Ама Ламберт Шафнабуршки и Ѓовани Авенти-

нски велат дека Батај го поразил Константин и го присилил да плаќа данок, те дека 
со него започнала бугарската власт во Тракија. Бидејќи, значи, Батај му нанел на 
царот така значаен пораз на подрачјето измеѓу Панонија и Горна Мезија, освен што 

царот се обврзал на плаќање на данок, му отстапил исто така и една друга Мезија. 
После тоа живееле во потполен мир и никогаш не војувале еден против друг. 

КОМЕНТАР: Одломокот потекнува по своја прилика од делото на Јохан Авентин. 

Кога Константиновиот син Јустинијан дошол на власт во шеснаесета година 
на живот, те почнал да управува како што му се свидело, ја довел државата во мо-

шне несреќна состојба. Го раскинал утаначениот мир со Бугарите и ја избришал то-

чката на договор кој неговиот татко така внимателно го составил, те одбил да им 

плаќа данок. Прифаќајќи се на новиот потфат во западните краишта, наредил коњи-
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цата да продре во Тракија, со намера да ги пороби и Бугарите и Словените.24
 И 

така, третата година на своето владеење (како што вели Кедрен), тргнал со својата 
војска против Србија и Бугарија. Крстарејќи сè до Солун, побил многу Словени. 

Многу од тие Словени му се покориле, дел со сила, а дел со милост. Тоа, меѓутоа, 
не би им се случило изненадно да не биле нападнати. Ама при повратокот ги за-
уставиле во кланеците Бугарите, те одвај се извлекол, уз големи губитоци на своите 
луѓе. После вакви пустошења на словенските земји, седмата година на своето вла-
деење, собрал нови чети, избирајќи триесет илјади најснажни словенски младинци, 

Нив ги нарекол со посебно име- драг народ. Поуздувајќи се во нив, Јустинијан го 

раскинал сојузот со Арапите, наведувајќи го како разлог тоа што пари за харач таа 
година немал римски, туку некој друг, нов, арапски отисок. Ним, имено не им било 

допуштено на златни пари, кои се давале за харач, отисна друг лик освен ликот на 
римскиот цар. Повел, значи, војна против нив, не поуздувајќи се толку во римска-
те легии, колку во избраните чети на Словените.25

 
КОМЕНТАР: Царот Константин кој се споменува овде и во претходниот одломок 

есте Константин IV (668-685), а Јустинијан е негов син, кој владеел два пати 685- 695. и 

705- 711. Инаку текстот со голем дел е преземен од латинскиот превод на Зонаре и со по-

мал од Кедрин. 

Обесувајќи ја на копје исправата на која биле точките на мировниот дого-

вор, па носејќи го пред војската попат на знаме, Арапите стапиле во борба со Рим-

јаните. Но пред него што дошло до окршаи меѓу војските, одбраните словенски 

младинци, памтејќи го добро навредите кои царот им ги нанел, одма го напуштиле, 
те дваесет илјада преминало со Арапите. Тоа ги обесхрабрило Римјаните и бил раз-
лог за нивниот пораз, а ги охрабрило непријателите и им донело победа. Значи, до-

дека Римјаните бегале, Арапите во стопа ги гонеле, убивајќи сите кои ги стигнале, 
те скоро безбројните легии до нога биле победени. Царот измакнал со малку луѓе, 
на голема своја срамота. Стигнувајќи во Левкадиј, наредил да се побијат преостана-
тите Словени заедно со жените и децата и да се стрмоглават в море од брдата на 
Левлација во Никомедија. 

Арапскиот владетел Мухамед, запознавајќи го големото јунаштво на Слове-
ните, истата година продре со нив во римската земја, жестоко ги похарал и собрал 

голем плен.
26

  

Кога Јустинијан се вратил во Цариград, составил друга голема војска која ја 
повел во Бугарија пленејќи и палејќи сè по ред. Бугарите, имено, биле изненадени 

со овој напад, оти верувале дека Јустинијановите војни припреми биле наменети 

повеќе против Арапите отколку против нивниот народ. Во недоумице што да пра-
ват, се повлекле во Мезија и Тракија. Тука за кратко време собрале големо мно-

штво луѓе, грижејќи се повеќе дена едино за спасување на своите жени, деца и 

ствари кои можеле да ги носат со себе, а оставајќи ги градовите, варошите и други-

те места на милост и немилост на бесниот цар. Но кога после Бугарите приметиле 
дека Јустинијановата војска, сматрајќи дека е потполно безбедна, се движи без ика-
ков боен ред, решија да ја нападнат. Собирајќи ја поново снагата и одважноста, 
пред сè се погрижиле да ги затворат сите премини по кои римската војска морала 

                                                 
24

 Словенски народ никогаш немало туку само тн.словенски јазик кој бил пелазгиски- тн.Платонов.  
25

 Во Римското Царство имало Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани со коине и латински.  
26

 Склавини имало источно и западно од Рајна,во Шпанија,и со Арапите-тие не биле народ Словени. 
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да се врати во Тракија и во Цариград. Кога тоа недоволно паметниот цар го увидел, 

побарал од Бугарите мир. Бугарите на крајот пристанале на мир под условот да ги 

пуштат сите заробеници и да го предаде пленот, како и лично да дојде со заклетва 
да го потврди мирот на кој пристанале на голема молба и богораѓење, те исто тоа 
да го направат восководачите и другите личности кои биле со нив. После тоа Буга-
рите одма почнале да ги утврдуваат градовите и другите места кои Римјаните ги 

порушиле: Нивниот крал Батај, овековечувајќи го со оружје своето име, се разбо-

лел од грозница и умре колнејќи и оптужувајќи ја судбината што не му дозволила 
да умре со меч в рака, како му доликувало на човек како што бил тој. 

КОМЕНТАР: Овој одломок не потекнува од византиски извори. По помена на Батај 
може да се помисли на Јохан Авентин, ама не сум можел да проверам. 

На престолот го наследил Тервел,кој Грците и Римјаните27
 го викаат Тербел, 

врстен војсководец и човек со голем дух. А за него Свида во поглавјето за Бугарите 
вака говори: ‘Бугарите порано ја опустошиле аварската земја и потполно ги уни-

штиле Аварите. Во тоа време, те. во време на Јустинијан кој, како и Херакловиот 
син Константин, им плаќал данок на Бугарите, а во Бугарија владеел Тервел. Кога 
Бугарите однеле победа над Аварите, Тервел ги прашал заробениците за разлогот 
на таа нивна пропаст. Аварите му одговориле дека тоа им се случило со дел на ме-
ѓусебни оптужби и нивната граѓанска неслога, а со дел затоа што ги поубијале нај-
паметните и најврсните луѓе меѓу себе и ја предале власта и правдата во рацете на 
лопови и зликовци, најпосле, и поради големите поклони и ствари за кои биле по-

хлепни, па поставувале замки еден на друг, а уз тоа и што биле одани на пиење. Ко-

га тоа го слушнал Тервел, ги свикал своите Бугари и обнародил закон сместо да се 
поведе истрага ако некој бил оптужен, па ако би се докажало дека извршил кражба 
или некој друг престап, без одложување да му биде отсечена главата. И тоа бил прв 

закон кој Тервел го издал за своите Бугари.’ 
КОМЕНТАР: Одломок од Суиде, византиски лексикограф, кој му бил пристапен на 

Орбини во превод, Орбин вонеколку се вратил на стварите кои веќе ги раскажал. Тервел 

бил бугарски кан 701- 718.  

За време на Тервеловото владеење, Асимар го протерал од царскиот престол 

Јустинијан III. Јустинијан му отишол на Тервел, на кој, измеѓу останатото, му дару-

вал кралски намештај. Уз тоа му обеќал дека за жена ќе ја земе неговата ќерка и ќе 
му отстапи во мирен посед крајот викан Загорје, само ако му помогне да го поврати 

изгубеното царство. Бугаринот во таа сврха ја собрал војската и лично тргнал во 

напад на градот Цариград. Поставувајќи го таборот зад ѕидините, го испитувал во 

разговор расположението на граѓаните кои виреле низ отворите на круништата. 
Ама тие не само да не го повикувале туку го обсипале со тешки погрди. Меѓутоа, 
тој ноќта преку еден водовод се вовлекол во градот и го зазел. Но Јустинијан, ма-
лку е да се рече неблагодарен, заборавајќи на доброчинството кои му го направиле 
Бугарите, повел војна против него, настапувајќи со коњицата, пешадијата и флота-
та до Анхијал. Бугарите, најпрво престрашени, се повлекле во планините, а потоа, 
кога Римјаните се втабориле без икаков ред и кога како без глави се разлетале да 
грабат плен, се осмелиле и ги нападнале, те многу ги побиле и заробиле, а покрај 
тоа им паднало в раце многу коњи. Царот со остатоците на војската се затвориле во 

едно утврдување. Подоцна, покинувајќи им ги на коњите ножните тетиви, како не-

                                                 
27

 Се говори за „Грци и Римјани“.Па никогаш немало Грци туку само Римјани=Ромејци до со 19 век. 
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пријателот не би можел со нив да се користи, се натовариле на лаѓите и се вратиле 
во Цариград, на голема срамота. 

КОМЕНТАР: Текстот е преземен од Кедрин и Зонаре. „Асимара“ која овде се 
споменува е царот Тибериј II Асимар (698-705). Тој не го свргнал од власта Јустинијан II 

туку неговиот претходник Леонтиј (695- 698). 

Првата година на власта на Лав Исауриски, кој стапил на престол после Ју-

стинијан, арапскиот владетел Масалд, поминувајќи со јака војска од Абидос во 

Тракија, ја опустошил цела таа покраина. Потоа оттаму се свртел против градот Ца-
риград, се втаборил близу неговите ѕидини од копнена страна и ја отпочнал тешка-
та опсада. Тука исто така дошол Сулејман, кого другите го викаат Зулемон, генерал 

на една јака флота. Тој со друга арапска војска поминал од Азија во Тракија со три 

илјади лаѓи (како што велат некои автори), а према другите автори, со не повеќе од 

три стотини. Уздавајќи се во тие свои снаги, варварите го нападнале Цариград од 

копно и море. И дека тогаш не биле премногу похлепни за плен, веќе истраале во 

опсадата, овој град, без икаква сумливост, паднал во нивни раце. Одделувајќи се, 
имено, од војската, голем број војници отишол да плачка по Тракија, те, да ги пу-

стошат селата, продре во Бугарија. Тогаш бугарскиот крал Тервел, поттикнат со 

дел на христијанските чуства, а дел со љубов према својата татковина, се латил на 
оружје и го нападнал непријателот зафатен со грабење на плен, те направил меѓу 

нив таков колеж да во самата Бугарија паднало околу триесет и две илјади Арапи, 

како што пиши Јован Куспиниан во животот на споменатиот Лав. 
КОМЕНТАР: Раскажувањето за ова дело во крајна линија се ослонува на Теофан, 

ама не е земено од византиските писатели, туку од Анастазиј Библиотекар. Царот Лав III 
(717- 741) е основач на исауриската династија. Војната на Бугарите против Арабјаните паѓа 
во 717. година. 

Некои автори се на мислење дека речениот Тервел бил прв бугарски крал кој 
го прифатил христијанската вера. Тервел не се задоволил само со крстењето, туку 

му го препуштил кралството на својот првороденец под услов да ги одржи Бугари-

те во верата која ја прифатиле, а самиот доброволно се закалуѓерил. Ама кога слу-

шнал дека неговиот син ги враќа Бугарите во паганството, ја остави калуѓерската 
риза и поново го презеде кралството. Кога го потчинил својот син на својата власт, 
немилосрдно наредил да му ги ископаат очите. Потоа го фрлил во тешка темница, а 
кралството му го предал на второродениот син по ист услови, предупредувајќи го 

нека се учи на пример на својот брат. И така, облекувајќи ја поново калуѓерската 
риза, светачки го завршил својот живот. Ако тоа е точно, тогаш очито дека Бугари-

те поново се вратиле во паганството. Зонаре, имено, во животот на царот Михаил 

Балба кажува како воопшто се сматра дека Бугарите го запознале Христо под крал-

от Мартин, кој грчките писатели го викаат Муртаг, а Ѓовани Авентиски во IV кн. 

Омортаг. 
КОМЕНТАР: Овој одломок веројатно е од Авентин, кој Орбини на крајот го цити-

ра. Во стариот превод на Зонаре не сум можел да го најдам местото кое Орбини го наведу-

ва за примањето на христијанството под Мартин.   
Готово одма после Тервеловата смрт умре неговиот син кој управувал со 

кралството. Тогаш Бугарите го избрале за свој крал Асен Велики, кој Грците раси-

пано го викаат Асан и Касан. Тој тргнал против арапскиот калиф Гвалда II, те го 

победил и засекол дваесет илјади Арапи. Бидејќи го повратил Царството на Ерме-
нија и Медија, царот Лав како награда му доделил титула крал. 
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КОМЕНТАР: После Тервел навистина дошло до промена династијата кај бугарски-

те владетели, ама тогаш уште не се јавува никаков Асен ни Асан. Тоа секако ќе биде некоја 
збрка след мешањето на името на династијата од Второто Бугарско Царство. Не е сосем ја-
сно ни што значи името Херменија и Медија. Можда Ерменија и Персија, ама податокот не 
е точен.  

Асен го наследил Добре, по кого земјата која се најдува од оваа страна на 
Дунав се призвала Добруџа. Добре често владеел со Римјаните со променлива сре-
ќа.Тринаесете години владеење на царот Константин V, побарал од царот нов дого-

вор и споразум за некои утврдувања кои ги соѕидал. А како царот со недоволно по-

читување постапувал со бугарскиот поклисар, дошло меѓу нив до непријателства. 
И така Добре продре до Долгите ѕидови, откаде се вратил дома со голем плен. Кога 
тоа го чул Константин, тргнал против Бугарија. Кога дошол до Врбањска клисура, 
Добре со своите Бугари стапил во борба против него, те поробил и заробил многу 

Римјани. Меѓу нив биле Лав, патрициј и претор на Тракија, како и Лав ризничар на 
тој поход, те им го одзел оружјето и опремата. Така Римјаните срамно се повлекле. 
Ама после ова, било што Добре водел какви тајни преговори за мир со Римјаните, 
било што таа ствар ја исмислиле негови такмеци како би го омразеле кај неговите 
луѓе кои биле незадоволни со таквиот мир, побунетите Бугари, како што пиши Зо-

наре, ги побиле сите членови на кралевскиот род кои ги затекнале кај нив, те го по-

ставиле на управа кралството Телеуциј или Телац, на младинец од триесет години. 

При таа прилика му предале на царот многу Словени кои тој ги населил над Артан 
КОМЕНТАР: Почетокот на овој одломок е резултат на некоја збрка. Не е познат 

никаков бугарски владетел Добре во ова време. Добротица кој има врска со името Добруџа 
живеел во втората половина на XIV век. Имињата на бугарските владетели после Тервел ќе 
бидат споменати нешто пониско. Орбин веќе преминал на време на царот Константин V 

Копроним (741- 775). Војната за која овде говори паѓа во 759. година. На тоа место (и сè до 

крајот на овој одломок) Орбини го користи Теофан, веројатно индиректно. 

„Врбањска клисура“ која овде во текстот се споменува е кланец Верегава, денес Ча-
ликавски или Ришки премин. Имињата и титулите исто така се промениле во преводот: 
првиот Лав, во оригиналот бил стратег на темата на Тракесијанците во Мала Азија., а дру-

гиот логотет дрома. Телец бил бугарски владетел 762- 765. Артан е мала рекичка која се 
влива во Црно море. 

Царот излегол од Тракија, упатувајќи ја горе, преку Црно море, флотата од 

осумнасесет бродови од кои секој превозува по дванаесет коњи. Но кога Телец со-

знал за покретот против него и од море и од копно, ја појачал својата војска со два-
есет илјади борци земени од соседните народи, те, заблагодрувајќи им нив, поста-
нал толку јак да воопшто не се боел. Кога таму стигнал царот, го поставил таборот 
во равницата Анхијал. Последниот ден на месецот јуни Телеуциј видел пред себе 
мноштво војници. Стапувајќи во борба, долго се тепале, од пет часот утрото до но-

ќта. На крајот, Бугаринот го свртил грбот и побегнал. Тука изгинало безброј Буга-
ри, многу биле заробени, а многу му се предале на царот. 

Царот со таа голема победа мошне се понел, те сакал за неа да сознае цел 

град. Затоа влегол во градот со војнците во полна војна опрема, уз викање на оду-

шевениот народ, водејќи со себе во кочијата впрегнати Бугари, наредувајќи им да 
им се одрубат главите вон Златните врати. 

Во побуната која после тоа избила Бугарите го убиле Телец, а на неговото 

место го поставиле Сабина, зетот на Комерсиј, својот бивш владетел. Кога Сабин 

подоцна побарал мир од царот, Бугарите се собрале на збор и жестоко му се спро-
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тиставиле, говорејќи: ‘Бугарија поради тебе (како што гледаме) им паѓа во ропство 

на Римјаните, што не може да го трпи словенскиот или бугарскиот народ.’ Тогаш 

Сабин, гледајќи дека предизвикал против себе омраза на своите народи, побегнал 

во утврдувањето Месембрија, а оттаму на царот. Јован Куспинијан во животот на 
царот Константин V пиши дека Сабин е протеран од своите луѓе оти пристанал на 
Константиновото безбожтво, отфрлувајќи го почитувањето на иконите. 

КОМЕНТАР: Орбини овде и понатаму го ексцерпира Теофан. При тоа не можел да 
води сметка за пораните изложувања. Кај отфрлувањето на Телец го сретнуваме канот Са-
бин (765- 767) и пораниот кан Кормисош (740-756) (кај Орбин: Комерсиј), иако порано го-

ворел за тобожните владетели Добри и Асен. 

Бугарите затоа избрале втор владетел, по име Паган. Овој му порачал на ца-
рот дека сака да разговара со него во лице. Бидејќи царот пристанал, се состанал со 

него во присуство на своите болјари, или (како што ги вика Зонаре) боиалда. Царот 
го примил Бугаринот со неговата придружба седејќи во Сабиновото друштво, те ги 

прекорил поради узбуната и безразложната омраза према Сабин. При таа прилика, 
како што се сматрало, склучиле мир. Но царот, испраќајќи потајно луѓе во Бугари-

ја, ги фатил поглавицата Север, кој бил Словен и кој во Тракија починил многу зла. 
Ама бил фатен некој христијанин, припадник на сектата маргариќани, кој бил еден 

од прваците на Скавра. Бидејќи во близина на Св. Тома му ги отсекле рацете и но-

зете, повикале лекари да го исечат, те тие него жив го распарале од градите до по-

лните органи да би виделе како е градена човековата внатрешност, па така, на кра-
јот го фрлиле во оган. 

Царот нагло излегол од градот, па, бидејќи ја затекнал Бугарија без одбрана 
(оти Бугарите верувале во мир кој бил само мамка), продрел во неа низ клусурата 
сè до Зита, те, попалувајќи ги населбите, се вратил без нарочит успех. Бугарите по-

ради тоа подигнале востание и го протерале Пагана, а кралството му го предале на 
војникот Телерих. Телерих без оклевање му се спротиставил на царевите напади, и 

тоа со успех. Кога царот ја видел толката дрскост на Бугарите, тргнал со голема 
флота до Анхилај. Ама во големата бура која настанала настрадале готово сите ла-
ѓи удрувајќи една за друга, те изгинало мноштво морнари, сојузници и војници. За-
тоа царот се вратил дома без иаков успех. После тоа, триесетите години на своето 

владеење, во месец март, испловил против Бугарија со својата флота од две илјади 

келандии (паландра и травата) за превоз на коњ и људство. Тој самиот се качил на 
црвена келандија и отпловил према Дунав да би продрел горе, оставајќи ги запо-

ведниците на коњичките одреди на преодите, да не би ли случајно им пошло за ра-
ка да продрат во Бугарија додека Бугарите ги усмеруваат према нему. Ама кога 
стигнал до Варна, го обзело голем страв и веќе помислувал да се врати. Меѓутоа, 
како и Бугарите еднакво биле во страв и се боеле за својата положба, му ги упатиле 
на царот поклисарите Хоил и Зигатон да го молат за мир. Кога царот ги здогледал, 

многу се обрадувал и склучил мир на кои се заколнале едниот на другиот; имено, 

Бугарите повеќе не ќе ја напаѓаат Романија, а царот, од своја страна, дека не ќе на-
паѓа во Бугарија. Бидејќи за тоа биле изработени измеѓу странките исправи и спи-

си, царот се вратил во градот. 
КОМЕНТАР: Иако се цитира Зонаре, додуше поради еден збор, текстот потекнува 

од Анастазијевиот превод на Теофан. Средината на текстот низ два превода така е расипан 

смисолот да не може да се препознае. Во оригиналот стои дека царот испратил тајно луѓе 
кои ги фатиле Славунот, кнезот на племето Северјаните и Христијаните, ренегат, кој по-
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станал водач на „скамара’, разбојничка група која ги напаѓала луѓето на патиштата. Значи, 

не е збор за секта „маргариќани“ како што читаме кај Орбини, туку отпадници (magarites) 

од христијанството. По повод не местото Зит („сè до Зита“) мора да се рече дека не е јасно 

на што се мисли. Во некои ракописи на Теофан стои Tzicas, па се помислувало на некој ло-

калитет на долен Дунав; во другиот стои Tounzas, што би била реката Тунџа; во третиот 
Vyzas, што би била познатата Виза. Во латинскиот превод стои usque ad Tcicas, што пока-
жува дека тоа е постар и поточен облик. Уп. V. Златарски, „Историја на българската дър-

жава прхъзъ срхнигх вхкове I/I, Софија 1918, 223 n. 1.  

КОМЕНТАР: Раскажувањето и понатаму се заснива на Теофан. Телерих или, пото-

чно, Телериг е бугарски кан околу 772- 777. Келендија (поточно хелендија), паландре и 

травате се видови византиски бродови, Уз местото за поклисарот мораме да заприметиме 
дека Златарски претпоставил дека не е збор за две лица, туку за едно, кое би имало титула 
боил (кај Орбин след печатарска грешка стои Хоилза Анастазејевото: Боил). 

Брзитија ќе биде словенска област во денешна наша Македонија. „Тасти“ и „Тра-
ки“ споменати на дното на стр. 215 се плод на неспоразум: збор е за војници од тема: збор 

е за војниците од темата: coacervatis themaum taxatis и посебно за оние од темата на Траке-
сијанците. Името на местото каде Бугарите се нападнати исто така е расипано: вместо Lu-

storija треба да стои Lithosoria, топоним кој инаку не се јавува во други извори, па не дало 

да се утврди каде се најдувал. (Не Брзитија туку само Берзитија, Р.И.)  

Ама во месецот октомври царот ја примил веста од некои свои поверливи 

луѓе во Бугарија дека бугарскиот крал испраќа дванаесет илјади свои земјаци и 

еден болјар да ја заземе Брзитија и да ги доведе како сужња во Бугарија сите тамо-

шни становници.
28

 Бугарските поклисари веќе биле стигнати кај царот. Додека 
уште биле во Цариград, царот се правел како да оди со спремена војска против 
Арапите; поминале и знамињата, и коморите и царската послуга. Бидејќи царот 
претходно испратил гласници во разни места и преку уходите сознал дека Бугарите 
тргнале во поход, ја средил војската и одма се упатил. Со Тасатите и Траките, како 

и со одредени властели, царевата војска броела осумнаесет илјади борци. Марши-

рајќи без звук на трубите, царот ги нападнал Бугарите на местото викано Лустори-

ја, те ги натерал во бекство. Однесувајќи ја над нив големата победа, се врати дома 
со многу заробеници и со голем плен. Поради тоа Бугарите, притеснети со нужда, 
побарале мир. Меѓутоа, Константин тој мир, триесет и четвртата година на својата 
власт, без иаков разлог ги погазил и припремил поново јака флота. На неа натова-
рил дванаесет илјади војници и сите свои војсководители. Самиот, од страв, не са-
кал да отиде, веќе останал со коњицата. Кога веќе стигнале до Месебрија и зашле 
внатре, дувнал јак северозападен ветер. Во тој буровит ветер срадало и било раз-
биено готово сето бродовиште, изгинало многу луѓе, и царот се вратил од овој по-

ход од кој немало никаква корист. 
Бугарскиот крал Телерих, знаејќи дека царот, преку своите поверливи Буга-

ри, е обавестен за сето што тој намерувал да го преземи, му пишел вака на царот: 
‘Би сакал да побегнам и да дојдам кај вас, па да ми испратите пропусница и да ми 

ги назначите пријателите кои ги имате овде, како би можел без опасност да го от-
кријам својот наум.’ Царот бил лесноверен, па му го испратил списокот на своите 
пријатели во Бугарија. А кога Телерих сознал за нив, наредил сите да се посечат и 

расчеречат. Кога потоа тоа дошло до ушите на царот, за тренуток застанал да ја чу-

пка брадата, па уште еден пат тргнал против Бугарите. Но тоа било последен пат, 
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 Берзитија не била Брзјакија која била многу западно од Солунско. Ниту Драгор од Драговитите. 
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оти на нозете му се појавил црн пршт, те след тоа умре. Не после долго некои бу-
гарски великаши, подјарувајќи го полкот против Телерих, го принудиле да побегне 
кај царот Лав Копроним, Константинов син, кој убаво го примил и го направил 

властелин, давајќи му ја уз тоа за жена Ирена, роднина на својата жена; тој го по-

крстил и самиот го држел на крстењето; му искажал кралска почест и го засакал од 

срце. Бугарите на неговото место го избрале Кардам, веќе стар човек. Уредувајќи ја 
својата војска, тој сместо преминал во Тракија и започнал борба со Римјаните. То-

гаш царот Константин VI, Иринов син, тргнал против него и дошол до едно утвр-

дување викано Пробат, на брегот на Св. Гргур. Сукобувајќи се со Кардам, навечер 

дошло до мало чаркање. Тие кои биле со Римјаните, од страв побегнале ноќта, те 
неславно се вратиле назад. Така исто и Бугарите од страв се свртиле дома. 

КОМЕНТАР: И овде готово дословно е користен Теофан. „Лав Копроним“ е цар 

Лав IV (775-780), на кого инаку не се усталил надимокот Копроним наденат на Констатнин 

V (741- 775). Кардам бил кан 777- 803. Царот Константин VI владеел 780- 797. Тврдината 
Проват лежела кај ден. село Провадиј. Местото кај рекичката Свети Ѓорѓе, а не на брегот 
на Свети Гргор, како што след грешката во преводот може да се разбере Орбиновиот текст. 

Утвдувањето Маркеле лежело близу византиско- бугарската граница. Во списокот 
на имињата на стр. 217 Орбин од Lahanodraco направил Lachana dragone. Една цариградска 
капија имала назив Златна врата. 

Подоцна, во месецот јули истата година, Константин тргнал со војската про-

тив Бугарите и го подигнал уврдувањето Маркеле. Дваесет и втори на споменатиот 
месец, Кардам излегол во борба со сите свои снаги. Уздајќи се во својата голема 
смелост, а заведен од лажни гатари кои му прорекувале дека победата ќе биде на 
негова страна, царот без икакво премислување и без ред тргнал во напад на непри-

јателот. Затоа Бугарите јуначки го отфрлиле и го натерале во бекство, те се вратил 

во Цариград уз голем губиток не само на обичните пешадијци туку и своите први 

властели. Меѓу нив биле: магистерот Михајло, драгонот Лахан, патрицијот Барда и 

протоспатарот Стефан, потоа Никета и Теогност, именувани порано за претори, ка-
ко и знатен број други личности од царскиот двор; пред нив, лажниот пророк и ѕве-
здочитател Панкрациј кој прорекол дека царот ќе биде победник. Бугарите во оваа 
битка го заробиле багажот, парите, коњите, килимите и сета царска опрема. 

Шестата година на Константиновите владеења, Кардам побарал од царот ре-
довен данок, под закана, ако не му го испрати, дека лично ќе дојде и ќе ја опустоши 

цела Тракија сè до Златните врати. Царот му испратил коњска балега и одговрил 

дека- во иднина веќе немоќниот цар- не мора толку да се труди да доаѓа во Ца-
риград, туку дека тој порадо ќе ја посети во Бугарија. Споменувајќи го ова бугар-

ското пратеништво, Георги Кедрен не кажува дека царот на Бугаринот му испратил 

балега, туку дека само го отпишал како што му дал сè она што по договорот бил 

должен да му го даде. 
Припремувајќи се, значи, и една и друга страна јака војска, изглегоа еден на 

друг на видик. Меѓутоа, кога Бугаринот видел дека е присилен да се бори на мошне 
неповолно место, не сакал да ја прифати борбата, туку се повлекол и им нанел мно-

гу штета на Римјаните. Кога стигнал дома, се разболел од грозница која после мал-

ку дена го испрати на друг свет. 
Кардамо го наследил Крум, одважен човек, кој (како што пишува Павле 

Емилиј во III кн.), во граѓанската војна измеѓу Кадалох и Словенот Лјутевит и 

управувач на Панонија, му се придружил на Лјутевит. Имајќиго Лјутевит на своја 



 129 

страна Крум, го нападнал Борн, достојниот заповедник на западниот цар во Дал-

мација, па го протерал од поголемиот дел на таа област. Бугарите после ова покре-
нале спор со Французите за границите на Панонија. Во почетокот мирно прегова-
рале преку своите поклисари, а подоцна преминале на закани. Ама кога виделе дека 
царот, вместо со зборови, одговара со снажна војска, склучиле мир. Крум, меѓутоа, 
не престанувал, по обичај на своите претходници, понатаму да ги пустоши траки-

ските области и да ги плачка Римјаните. 
КОМЕНТАР: Орбин овде го цитира хуманистичкиот историчар Павле Емилиј, ама 

не е јасно дали од него го презел цел пасус. Во секој случај можат да се препознат побрка-
ните вести на франачките анали. Збор е за Лјутевит Посавски кој војувал со Борн после 
Крумовата смрт. 

Кога царот Никифор, седмата година на своето владеење, наредил да им се  
подели плата на римските војници близу реката Струмица, дошле Бугарите те му 

одзеле илјада и сто фунти злато. При таа прилика побиле многу Римјани со нивни-

от војсководител и други личности кои тука ги затекнале. Покрај тоа, Бугарите ту-

ка го заробиле сиот багаж на војниците и се вратиле дома. Истата година, пред пра-
зникот Воскресение, Крум излегол со своите чети, ја освоил Сардика и во неа по-

бил шест илјади римски војници, покрај мноштво други луѓе. Никифор на тоа стра-
шно се расрдил, готово побеснел. Затоа со својот син Ставракиј наредил да се при-

преми сè што е потребно за војна против Бугарите. Тргнувајќи од Цариград месец 

јули, со себе повел војници не само од Тракија туку и од другите оддалечени кра-
ишта. Походот против Бугарите отпочнал деветнаесетиот ден на споменатиот ме-
сец. Ама пред него што влегол во Бугарија, неговиот љубимец, слугата Бисанција, 
побегнал од Маркела Крум и со себе ја понел царската одора и стотини фунти зла-
то. Многу сматраат дека ова бекство морало да му нанесе на Никифор огромно зло, 

оти три дена после првите окршаи, мислејќи дека го придружува среќа, својата сре-
ќна победа не му ја припишувал на богот, туку непрестално говорел за добрата сре-
ќа и паметното водење на борбата на Ставрикиј; им се заканувал на кнезовите кои 

му го пречеле влегувањето; издал наредување да се убива и добитокот и децата без 
обѕир на возраст, без икаква милост; не дозволувал да се сохрануваат лешевите на 
луѓето на неговите области, зафатен едино со собирање на пленот; наредил добро 

да се заклучи Крумовото спремиште на стоката, чувајќи ги како своја лична ствар; 

им ги сечел ушите и другите удови на бедните христијани ако би му гибнеле и нај-
незначајната ствар од тоа племе; ја спалиле двораната која се викала Крумов двор, 

мада Крум бил пред него многу понизно и му говорел: 

‘Еве си победил, земи, значи, што ти се допаѓа и појди во мир.’ Ама како 

Никофор бил непријател на мирот,не сакал да го прифати.На таква окрутност Крум 

се разгневил, и наредил да се постави на влезот и излезот од тој крај многу балвани 

од кои направил чист ѕид, а ги утврдил сите премини. Кога Никофор ја примил таа 
вест,се запрепастил и лутал таму- ваму по земјата, не знаејќи што да прави. На оние 
кои биле уз него, им ја претскажувал скората пропаст, говорејќи им: ‘И кога би 

имале крила, не би имало надеж дека икој ќе се спаси.’ Овие припреми биле извр-

шени во рок од два дена, во четврток и петок, а во саботата во ноќта пред Никифор 

се нашле бројни и бесни наоружени одреди. Приметувајќи ги напријателските од-

реди, сите кои биле околу Никифор страшно се уплашиле. Бугарите ги убивале без 
икакво милосрдие; меѓу нив биле: патрициите Ециј Петар и Сисиј Трифил, патри-

цијот Теодосиј Салибари кој му нанел многу непријатност и зло на бившата царица 
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Ирена; тука бил исто така епархот, патрициј и гувернер на Левантинец, многу про-

тоспатари и спатари, дворска стража, заповедникот на царската телесна стража или 

друнгариј, потоа претор на Тракија и многу заповедници на разни одреди со без-
бројното људство. 

Во оваа битка која е водена кај Славомир, недалеку од Никопол, рѓаво поми-

нале сите Римјани: пропаднало исто така сето оружје и царевото покуќство со сите 
негови сребренарии. Бугарите овде покажале таква окрутност да Павле Ѓакон, при-

поведувајќи ја овој воен окршај, кажал: ‘Бог ги зачувал христијаните икогаш пове-
ќе да не видат така срамни ствари како во оваа битка, која ги надминувала сите 
стравотии кои икогаш се случиле. Имено, бидејќи му ја отсекол главата на Ники-

фор, Крум некое време ја држел на вешала како невиден призор и знак на победа, а 
на запрепастување на сите Грци. Подоцна пак, престругувајќи му ја вратната коска 
и отстранувајќи го ланецот, го направил черепот пехар окован со злато, па бидејќи 

турил во него вино, пиел од него и тој, и неговите великаши и другите словенски 

кнезови.’ Крум потоа се свртел на освојување на градот Топир, денес викано ут-
врдување Русијон. 

КОМЕНТАР: Цела опширна раскажана историја за пропаста на царот Никифор 

(802-811) потекнува од Теофан. Орбин наведува дека тоа е од Павле Ѓакон след веќе об-

јаснетото приклучување на Анастазиевиот спис на историјата на Павле Ѓакон. Уз она ме-
сто каде се споменува двораната „Крумов двор“ треба да се запримети дека смисолот е 
расипан со повеќеструкото преводување. Место, по своја прилика, викало авл, што во ста-
ро бугарски би значело пребивалиште на владетелот, ама веќе кај византиските писатели е  
сфатена како латински збор аула = двор. Така била после сфатена кај преводителите на ла-
тински и црковнословенски. Орбин след неспоразум пишел сала, che la chiamaua Corte di 

Crunno. Во списокот на титулата на дното на стр. 219 има исто така неспоразум; гувернет 
на Левнтинците, кај Анастазиј praetor Orientalium, всушност стратег на темата Анатолика. 
Местото битката: „Славимир недалеку од Никопол“ не потекнува од Теофано. Во модерна-
та наука се зема дека Византијците претрпеле пораз кај кланецот Врбица. Податокот за 
освојувањето на Топир (кај Орбин во оригинал: Citta di Tomiri, hoggi detta Castello de’Russi) 

не се најдува во современите извори. Стариот Топир се најдува на устието Места. 
Видувајќи, значи, Римјаните дека нивната положба сè повеќе се погоршува, 

го протерале Никифоровиот син Ставракиј, кој, повеќе пати е ранет, одвај се спа-
сил од бугарската војна, а го подигнале на престолот Михаило Куропалат, другчие 
викан Рангаб. Рангаб поминал во војната против Бугарите, ама не направил ништо 

вредно на спомен, оти како што Бугаринот со опсада го зазел Девелт и ги одвел та-
му оние кои таму ги затекнал, заедно со епископот, царот бил принуден да се врати 

назад. 

Втората година на својата власт, нарочите желен да се дочепка на некој од 

своите кои пребегнале кај Римјаните, Крум на царот му го испратил поклисарот 
Драгомир, еден од своите болјари, да бара мир под оние услови под кои бил склу-
чен мир за време на Теодосиј Адрамитски и патријархот Герман со тогашниот бу-
гарски владетел кој боравел во тракискиот Милеон; потоа, царот да му даде облека 
или црвено крзно во вредност до педесет фунти злато; поврв на тоа, дека мораат да 
се израчат и вратат назад оние кои пребегнале од една и друга страна, како и оние 
кои во иднина би го издале својот господар; понатаму, трговците и на една и на 
друга страна да бидат снабдени со исправи со печат на својот господар. Во случај 
некој трговец се затекне без такви исправи, неказнет може да биде заробен, и него-

вата стока запленета. Воедно му напишал на царот: ‘Ако брзо не пристанеш на мир, 
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јас ќе удрам на Месемврија.’ Но царот, на наговор на рѓавите советници, не при-

станал на мир. Рѓавите советници, имено, под вид на некое лажно милосрдие и со-

милост, а и царството да бе изгубило углед, говореа не доликува да се израчува и 

предава бегалци кои се склониле под крилото на царството, наведувајќи зборови на 
евангелието кое кажува: ‘Оној кој дојде кај мене, не ќе биде надвор.’ Меѓутоа, 
средината на октомври, Крум ги усмери своите одреди со опсадни справи, овнови и 

други орудија за рушење на ѕидините на патот Месемврија. Тие справи научил да 
ги прави заблагодарувајќи на недоволно разборитоста на царот Никифор, што зна-
чело пропаст за Римското Царство. Имено, некој Арапин кој се обратил во христи-

јанството во време на Никифор бил мошне вешт во правење на тие справи, Него 

Никифир го сместил во Едрење и не му давал никаква награда, штоповеќе, непре-
стално му ја смалувал платата, а кога против тоа се бунел, наредил добро да се из-
натепа. Тоа Арапинот многу заболело, па му пребегнал на Бугаринот и го научил 

како се прават сите видови опсадни машини. И така, бидејќи Крум користел непре-
стално такви справи, никој не се осмелувал да му се спротистави и тој во рок од 

еден месец дена ја освоил Месемврија. Оваа вест тешко го погодила царот, па одма, 
првиот ноември, го повикал патријархот, со кој се посоветувал за мир. Присутни 

биле исто така митрополитите никејски и кизички. Патријархот и митрополитите, 
заедно со царот, биле за прифаќање на мирот, ама рѓавите советници, со ректорот 
на школата Теодосиј, биле против, говорејќи дека никој не смее да го прифати ми-

рот фрлајќи ја под нозе боженската заповест. 
КОМЕНТАР: Владата на царот Михаил II Рангабе траела мошне кратко, 811- 813. 

За опсадата на Девелт говори Теофан. Од тој извор потекнува и она што понатаму се ра-
скажува. Орбин, по своја прилика, бил во право кога поклисарот Даргамер го пословенил 

во Драгомир. На местото каде се говори за пораниот мир измеѓу Бугарите и Византија, 
склучен 716, за време на царот Теодсиј (715-717), текстот е јако расипан. Во оригиналот 
тракискиот град Милеон се споменува како гранично место, а не како боравиште на бу-

гарскиот владететел, како што произлегува од Орбиновиот текст. 
КОМЕНТАР: Текстот на цела страна е земен од Теофан, наравно преку Анастасиј 

Библиотекар. При крајот на страницата има една тешка збрка во преводот. Тобожниот „ре-
ктор на школата Теодосиј“ всушност е чуениот Теодор Студит. Орбин не го разбрал Ана-
стасиевиот текст: cum Thodori egumeno Studii. 

Стварите се случиле вака: први ноември се појавила една комета во облик на 
две мошне сјајни месечеви топки кои се спојувале и раставувале во разни облици, 

така да се чинело да ствараат лик на човек без глава. Следниот ден стигнала не-
мила вест за пропаста на Месемврија. Таа вест ги исполнила сите со стравов ужас, 
оти после тоа очекувале уште поголемо зло. Непријателите нашле во Месемврија 
сè што редовно служи за удобност на становниците и градењена еден таков град, 

Зазеле со Девелт, каде нашле триесет и шест топови од бронза за фрлање на запа-
лива течност и вештачки оган на непријателот, како и голема количина на злато и 

сребро. Потоа, во месецот февруари, бегајќи пред Бугарите, Римјаните му ја донеле 
веста на царот дека Крум оди брзајќи да ја опустоши Тракија. Петнаесети на споме-
натотот месец, царот излегол од градот во воен поход, а се вратил без икаков успех. 

После заземањето на Месемврија, царот го одрекол мирот на Крум и наредил да 
изберат војници од сите чети пред пролетта да преминат во Тракија. Тоа им било 

мошне непријатно на сите, а нарочито на оние од Кападокија и Ерменија. Кога цар-

от во месец мај отишол во поход, во негово друштво излегла и неговата жена Про-
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копија до водоводот кај Хераклеа. Со тоа биле мошно незадоволни војниците, па го 

пцуеле и грделе Михаил. Потоа, дванаесетиот ден на месецот мај, следило помра-
чување на сонцето во дванаесетиот степен на Бик, према часовникот при излегува-
ње на сонцето, што кај Крум предизвикало голем страв. Царот одел околу по Тра-
кија со заповедниците и војниците, а не отишол во Месемврија ниту работел ишто 

што мора да се работи да би му се нанела штета на непријателот. Царот го работел 

она на што со празни зборови го наговорувале неговите советници, кои биле без 
икаково војно искуство, па затоа непрестално се говорело дека непријателот не се 
усудува да му излезе на мегдан. Но Бугаринот на почетокот на месец јуни излегол 

во борба со своите чети. Меѓутоа, како се боел дека царската војска е помногуброј-
на, ја управил војската против Версинкиј, готово трисет милји далеку од царевиот 
табор. Кога после дошло до битка, Римјаните ја изгубиле, а Бугарите се вратиле до-

ма полно со плен. 
КОМЕНТАР: Текстот е и понатаму од Теофан. Версиникиј била тврдина во близи-

на на византиско- бугарската граница. 
Зонаре ја фрла кривицата за овој пораз на Римјанинот на Лав Ерменин, запо-

ведникот на источните одреди, кој го наследил Михаил во царството.Бидејќи Ерме-
нинот бил премногу похлепан за царството, почнал на почетокот на битката да го 

оговара царот и да го клевети пред војската, тврдејќи дека е мекушец и дека слабо 

се разбира во војните ствари. После тоа им наредил на своите легии да појдат по 

него не обзирувајќи се на царевите наредувања, па тој бил узрок на поразот на Ри-

мјаните, како и тоа што царот со малку луѓе се спасил, оставувајќи ги во рацете 
непријателот рововите и шаторите со сета нивна опрема. 

КОМЕНТАР: Орбин самиот кажува дека го пренесува мислењето на Јован Зонаре. 
Лав Ерменски е византиски цар Лав V (813- 820). 

Поради овој пораз Римјаните му ја одзеле власта на Михаил, а му ја предале 
на Лав Ерменин. Шест дена после неговото стапување на царскиот престол, Крум, 

оставајќи го братот со неговата војска да удира на Едрење, тргнал сам со бугарска-
та коњица и застанал да го опседнува Цариград на положбата од близу на ѕидините 
на Влахерн до Златните врати. Тука Крум ги покажал сите свои јунаштва. Ама кога 
добро ги осмотрил градските ѕидини и ги видел добро распоредените царски одре-
ди, изгубил надеж дека на тој начин ќе го заземе. После преминал на преговори, па 
пред него што дошло до мир, настојувал со убави зборови не би ли го добил градот 
Цариград. Користејќи ја приликата, царот Лав покушал да му постави замка на 
Крум, ама не му пошло за рака тоа да го изведе до крајот след недоволно вни-

мание на оние на кои им бил поверен задатокот. Тие, навистина, го раниле, ама ра-
ната не била смртоносна. Поради тоа Крум толку се ражестил да попат на лудак от-
рчал во Свети Мамај и запалил една тамошна палата, а потоа го натоварил в кола 
лавот од бронза со мечка и мал змај, како и камења и прворазредни мермери, па се 
вратил назад. Покрај тоа, го зазел опседнатиот град Едрење. Оттаму повел во Бу-

гарија многу христијани, меѓу кои биле епископот Манојло, таткото и мајката на 
Василиј кој подоцна постанал цар под името Македонец, и самиот Васили, кој то-

гаш бил дете. Додека овие христијани боравеле таму, обратиле во Христовата вера 
многу Бугари, те ја расеале секаде по Бугарија христијанската наука. 

КОМЕНТАР: Овде Орбин се ослонува на Продолжувачот на Тефан. Влахерни се 
познати палати во Цариград“. 

За Орбини Грците (Римјаните) говореле грчки (коине)-Словените словенски: 
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Имињата Константин, Јустинијан, Прокоп...Василиј...биле и се истогласно 

само тн.словенски имиња. Пак, Герман бил тн.словенски бог, и тоа пред да се го-

вори за инвазија на тн.Словени, за кои нема ниеден материјален доказ/наод освен 

јазикот. Па тој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски на кого говорел Пла-
тон. Следи коине бил Александријски Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е., а негова 
„копија“ бил латински од 240 г.п.н.е. и тоа не од Латин туку од Греик- тн.Грк, што 

многу значи. Ова било повод Константин и Јустинијан коине не го познавале- овој 
христијански јазик не им бил потребен, а службен им бил латински. И него недово-

лно го познавале. Бидејќи само коине и латински ги создале збрките за Римјани- со 

коине и латински-и Мавро Орбини разликувал Римјани и Словени. Всушност, само 

Склавини, а не Словени.Па Русите за Словени се изјасниле само 860 година(Фотиј). 
„Кога умре Крум, кого грчките писатели го викаат Друне, го наследил не-

говиот брат Муртаг, од другите викан Омортаг, а од Кедрен Критаг, уште поокру-

тен од својот брат. Кога Муртаг видел дека Бугарите малку-помалку преминуваат 
во христијанството, се разбеснал, те ги повикал кај себе епископот Манојло и него-

вите главни помогачи. Најпрво со слатки зборови застанал да ги наговорува да ја 
напуштат христијанската вера и да ја прифатат верата на Бугарите.29

 Ама кога тие 
не сакале тоа да го направат, ни на неговото обеќавање ни на неговата закана, на 
крајот ги погубил, мачејќи ги на разни начини. А како подоцна повеќе пати Римја-
ните ги поразиле, те не бил во можност повеќе да им се спротистави, склучил со 

нив примирје на триесет години и им ги вратил заробениците. Кога заробениците 
се собрале да тргнат во својата татковина, го видел меѓу нив споменатиот Василиј, 
кој веќе влегол во годините младоста, со мошне убав изглед, како нарочито отмено 

се однесувал во друштвото, се смее и танцува. Го повикал кон себе, па, фаќајќи го 

за рака, го бакнал и му поклонил едно необично големо јаболко. Василиј, наклону-

вајќи се на колена на Бугаринот, него радо го примил. 
КОМЕНТАР: Раскажувањето се ослонува на Теофаниот продолжувач. Разните об-

лици на Омортувото (814-813) име Орбин веројатно го нашол кај некој западен писател. За 
епизодата од животот на царот Василиј уп. В. Златарски, нав. Дело 304- 305“. 

Како што Василиј со сите други бил повратник, истото било и со граничари-

те во Подунавјето со Дунав, кои во 6 век се повраќале на Балканот. Таков бил царот 
Фока (602 -610): едниот родител му бил Склавин, другиот династија на Јустинијан. 

„После склученето примирје со Римјаните (како што рековме), Муртаг имал 

често окршаи со војската која западниот цар Лудовик, синот на Карло Велики, ја 
држел на неговите граници. Значи, поради тие нивни меѓусебни спорови, Муртаг 
му испратил свои поклисари на Лудовик. Кога овој ги сослушал и го прочитал пи-

смото кое му го испратил Бугаринот, му било чудно и (како што пишува Антониј 
во IV кн.) останал изненаден. Да би сознал за што тука е збор, му испратил на буга-
рскиот крал, со негови поклисари, некој Махелин од Баварија, на кој му наредил да 
испита зошто му е упатено бугарското пратеништво. Ама малку после, додека Лу-

довик се најдувал во Ахен, примил обавестување дека бугарските поклисари се нај-
дуваат во Баварија. Наложил тука да се заустават до последното негово наредува-
ње. Кога пак чул дека и Поклисарите Абодрити, обично викани Преденеченти, кои 

живееле на границата на Бугарија во Дакија уз Дунав, бараат аудиенција кај него, 

сместо ги примил. Кога овие истапиле пред него, почнале да се жалат на Бугарите 
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 Не се говори за словенска вера туку за бугарска вера. Па заклучокот е, Бугарите биле само Татари. 
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како непрестално, потполно бесправно, ги пустошат земјите. Бидејќи побарал по-

мош против Бугарите, царот им наредил да се вратат дома и таму да чекаат додека 
дојдат бугарските поклисари. Нив подоцна, в месец мај, ги примил во аудиенција 
во Ахен, каде се одржувал собор за одредување на границите измеѓу Бугарите и 

Франките. Бидејќи ги сослушал, ги вратил во Бугарија на кралот Муртаг со своето 

писмо. Кога Муртаг го чул извештајот на своите поклисари, им наредил сместа по-

ново да му се вратат на царот и да го замолат без икакво одложување на обнароду-

вањето на споменатите меѓи и граници или бар да ги пушти секој слободно, и како 

што најдобро уме, да ги брани. 

Лудовик така брзо не му одговорил, оти се проширила веста дека Муртаг 
умре. За тоа да би се обевестил, го упатил својот дворски кнез Бертрих Балдрих и 

Геролд, кнезови и чувари на границите према Аварите во покраината Карантаниј. 
Кога Бертрих се вратил со известувањето дека веста за Муртаговата смрт не е то-

чна, царот ги повикал кај себе бугарските поклисари и му ги вратил на нивниот го-

сподар без икакво писмо. Гневен поради тоа, Бугаринот и понатаму непрестално ја 
пустошел Лудовиковата граница. Преминувајќи во Горна Панонија, сета ја изло-

жил на оган и меч. Лудовик се чуствувал мошне навреден со тоа. Сметајќи дека за 
сè тоа е крива блесавоста на фурландскиот војвода Балдрих, го сменил од положба-
та во таа провинција, те ја предал на управување на четворица кнезови, на луѓе ве-
шти во војни ствари, предупредувајќи ги дека во иднина не му дозволи на Бугари-

нот да продре во земјата. 
КОМЕНТАР: Овој опширен одломок потекнува од западните извори. Орбин сами-

от на едно место го цитира монахот Анониј, писател на историја на Франките, кој, поново, 

ги препорачувал вестите на старите извори. Готово сè што овде е речено се ослонува на 
франковите анали припишани на Ајнхард, ама понегде редот на прикажувањето е пореме-
тен. Така почетокот на овој одломок за Омуртовите пратеници на Лудвиг Побожни (814- 

840) и упатување на пратеници на Махелм (кај Орбини: Махелин) се однесува на 824. го-

дина, а таа иста година во Ахен биле пратениците на Абодритите. Собирот во Ахен на кој 
се расправало за границите паѓа во 825. Балдрих и Геролд се упатени во јуни 826. Таа го-

дина Омуртаг упатил захтев границите да се утврдат или секој да се брани како што умее, а 
кај Орбина (веројатно и неговиот извор) тоа е раскажано уз настаните на претходната го-

дина. Бугарското пустошење на Панонија спаѓа во 827. а сменувањето на Балдрих во 828. 

Како Бугаринот бил во мир со источниот цар, своеволно му прискокнал на 
помош на царот Михаило Балд против Томе кој на сите начини настојувал да го за-
земе царството. Кога Томе стигнал со војската до Чедот, бил мошне вознемирен, 

оти му се направило дека не може да ја води борбата истовремено со градот и Буга-
рите. Затоа ја свртел целата војска против Муртаг. Стапувајќи со него во борба, 
Муртаг останал победник, бидејќи побил и заробил многу непријатели. И така Бу-

гарите, мошне поносни, се вратиле дома полни на плен. 

После ова, кога царството дошло в раце на Теодора, бившата жена на царот 
Теофил, Муртаг неа уз закана ñ порачал дека сака да ги раскине договорите и при-

мирјето кои биле склучени. Царицата му одговорила дека со сите средства ќе му се 
спротистави и ќе пружи отпор и одбрана колку год биде во нејзина можност, па ако 

бог даде таа да остане победница, нека добро промисли каква тоа срамота ќе биде 
за него, а ако случајно тој победи, дека ќе му биде мала или никаква чест. Кога тоа 
им е соопштено на Бугарите, одустанал од војниот поход и одлучил (како што и на-
правил) да ги обнови договорите кои порано ги склучил со Римјаните, те тргнал со 
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голема војска против Словените кои ја населувале Панонија, а упаѓале во Бугарија 
правејќи големи штети. Кога Муртаг со нив ја заметнал битката, некое време се во-

дела огорчена борба, оти еден на другиот не сакал нипошто да му ја отстапи слава-
та или јунаштвото во војната. Ама како Бугарите (како што известува Анониј во IV 

кн.) довел безброј пешадијци и коњаници и непрестално уфрлал свежи војници на 
место уморените и погинатите, Словените биле поразени. Но главен разлог на овој 
пораз на Словените бил што во почетокот ја потцениле снагата на Бугарите. Биде-
јќи Бугарите ги протерале од тие краишта словенските кнезови, Муртаг поставил 

вместо нив бугарски кнезови. 
КОМЕНТАР: Изложувањето за бугарско- франковите односи овде е прекинато со 

еден извод од Зонаре со настаните во Византија. Надимокот на византискиот цар е раси-

пан, оти треба да стои Михаил Балба, те. Mucacva (Михаило II, 820-829). Тома е познатиот 
Тома Словенот, водачот на големото востание 821-823 кое од Мала Азија е пренесено во 

Тракија и околината на Цариград. „Чедот“ е резултат на забуна во латинскиот превод на 
Зонаре, оти е збор за Цариград. Во вториот пасус има некои збрки. Бидејќи Омуртаг умре 
831, тој при својот крај на владеење можел да преговара само со царот Теофил (829-842). 

Теодора, жена на Теофил, била регенткиња 843-856. Збор е за канот Борис (852-889). 

КОМЕНТАР: Овде Орбини поново се навраќа на франковите извори и настаните на 
бугарско-франковата граница Одломокот се однесува на настаните од 827. година, за која 
веќе порано е раскажано. 

КОМЕНТАР: Доследен на своето сфаќање дека Бугарите биле покрстени за време 
на Омуртаг, Орбин за овој владетел ги поврзал стварите кои неговите извори говореле за 
Борис. Инаку, целиот одломок потекнува од Георгиј Кедрин, кој ги ексцерпирал пораните 
византиски извори. 

Муртаговата сестра при една прилика била заробена и одведена во Цари-

град. Боравејќи таму на царевиот двор, била крстена и школована. Кога бил склу-

чен мир со Муртаг, му е вратена, а тој вместо неа им го израчил на Римјаните Тео-

дор Куфар, кој бил негов заробеник. Сега, кога таа дошла во Бугарија, настојувала 
на сите начини да го привлечи братот во христинанската вера, за која повеќе пати 

расправала и славела што подобро умеела нејзината мистерија како боженствена 
ствар. Ама, мада тој веќе порано ги чул тие ствари од Куфар, ипак не сакал да ја на-
пушти својата вера пред него што нуждата го принудила тоа да го направи, заедно 

со својот народ. Имено, кога целото негово кралство било мачено од чума и глад, 

тој мошне снужден и не знаел што да работи. Тогаш му се обратил на оној кој пове-
ќе пати му го спомнувала неговата сестра, те. Исус Христо. Него застанал да го 

призива да го избави од толку неволји, и таа негова молба била толку успешна да 
господ одма ја услушил. Кога тој тоа го видел, му испратил да му испратат некоја 
прикладна личност за да го поучи во стварите на верата и да го крсти. Сместо му 

испратиле еден епископ кој изврсно ја извршил таа задача. Била уште една ствар 

(како што пишува Кедрен) која го утврдила овој крал во христијанската вера. Тој, 
имено, изнад сè уживал во лов. А бидејќи сакал во него да има забава и кога ќе из-
лезе вонка и додека борави дома, да соѕидал една нова палата и наредил калуѓерот 
Методиј, роден во Рим, врстен сликар, да ја украси целата таа палата со слики на 
многу и разноврсни животни. Се случило, со боженското допуштување, кралот по-

себно не ги именувал животните кои исто така требало да се насликаат, туку тоа му 

го оставил на волјата на сликарот, велејќи само животните да бидат со страшен из-
глед. Така, добриот калуѓер, не знаејќи да наслика страшна ствар, го насликал Вто-

рото доаѓање на Христос. Кога Бугаринот ја видел тоа прикажано, од една страна, 
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мноштво избрани, а од друга, мака на припремените осуденици, потполно се решил 

да го напушти секое суеверие на своите претци. Но поради тоа се побуниле првите 
великаши на неговото кралство и сакале да го протерат. Меѓутоа, тој, наредувајќи 

напред да се носи крст, со незнатна војска ги совладал и ги принудил сите да по-

станат христијани. Платин во животот на папата Никола I пиши дека Бугарите под 

овој папа го запознале Христо и дека Хадриан II му испратил три епископи да ги 

поучат на христијанската вера, Силвестер, Леопард и Доминик Тревизанец. Ама 
Луполд Бамбершки, приближувајќи се повеќе на другите бугарски анали и грчки 

автори, тоа го прекуваат и кажуваат дека Бугарите- постанале многу порано хри-

стијани, а потоа упаѓајќи во шизмата- ја прифатиле католичката вера во времето на 
далматинскиот крал Сверопил. Ова исто го тврди и авторот на хрониката и кажува 
дека папата Никола I на Бугарите им испратил епископи и свештеници да го про-

тераат од тоа кралство еретикот Фотин, кој тоа кралство со својата лажна наука го 

заразил, те дека после кратко време самите Бугари, побунети и поткупени со многу 

поклони, а уште со поголеми обеќања од страна на цариградските свештеници, ги 

протерале латинските свештеници и ја примиле грчката, што подоцна предизвика-
ло многу расправи и караници измеѓу Латините и Грците.  

КОМЕНТАР: Одломокот е без стварна содржина. Орбини наредува воопштени по-

датоци од три западни писатели за покрстувањето на Бугарите. Не се гледа кој можел да 
биде далматински крал Сверопил, кој го споменува Луполд од Бамберг, писател од XV век. 

„Еретикот Фотин“, без сумливост, е цариградски патријарх и чуениот писател Фо-

тиј (858-867. и 878- 886). 

Ама веќе да се вратиме на кралот Муртаг. Бидејќи Муртаг ги довел Бугарите 
до споменатата состојба, ñ напишал на цариградската царица писмо во кое ја молел 

да биде добра, те на неговиот народ, кој така бил скучен и затворен на мала земја, 
да го прошири обитавалиштето и да му поклони уште малку земја, оти со тој пат ќе 
ја приврзе за себе сите Бугари и ќе направи вечен мир. Царицата радо ја ислушала 
неговата молба и му отстапила цел појас на провинцијата Фереја која порано ги де-
леле Бугарите од Римјаните. Овој крај Бугарите на својот јазик го нарекле Загорје. 
Неговата епископија царот Лав Филозоф му ја потчинил на едренскиот архиепи-

скоп на планината Хем. После ова Бугарите долго време биле во пријателство со 

Римјаните, сè до Симеон Лабас, кој го наследил во кралството Муртаг или, како 

што Бугарите велат, до бугарскиот крал Борис I. 
КОМЕНТАР: Она што е речено за Зонаре се однесува на Борис, а не на Омортаг. 

Лав Филозоф е цар Лав VI Мудри (886-912). Фереја е секако Вереја, Воруј, Стара Загора. 
Симеон Лабас е цар Симеон (893-927). 

Симеон го подигнал Велики Преслав, викан порано Оѓиѓе, сместен под пла-
нината Хем, кој Бугарите го држеле долго време. Бугарите под Симеон, по повод на 
некои неправедни намети кои Римјаните им ги удриле на бугарските трговци, пове-
доа војна против Римјаните. Бидејќи и една и друга војска тргнала во војна, ја заме-
тнале битката во Тракија, и тука Римјаните биле поразени и убиен нивниот запове-
дник. А Бугаринот најпрво наредил на заробениците да им се отсече носот, а тогаш 

ги испратил во Цариград. Тоа толку го разбеснело царот сместо да го испрати по-

клисарот на Унгарите кои биле настанети на Дунав, молејќи да провалат во Бугари-

ја.Во меѓувреме тој самиот припремил голема копнена и поморска војска. Ама пред 

него што ќе започне војната, тогашниот цар Фока им испратил поклисари на Буга-
рите да би склучиле мир, до кого, востанатото, не дошло. Но како Симеон сумњал 
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дека тој поклисар дошол пред да уходи и да види што тој работи, наредил да го за-
твори, а тогаш се свртел против Фока. Додека Симеон бил зафатен на оваа страна, 
Унгарите провалиле во неговата земја, правејќи огромни штети. Затоа Симеон бил 

принуден да го напушти походот против Фока и да му се одупри на Унгарите. Кога 
со нив се степал, бил поразен и многу негови луѓе е поубиено и заробено. Самиот 
одвај се спасил од бекството во Доростол, те. Дрист. Царот ги откупил од Унгарите 
сите бугарски заробеници. 

КОМЕНТАР: Историјата за царот Симеон кај Орбини е сразмерно опширна, ама 
ипак непотполна и неповрзана. Во целина земемо, таа се ослонува на византиските хрони-

чари, ама овде Орбин во знатна мера ја скратува и ги комбинира податоците со своите из-
вори. „Царот Фока“ споменат на оваа страна не е цар Никифор II Фока (963-969), туку не-
говиот дедо. 

Доростол или “Дриста“ е денешна Силистрија. „Керосфат“ е тогашниот дипломат 
Лав Хиросфакт. 

После овој пораз Симеон испратил поклисари да преговараат со тогашниот 
цар Лав Филозоф. Овој го проверувал пратеништвото на Бугарите и го упатил Ке-
росфат да го склучи споменатиот мир. Ама Бугаринот го задржал Керосфат и удрил 

на Унгарите. Бидејќи им нанел пораз и ги натерал во бекство, ја опустошил нивната 
земја. На царот пак му одговорил дека никако не ќе склучи со него мир ако што 

пред не му ги израчи сите Бугари кои се најдуваат во неговото заробеништво. То-

гаш царот се наоружа против него, те. собирајќи ја сета војска од исток и од запад, 

ја заметнал битката со Бугарите. Сеќавајќи се на јунаштвото и славата која нивните 
претци ја стекнале на војното поле, овие добро се бореле и останале победници. За-
тоа непрестално ги пустошеле римските области. Кога царот не можел повеќе тоа 
да го поднесува, со него склучил мир кој го зачувал за целиот свој живот. Кога тој 
умре и му го оставил на својот брат Александар, Симеон му испратил поклисар да 
го потврди пораниот мир склучен со Лав. Ама како Александар не го примил тој 
негов поклисар со должна почит, поново влегол во војна. Пустошејќи ја земјата на 
Римјаните, и ништо не можело да се спречи да го изврши она што сакал и да се вра-
ти богат дома. Во тоа време Александар се разболел, па како след претераното јаде-
ње и пиење му прснала една внатрешна жила, умре, оставајќи го за управувач на 
царството и намесникот деветгодишниот синовец Константин VII, синот на Лав и 

Зоја, патријархот Никола, магистерот Стефан, магистерот Јован на Елада, ректорот 
и на двајца други. Овие ги издигнал на достоинство патрициј. Додека, значи, овие 
управувале со царството, стварите на Римјаните оделе сè на полошо. 

КОМЕНТАР: Александар му бил брат на царот Лав VI и регент во името на својот 
нејак синовец Константин VII Порфиригенит (913-959). Хебдомон е место во околината на 
Цариград чија положба не е точно позната. 

Верувајќи дека поради тие нивни несложување ќе може да се домогне на 
Цариград, Бугаринот дошол со многу војска под нините ѕидини и извршил повеќе 
напади. Ама кога установил дека неговата обрана е јака изгубувајќи надеж дека ќе 
го освои, ја подигнал војската и дошол во Хемдом, каде се решил да склучи мир. 

Затоа патријархот и другите намесници го повеле царот во палатата Валахерна, во 

која дошол Симеон со два свои сина, со врачот Бајан кој ги претворувал луѓето во 

ѕверови, како и со Петар кој подоцна го наследил во кралството. И мада тука Буга-
ринот бил почестен преку своето очекување, а нарочито со поклони, ипак не можел 

да се реши да склучи мир ни да се нагоди со царот, оти сакал сè да биде како што 
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нему му се свидувало. Бидејќи таквиот мир не бил ни малку чесен, Грците не сака-
ле да го прифатат. Бидејќи, значи, бил благословен од патријархот и погостен од 

Константин, им се вратил после ручекот на своите чети. Поминувајќи низ цела Тра-
кија пленејќи и уживајќи во страшните пожари, конечно се втаборил кај градот 
Едрење, стародревнииот Тримонциј и Ушкидам, кој се викал така додека царот 
Адријан не го проширил и го назвал по своето име Адријанополис, што на грчки 

значи Хадријанов град. Овој град е потполно во равница, ама унаоколо има многу 

брегчиња, а лежи на брегот на реката Ебра која денес се вика Марица, и тоа на ме-
сто каде таа река се влива во Туна. Се гледа дека овој град бил мошне голем, оти и 

денес, кога што готово поголем дел на ѕидините е оштетен и порушен, обфаќа 15 

милји. Лабас се втаборил кај него, па бидејќи не можел да го заземи со сила (што 

изнад сè сакал), го зазел, конечно, со пари, купувајќи го потајно од некои војници 

кои ноќта му го предале, на голема несреќа на бедните граѓани кои го изгубиле жи-

вотот и сè што имале. 
КОМЕНТАР: Овде се најдува вметок за Едрење со податоците од литературата ред 

4- 12. Реката „Туне“ секако е Тунџа. Фока кој овде се појавува на дното на страницата есте 
Лав Фока, домесник Shola (а не школа како што разбрал Орбин), стрико на подоцниот цар 

Никифор II Фока. 
Кога Константин го видел таквиот развој на стварите кај Бугарите,мада имал 

поверување во вредноста на намесникот, уште повеќе имал поверување во љубовта 
на својата мајка Зоја, и во врлината и мудроста која таа секогаш ја покажувала. Ја 
повикал, значи, поново на дворот, откаде ја протерал Александар по наговор на 
рѓавите советници, те укажувајќи ñ ги неа сите почести, го поделил со неа цар-

ството, што, зацело, не било од мала корист. Оти кога Зоја се вратила на својата по-

ложба и ги довела со себе на дворот на Констатнин и другите браќа, нив за комо-

рници, а Константин за магистер на царската комора, ги избркала патријархот Ни-

кола, Басилик, Габрипол и сета друга Александрова послуга. Тогаш ја впрегнала 
сета своја снага да го поврати изгубеното: наредила поново да се заземе Едрење и 

да се врати под стариот јарем. Не задоволувајќи се само со тоа, најпрво склучила 
примирје на истокот со Арапите и до други непријателски народи: потоа собрала 
голема војска од исток и запад, те таа војска под водство на Фока, доместикот на 
школата и мошне вешт војник, се упатила против Бугарите. Кога Фока стигнал до 

непријателите, ги поразил и победил, нанесувајќи им огромни губотоци. И веќе, не 
вртејќи се, бегале на сите страни разбиените чети на Бугарите, кога Фока, исцрпен 

од напорите и жестините, сакајќи да се освежи отишол до еден извор. Тука додека 
или пиел вода или го перел лицето од прашината, му се истргнал од раката коњот и 

се вратил со галоп во таборот. Кога тоа го виделе многу војници и одма го препо-

знале коњот, заклучиле дека заповедникот погинал. Погодени со тоа, престанале 
понатаму да се борат и прогонуваат Бугарите во бекството. Кога тоа го приметил 

Симеон од едно брдо на кое побегнал, повикувајќи ги назад онаа мала војска што 

можел да ја довика и потполнувајќи ги првите редови, се насрна на непријателите 
кои, немајќи водач, сместа се дале во бекство. Прогонувајќи ги, Бугарите многу по-

убиле, те и самиот Фока со малку луѓе одвај имал време да се склони во царскиот 
град Месемврија, сместен на Големото море. Слушајќи за овој пораз, царицата 
сместо го испратила Јован Боге да собере нови чети и му наредил на Роман Лака-
пин, друнгариј, те. адмирал на морето, на бродови да ги превози во Месемврија во 

помош на генералот, како би ги уништила непријателите. 
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Ама како дошло до тешко несложување измеѓу Боге и адмиралот, новите 
чети се расуле, а адмиралот се вратил во Цариград во намера, се сумњало, да го за-
земе царството. Таму се вратил и Боге. Кога и едниот и другиот ги изложиле сво-

ите разлози, било пресудено на адмиралот, затоа што ја напуштил војската, да му се 
ископаат очите. Но пресудата не е извршена, оти за него многу се зафатил кај ца-
рицата некој човек кој кај неа бил мошне влијателен. 

КОМЕНТАР: Јован Бог е херсонски стратег Јован Вогас. Лакапин бил таст и совла-
детел на Константин VII Порфиригенит. (Вогас=Богас, Р.И.) 

Бугаринот, понесен со победата, дошол до Цариград да го опседни. Ама Фо-

ка, тргнувајќи поново против него и заметнуваји нова битка, го победил и натерал 

во бекство, уз така големи губитоци кој малку да се спасил. Меѓутоа, бидејќи Бу-

гаринот не сакал да мирува сè додека не загосподари со Цариград и со Римското 

Царство, му испратил поклисари, како што пиши Кедрен, на тунискиот владетел 

Фатлум, наговорувајќи со своите Сарацени да дојдат со морето, а тој ќе дојде по 

копно со моќна војска заради заземање на Цариград: кога тоа биде остварено, пле-
нот и плачката ќе бидат заеднички, а кога Сарацените се вратат дома, градот ќе 
остане во рацете на Бугарите. Ама на патот биле фатени од Калабрежани и доведе-
ни во Цариград на царот. Царот одма ги ослободил Сарацените и ги вратил дома со 

многу поклони, а ги задржал Бугарите. И покрај сè, Лабас поново ја опустошил и 

поробил Грција, те, опленувајќи и похарувајќи ја земјата до миле волје, бидејќи не-
мало никој да му се одупре, се вратил дома со огромно богатство. 

Затоа тогашниот цар Роман Лакапин припремал јака војска и ја упатил про-

тив Бугарите под водство на Пото Аргир. Додека Римјаните биле во Термополе, 
Пото испратил да ги уходи Бугарите Моролеоновиот син на Михаило, патрициј и 

перфект на еден војнички одред, кој несмотрено упаднал во заседа која му ја по-

ставиле непријателите. Немајќи друг излез, крчејќи си го себе патот со оружје во 

раката, побил многу непријатели, ама и самиот тука погинал. 
КОМЕНТАР: Како совладар бил цар 920-944. Пот Аргир е византиски војсководи-

тел на тоа доба. 
Термполис е град западно од Анхијала, некогашна Aquae calidae, денес Аитошки 

бани. Бугарите не ја спалиле „палатата на царицата Теодора“ туку дворецот на свети Тео-

дор во близина на цариградските ѕидови. 

После тоа Лабас ја повел војската под Цариград. Да не би ги оставил своите 
области сосем на милост и немилост на непријателот, ги испратил своите чети да 
му се одупрат. Кога дошло до битката со Римјаните, Бугарите ја однеле победата и 

тука паднале многу истакнати римски заповедници и војници. Останатите, кои се 
фрлиле во вода да би се спасиле, како би допловиле до галиите кои биле близу, би-

ле со дел побиени, а со дел заробени. Бидејќи, значи, на тој начин мошне рѓаво по-

минала царската војска, Бугарите ја спалиле тамошната палата со сите останати 

што се најдувало на овие брегови наспроти градот. Во поновиот напад, меѓутоа, до-

преле до палата на царицата Теодора и ја спалиле. Тогаш царот Лакопин наредил 

да се припреми раскошна гозба и ги повикал на неа заповедниците на својата 
војска, меѓу кои бил Сантикиј, префект на стражата. За време на гозбата се повел 

разговор за прашањето на Бугарите. После бројните цареви зборови усмерени на 
тоа да го гибне срцата на своите луѓе и да ги поттикне да го оживее старото јуна-
штво и омалаксаната снага против Бугарите во одбрана на својата татковина, не се 
нашол ни еден кој спремно не се понудил да ја брани стварта на Римјаните. 
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Следниот ден, кога излегол наоружен Саниктиј со многу војска да удри на 
непријателот, се случило да набасал на некои Бугари кои тргнале во плачкање. Ста-
пувајќи во борба со тие неколкумина, имал мака (како што пишува Зонаре) да би ги 

совлада, оти да не би ја изгубиле својата стара слава стечена во војните туку од 

давнина, овие повеќе сакале да умрат со меч во раката отколку да паднат живи во 

рацете на непријателот. И така готово сите, направајќи претходно голем колеж ме-
ѓу непријателите и убивајќи го самиот Сантикиј, паднале во борбата. Гневен пора-
ди тоа, Лабас поново застанал да го опседни Едрење. Ама, покрај сè тоа, ништо не 
би постигнал да граѓаните на Едрење, принудени од глад, самите не се предале. Не 
задоволувајќи се со тоа, Бугарите жестоко ги похарале уште и Македонија и Тра-
кија. Потоа тргнале со моќната војска на пат за Цариград и се втабориле кај Влахе-
рна. Оттаму му порачаа на царот дека сакаат да разговараат со него. Кога царот до-

шол на брегот на Комисдиј, каде стигнал и Симеон со своите луѓе, тука доста се ра-
зговарало. Ама ништо не заклучиле, туку се вратиле дома, уз сè што царот му го 

предал на Симеон многу богати дарови. Тоа го претскажале (кажува Зонаре) два 
орла кои порано луѓето ги виделе како летат изнад нив, и како, кога се состанале 
еден со друг уз голема бука и крештење, еден одлетал на патот Тракија, а другиот 
зел правец Цариград. 

КОМЕНТАР: Состанокот измеѓу Роман Лакапин и Симеон одржан е кај Космиди-

он на брегот на Златниот рог 9. септември 923. До изедначување на Хрватска и Рашка до-

шло след тоа што Зонаре и некои други византиски писатели го употребуваат името Хрва-
ти и Срби за означување на една те иста група. Овде е збор за бугарскиот сукоб со Хрвати-

те во време на Симеон и Томислав. 
Вратувајќи се, значи, Симеон дома, тргнал против Хрватска- некои ја викаат 

Рашка- која во тоа време била во сојуз со Римското Царство. Ама кога наидел на 
Хрватите и со нив ја заментал битката, бил поразен и ја изгубил својата војска во 

планинските кланци. 

Во меѓувреме дошол некој човек и на царот му ја донел веста дека кипот кој 
се најдува на врвот на сводот, изнад вратата Ксерофил према западот, се претворил 

во лик на Бугаринот Симеон, и дека наскоро, ако на тој кип случајно му се одвои 

главата од трупот, ќе се чуе за Симеоновата смрт. И навистина, после кратко време, 
Бугаринот добил јаки болови во мевот, те од тоа умре. 

Симеон го наследил неговиот син Петар, кој го имал со другата жена. Кога 
овој видел дека неговото кралство е во голема неволја поради свеопштиот глад, те 
се поплашил дека Римјаните можда ќе ја искористат таа прилика и ќе дојдат да ја 
нападнат неговата земја, му испратил поклисари на царот Роман со него да склучат 
мир,и да воспостават и родбинска врска.И едното и другото му се свидело на царот. 

КОМЕНТАР: Сименовиот син Петар владеел 927- 969. Во латинскиот превод на 
Зонаре, кој овде Орбини го пренесеува, наидуваме на името Христофор за синот на Роман 

Лакопин. След грешката во преводот е расипан смисолот на првиот пасус. Ксиролоф (=суф 

хум), а не Ксерофил како кај Орбини,е еден од цариградските брежулци. Таму бил Аркади-

јевиот и Теодосиевиот форум  и многу статуи поставени во разни времиња. За една од нив 
е речено дека го претставува Симеон и дека тој ќе умре ако на статуата ñ се отсече главата. 
Стримон е област околу реката Струма“. 

Мој наслов- разграничување на Трновското и Охридското Црковно Царство. 

Охридско било во Бригија- бригиски симбол не бил лавот туку само јарецот. 
Македонскиот лав станал бугарски.Па на Неманиќи бил само тн.византиски.  
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ЦАР САМУИЛ 

 

„Петар, меѓутоа, сместа дошол во Цариград, го потпишал мирот и се оженил 

со царевата внука, ќерка на неговиот постар син Кристофон. Додека Петар се вра-
ќал дома, неговиот брат Јован, со некои други великаши на тоа кралство, му поста-
вил заседа, ама стварта била откриена, па заговорниците се пофаќани. Јован јавно 

изнатепан, а потоа фрлен во темница, додека на сите останати им е одрубена глава-
та. Кога тоа го чул царот, му го испратил калуѓерот Јован, бившиот ректор, под из-
говор да го потврди договорот со Бугарите, те му наредил на секој начин да настои 

да се ослободи Јован и со себе да го доведе во Цариград. Тој тоа мошне вешто го 

изршил, па, го извлекол од темницата, го качил на една галија во Месемврија, на 
која потоа допловил во Цариград. Во тоа исто време, другиот Петров брат, Михаи-

ло, исто така од похлепа за власт, во Бугарија го зазел едно утврдување, во кое на-
шол многу приврзаници. Тој (како после кратко време Михаило умре), да би го из-
бегнале Петровиот гнев, ги нападнале римските места, па пустошејќи и робејќи во 

Македонија, Стримон и Грција, на крајот го освоиле и зазеле Никопол и тука се за-
уставиле. Ама со текот на времето, при прилика на разните војни водени со Римја-
ните, готово сите ги узгубиле. Бидејќи на Петар му умрела жената, сакал да го об-

нови договорот со царот. Во таа сврха ги испратил во Цариград како талци своите 
синови Борис и Роман. Ним после смртта на нивниот татко им било допуштено да 
одат во Бугарија и да го преземат татковото кралство, оти браќата Давид, Мојсиј, 
Арон и Самуил, синови на Комитопулот, мошне уважениот човек кај Бугарите, го 

поттикнувале тој народ на востание. 
КОМЕНТАР: Во овој пасус Орбини го расипал текстот на латинскиот превод на Зо-

наре. Кај Зонаре не е збор за синовите на Комитопулот, туку синовите на комес или комис 
(комита)- comitis cujusdam Bulgarici quatuor filii.По титулата комиси заправо Давид, Мојсиј, 
Арон и Самуи се названи „комитопули“, што значи комисови деца. Востанието на комито-

пулите избил многу подоцна, како и што самиот Орбини го кажува на следната страна. 
После кратко време провалиле Унгарите во Бугарија со голема војска, па Бо-

рис побарал од царот Никифор помош против овие свои непријатели. Ама Ники-

фор, не држејќи многу до Борисовите зборови, одговорил дека поради угледот на 
царството тоа не смее да го направи. Малку после тоа, тие исти Унгарци, прова-
лиле во Тракија, се покажале мошне сурови. Затоа царот, не знаејќи што да работи, 

им испратил поклисари со многу поклони на Бугарите, молејќи со своите луѓе да 
им се одупрат на Унгарите. Ама тој ги одбил поклоните и му оговорил дека не му 

се исплаќа тоа да го направи заради честа и интерес на бугарската круна. Царот тоа 
го навредило, па го испратил Керсоновиот син Калокир на рускиот кнез Свјатослав 
да го побуни против Бугарите. Калокир во тоа успеал. Свјатлослав навистина про-

валил во Бугарија, поробил и однел голем плен во Русија. Тоа истото го наоправил 

и следната година. Бидејќи на тој начин ја покорил цела Бугарија, како и кралот Бо-

рис и Роман, дошол на мисла да го пренесе своето седиште во Бугарија, привлечен 

со дел на пријатноста на местото, а со дел на повикување на Каломир, кој му обе-
ќувал (ако случајно се домогне на царството) дека сместо ќе му го отстапи целото 

бугарско кралство. 

Меѓутоа, тогашниот цар Јован Цимискиј, наследник на Никифор, досетувај-
ќи се дека е посреди заговорнички план на Калокиров, жестоко му се спротиставил 

на Свјатослав, па, нанесувајќи му пораз во битката, го присилил да се повлече во 



 142 

својата земја. Како кралот Борис со својата војска се нашол во оваа војна на страна 
на Русите, кога паднал во царевата рака, царот со него убаво постапувал и го пу-

штил на слобода, изјавувајќи дека тој не водел војна против Бугарите, туку против 

Свјатослав. На таква изјава, Борис сместо наредил да се разоружаат Бугарите, кои 

биле дваесет илјади, и да се стават под стража како не би се побуниле против Ри-

мјаните. Но малку после им била смената стражата. Кралот Борис, пак, царот го од-

вел во Цариград, каде му наредил да му се скинат обележјата на неговото кра-
лство, те. златната круна, капицата од фина ткаенина и чевлите од црвен скарлат, те 
му поделил чест магистер. Но Борис, незадоволен со тоа, тргнал од Цариград во ри-

мско одело. И додека поминувал низ една шума, бил убиен (како што кажува Ке-
дрен) од еден Бугарин кој верувал дека тој навистина е Римјанин. 

КОМЕНТАР: Иако во претходниот пасус се споменува смртта на царот Петар, овде 
Орбини се враќа на настанот од Петровото време прераскажувајќи го Кедрин (Скилица). 
Никифор е цар Никифор II Фока (963-969). 

Калокир, кој нешто пониско се споменува, не е „Керсонов син“, туку син на проте-
уонот (градски началник) на градот Херсонес. Рускиот кнез Светослав (Свјатослав) про-

дрел во Бугарија 968. и 969. Борис (969-972) е син на царот Петар. Јован Цимискиј бил цар 

969- 976. 

Кога тоа го сознале Бугарите,го предале кралството на Селевкиј, на човекот 
војник и со голем дух. Бидејќи не се задоволил со Железната провинција, те. Заго-

рјето, ја зазел и земјата Трикорнежана, денес викана Топлица; го добил исто така 
Средица (Средец), кои Грците погрешно го називаат Сардика.30

 Додека се враќал 

во Бугарија, уз патот добил колични напади след, кои, пред него што стигнал дома, 
се упокоил. Го наследил Суботин, од Грците викан Сабин II, за кого кај писателите 
нема никакви промени, освен Римјаните после неговата смрт скоро го притиснале и 

подјаремиле Бугарското Кралство. 
КОМЕНТАР: Овој вметок потекнува од слабо обавестен западен историчар. Нема-

ло никаков бугарски владетел Селеукија ниту Сабин II. Може дури да се наслути како до-

шло до збрка. Кан Телец (761-764) е забележен како Телесиос, Teletzis, а после него дошол 

Сабин (765-767). Телец негде рѓаво е прочитан, а Сабин е сфатен како друг владетел, те до-

шло до удвостручување. Средец е Софија.  
Меѓутоа, таквата состојба потрајала долго, оти во време на царот Василиј 

Порфиригенит, кој го наследил Цимискиј, Бугарите почнале да се бунат, те им го 

предале своето кралство на браќата Давид, Мојсиј, Арон и Самуил, синови (како 

што е речено) Комитопулови. Кралскиот род, имено, веќе бил сотрен, и од него 

останал само еден Петров син, Роман, кој бил евнух. Од споменатите браќа, Давид 

наскоро умре, Мојсиј погинал при освојување на Серез од удар на камен, а Арон 

бил убиен по наредување на својот брат Самуил со целото свое семејство, освен 

еден син кој носел две имиња, Јован Светослав. Тоа му се случило или затоашто ра-
ботел на тоа да постане апсолтен господар на Бугарија или пак затоа што им се по-

кажувал склон на Римјаните.31
 Се говорело и едно и друго. 

Постанувајќи, значи, Самуил едини господар на Бугарија,32
 додека Римјани-

те биле зафатени со своите граѓански караници, провалил во нивните западни обла-
сти, па не само да ги поробил туку и ги зазел. Поминувајќи харајќи ја цела Далма-

                                                 
30

 Сардика=Сердица=Средец; Сардика=сарди ка=тн.словенски завршеток;само Селеукија од селе ук. 
31

 Семејството на Самуил цело било римско=ромејско. На Балканот исто останало дури до со 19 век. 
32

 Историјата на Дунавска Бугарија со Аспарух...Петар... нема врска со македонскиот кнез Никола.  
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ција, во која, покрај другите потчинети зла, го спалил предградието на Дубровник и 

првиот град Котор, кој при таа прилика бил скоро разорен. 
КОМЕТАР: Овде Орбин му се вратил на Зонаре. Василиј Порфирогенит е цар Ва-

силиј II (976-1025). Овде Орбин поново погрешно го разбрал латинскиот текст па за коми-

топулите говори како за синови Комитопулови. Следни свои византиски извори Орбин во 

целиот свој текст ги смета Самуил и неговите браќа, како и нивните поданици во Бугари. 

Иако Самуиловата држава ја продоложува традицијата на Првото Бугарско Царство, не е 
сигурно дека пространите области на некогашната бугарска држава веќе била етнички 

уедначени и нивелирани. Од чинителот дека византиските писатели ги називаат Самулио-

вите поданици Бугари не следи нужно дека Македонските Словени биле претопени во Бу-

гари. За таа проблематика уп. „Историја на народите на Југославија I“, Белград 1953, 281 и 

Византиски извори за историјата на народите, Југославија III, Белград 1966, 59-70 и нап. 9-

12 (Ј. Ферлуга). (Самуловата држава била одметничка од Источното Римско Царство, Р.И.) 

Синот Аронов кој овде се споменува не се викал Јован Светослав, туку Јован Вла-
дислав. (Таткото Никола бил само источноримски намесник, а не Бугарин=Татарин, Р.И.) 

КОМЕНТАР: Текстот потекнува од Летописот на Поп Дукљанин (Барски родо-

слов) кој Орбин го објавил во преводот во рамките на Кралството на Словените. 
Георги Кедрен, приповедувајќи ги тогашните Самуилови пустошења по Римското 

Царство, вака говори: „Бугаринот Самуило бил војноборен човек и никогаш не можел да 
мирува. Вознемирувајќи го целиот Запад со своите плачкаши походи; ги опустошил не са-
мо Тракија и Македонија со местата околу Солун туку ги уништил и Тесалија, Грција и Пе-
лопонез; покрај тоа, зазел многу градови и утврдувања, меѓу кои бил најзнаменитиј градот 
Лариса; и повеќе пати им нанел пораз на Римјаните, победувајќи ги до нозе нивните вој-
ски.“ Довде говори Кедрен. (Самуловата држава била семејна, како и секоја друга, Р.И.) 

КОМЕНТАР: Овде Орбин дословно го цитира византискиот хроничар Георгиј Ке-
дрен. На следните страници исто така го репродуцира со повеќе или помалку скратувања“. 

Василиј II Македонски се борел против Самуил, кој во своите редови имал 

богомили ... Па бугарското кралство на Татарите немало врска со Бригија=Брзакија. 
„Сакајќи царот да ја казни толкавата Самуилова осионост, ја повел војската 

во Бугарија, па, оставајќи го магистрот Лав Мелисенски да ги чува тешко проодни-

те кланци, тргнал напред и ја опседнал Сардика. Додека царот бил зафатен со тоа, 
ја примил веста дека Мелисенецот веќе се упатил во Цариград, во намера насилно 

да го заземе царството. Ова ги порушило сите цареви планови и бил принуден да ја 
симне опсадата на Сардика и со целата војска да се врати во Цариград. Како што не 
се усудувал да стапи во борба со непријателот, Бугаринот се повлекол во планини-

те. Гледајќи откаде оваа нагла промена кај царот, и верувајќи дека до тоа дошло од 

страв, го нападнал, поразил и ја победил римската војска, те заробил шатори и цар-

ски знаци. Царот одвај умакнал и се склонил во Пловдив. Понесувајќи се поради 

тоа, Бугаринот ја оплачкал не само Тракија, Македонија, Грција и Мореја туку про-

дрел и во Илирик, робејќи и палејќи сè по ред. 
КОМЕНТАР: Византикиот цар чие име не се споменува бил Василиј II. 
Кога царот ги загушил и смирил граѓанските војни и немири, застанал да ра-

боти на тоа да му се одмазди на Бугаринот. Го испратил во Тракија својот перфект 
Георгија Таронит да му се спротистави на Самуиловите снаги. Поставајќи за себе 
цел Солун, Самуил распоредил дел на свои луѓе во заседа, а на неколкумина им 

наредил да прават препади до Солун. Кога за тоа бил обавестен префектот Георгиј, 
го испратил својот син Ашот да се обавести за бројот на непријателите. Ама, за-
летувајќи се неопрезно до местото каде му била разапната замка, Ашот бил заро-
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бен. Сознавајќи за тоа неговиот татко, одма му поитал на помош, ама бил опколен 

од Бугарите, те мошне чесно паднал, борејќи се јуначки. 
КОМЕНТАР: Никифор Врана всушност е Никифор Уран. Обликот е изменет пора-

ди начинот на пишење Вранус во латински превод, што може да се чита и како Уранус и 

како Вранус. Не е јасно како познатиот кланец Темпо се претворил во „Солунска бања“. 

Реката Епидам се викала Апидам, а денес се вика Вризија. Во модерната наука овие 
настани се ставаат во есента 997. или пролетта 998. 

Примајќи ја веста за префектовата смрт, царот сместо го упатил префектот 
на целиот Запад, магистерот Никофор Врана. Кога овој стигнал во Солун, бил оба-
вестен дека Самуил, поради тоа што бил горе споменат Георгиј, постанал мошне 
горд и дека сега веќе ги поминал Солунската Бања и реката Пенеј, да ги пустоши 

по ред Тесалија, Беотија и Атика, да продре дури преку Коринтскиот теснец, како и 

во Мореја да прави огромни штети. Затоа Никифор ја подигнал војската и отишол 

на подножјето на брдото Олимп во Лариса. Тука ја оставил колата со својот багаж 

и со всилен марш преминал во Тесалија. Поминувајќи ги исто така Фарсалиските 
полиња и реката Епидам, удрил на логорот на брегот на реката Спреј, наспроти Са-
муил. Ама, како што оваа река след големите дождови била толку надојдена да се 
излила од своето корито, Бугаринот воопшто не се боел од некој изненаден напад. 

Никифор, меѓутоа, ноќта наредил да се испита не би ли реката можела да се преми-

не газот, па бидејќи нашол за тоа едно мошне погодно место, ја префрлил војската 
на другиот брег, те ноќта ги нападнал Бугарите, кои, готово сосем сигурно, биле на 
спиење. Многу побил, оти толку мркла ноќта да никој не успеал да го дофати ору-

жјето. Тука бил тешко ранет Самуил и неговиот син Роман, а би биле и заробени да 
не се скриле измеѓу телата на побиените. Следната пак ноќ побегнале во планината 
Етолија, преку чии врвови стигнале на планната Пинд, а подоцна оттаму во Бугари-

ја. Во меѓувреме Врана ги ослободил заробените Римјани, ги оплачкал мртвите Бу-

гари те, собирајќи огромен плен во непријателскиот логор, се вратил во Солун. 

По повратокот дома, Самуил го пуштил на слобода Таронитовиот син Ашот 
и му ја дал за жена една своја ќерка. Како што била заљублена во Ашот, му се за-
канувала на својот татко дека ќе се убие ако не се мажи за него. После свадбата, го 

испратил зетот со својата ќерка во Драч и му ја предал на управа тој брег. Кога 
Ашот стигнал таму и ја придобил жената за својот ум, се качил со неа на римските 
галии кои заради одбрана на тамошните граници крстареле во близината. Кога до-

пловиле на нив во Цариград, нему му била поделена чест магистер, а неговата жена 
чест зоста. 

КОМЕНТАР: Веќе одавно е истакнато дека мошне слични се приказните за бракот 
на Таранитовиот син Ашот и Самуиловата ќерка Мирослава (името го сознаваме од еден 

ракопис на Скилица) и приказната на Поп Дукљанин за бракот на дукљанскиот кнез Јован 

Владимир, кој исто така бил Самуилов заробеник, и Самуиловата ќерка Косара.За тој детал 

Ј. Ферлуга во коментарот уз веста на Јован Скилица во: „Византиски извори за историјата 
на народите на Југославија III“, Белград 1966, 91 нап. 60. Заинтересираните читатели ги 

упатувам на споменатиот темелен коментар, кој го претставува најдоброто истражување за 
Самуиловото царство. 

Следен одломок(трет пасус) се однесува на настаните 999. и 1000. година. Вместо 

Никополе треба да стои Филипол (Пловдив). 
Теодокран исто така е расипан облик, оти името на великашот било Теодорокан. 

Тријадица е Средец, денес Софија. Мосинопол е град во Тракија во близина на мо-

рскиот брег. „Никифор, ксифијански протоспатар“ е резултат на Орбиновата забуна. Кај 
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Скилица (Кедрин) е збор за протоспатар Никифор Ксифиј. Хем е планина Балкан, а Вереја 
е град Бер (Верија). Сервиј е град јужно од Вера. 

После ова царот продре во Бугарија преку Никопол, му ја поверил одбраната 
на овој град на патрицијот Теодокран, па бидејќи ги сравнал со земјата многу утвр-

дувања на Тријадица, се вратил во Мосинопол. Следната пак година го испратил 

споменатиот Теодокран и Никифор, ксифијански протоспатар, со моќната војска да 
ги освојат утврдувањата од онаа страна на планината Хем. Бидејќи таму ги зазеле 
Голем и Мал Преслав и Плискова, се вратиле дома. Година дена после тоа, царот 
поново продрува во Бугарија преку Солун. Тука му се предал, а со градот Верија, 
Добромир, на кој царот му доделил чест проконзул. Ама Николица- така се викал, 

оти бил со мал раст- стоејќи на одбрана на Сервија, му пружил жесток отпор на ца-
рот кога ја напаѓал таа тврдина. Кога на крајот ја зазел, на неа поставил римска по-

сада, а Бугарите ги преместил во други краишта. Му паднал в рака и Николица, кој 
со себе го повел во Цариград и го направил партициј. Но, и покрај тоа, тој кришно 

побегнал и му дошол на Самуил, те сместа двајцата тргнале да ја заземат Сервија. 
Ама како неа царот на време му притекнал на помош, одустанале од тој потфат. 
При бекството на Николица поново им паднал во заробеништво на Римјаните, па 
закован го испратиле во Цариград. Тргнувајќи од Сервија, царот обновил многу 

тврдини кои Самуил ги порушил, а другите кои ги држеле непрјателие ги зазел со 

сила. Бугарите кои таму се затекнале ги испратил во место викано Волеро. Поста-
вајќи посади во своите тврдини, дошол во Воден, една тврдина сместена на брегот, 
одвоена од сите страни, низ која испод земјата неприметно се влегува во мочвара 
Острово, а оттаму поново се излегува надвор. И мада царот повеќе пати настојувал 

да делува на бранителите своеволно не би ли се предале, никогаш не успеал да ги 

наговори. Затоа почнал да ги вознемирува со непрекидни напади, и при тоа изгубил 

голем дел на својата војска, ама на крајот ипак ги освоил. Уклонувајќи ги од нив 
бугарските посади, кои ги испратил во Волер, поставил гарнизон со своите Римја-
ни, па се префрлил во Солун. Оваа тврдина му била предадена на Драшкан, кој бил 

измолен од царот дека може да седи во Солун. Тука ја добил за жена ќерката на 
првиот прибатар на црквата Св. Димитрија, со која има два сина. Подоцна, кога са-
кал да побегне, бил фатен, ама на тастовата молба ослободен. Тоа го покушал и 

втор пат, па поново е ослободен. Ама третиот пат не поминал така добро, оти после 
покушувањето на бекство сместо бил набиен на кол. 

КОМЕНТАР: „Местото викано Волеро“ всушност е областа Волерон источно од 

реката Места, измеѓу Родопите и Егејското море. Главен град на областа бил порано спо-

менатиот Мосинопол. Делот на текстот каде се говори за Воден и Острово е расипан, те 
овде го наведуваме према преводот на Ј. Феруга (Византиски извори III, 99): „Тврдината 
Воден лежи на врлетната стена низ која се слива вода на езерото Острово течечка под земја 
невидлива и таму поново избивачки.“ Воден е во севрна Грција, западно од Солун. Името 

Дракшан гласи кај Скилица Драксан. „Приватар“ е епитроп, старец за црковен имот. 
Следната година царот ја удрил опсадата на Видин и после осум месеци за-

господарил со тој град. Во меѓувреме Бугаринот удрил на Едрење, и со изненаден 

напад, на дан Успение на нашиот господ, го зазел и поробил. Царот, пак, бидејќи 

снажно го утврдил Видин, се вратил дома. Додека се приближувал на градот Ско-

пје, добил вест дека Самуил се утврдил од онаа страна на Аксиј, сега викана Вар-

дар. Бидејќи таа река следи големи плискотии јако надојдена, Бугарите доволно не 
му посветувале внимание на одбраната, верувајќи дека непријателот не може да ги 
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изненади, ама се излагале. Имено, царот нашол начин да ја премине реката и да ги 

нападне ноќта. Бидејќи тука биле посечени многу Бугари, Самуил побегнал со не-
колку свои војници. Градот Скопје му го предал на царот Роман, син на бившиот 
бугарски крал Петар, кој некои го викаат со името на неговиот дедо, Симеон, а кој 
Самуил го поставил да го брани тоа место. Царот за тоа го произвел Роман за па-
трициј и го именувал префект на Абидос. Од Скопје царот дошол во Перник, кој 
тогаш го бранел Кракра, одважен и врсен војник. Бидејќи потрошил многу време и 

изгубил свои луѓе при опсадата на тоа место, а и видел дека не може да го освои 

утврдувањето со сила ни да ги поткупи бранителите, преминал во Пловдив, а отта-
му се вратил во Цариград. 

КОМЕНТАР: Роман, синот на царот Петар и внук на царот Симеон, не можел да 
биде цар, иако ñ припаѓал на старата династија, поради тоа што бил скопен. 

Перник е град во западна Бугарија. Опсадата на Видин и настаните за кои овде се 
говори се во годината 1002- 1004. 

За положбата на преминот на Кимва Лонга и Клидиј (кај Орбин: Чимбалонга и Кле-
идиј) многу се расправало во науката. Овде не можат да се репродукуваат сите препостав-
ки, туку само да се упати на темел коментарот на Ј. Ферлуга, „Византиски извори III“, 105 

пар. 91. Од текстот се гледа дека тие премини биле негде во околината на Беласица. Битка-
та се одиграла 1014. 

После царот секоја година ја водел војската во Бугарија, те робел и палел сè 

со ред. Покрај тоа, Самуило никогаш не се осудил да ја прифати борбата со него. 

Видувајќи дека постанал многу послаб, решил со јаркови и огради да му го спречи 

на царот влегувањето во Бугарија. Како што се знае дека царот обично влегува пре-
ку Чимбалонга и Клеидиј, ги утврдил тие тесни премини со огради и добра стража, 
па така го чекал царот. Кога овој дошол на тоа место и се опнувал да премине, бил 

жестоко отфрлен од тамошната стража. Кога царот веќе почнал да губи надеж дека 
ќе може да се пробие, го наговорил Никифор Ксифија, префектот на Пловдив, да се 
задржи на тие места и да ги држи под непрекиден напад, а тој ќе оди на другата 
страна нешто да преземе. После тоа Ксифиј со засилен марш ја заобиколил плани-

ната Беласица, која стоела од јужна страна, наспроти бугарската стража, и 29. јули 

се качил на нејзиниот врв. Оттаму со голема бука сјурнал на Бугарите. Со изнена-
дниот напад, тие се дадоа во бекство, а царот, бидејќи пронашол едно место кое 
стражата го напуштила, ја порушил оградата и се дал во потера по бегалците. То-

гаш биле заробени многу Бугари, а повеќе побиено. Самуило одвај се спасил уз по-

мош на својот син, кој храбро ги отфрлал оние кои ги напаѓале. Тој го поставил та-
ткото на коњот и го довел во тврдината Прилеп или Прилуп. Зонаре во животот на 
овој цар кажува дека во споменатата битка Самуил имал педесет илјади борци, а 
царот дваесет и четири. Тука Римјаните останале победници, а биле заробени околу 

петнсесет илјади Бугари, на кои царот дал да им ги ископаат очите. На секој стоти 

му оставил по едно око за да може да ги води останатите, и им наредил така сите да 
му се претстават на својот господар Самуил. Кога Самуил ги здогледал, сместа 
паднал на земја како мртов. Бидејќи малку се опоравил, побарал свежа вода. Бил, 

имено, нападнат од болеста која Грците ја викаат кардиагма, след која после кратко 

време се упокоил. 
КОМЕНТАР: Зонаре е цитиран само поради бројот на војниците, а останото е од 

Скилица- Кедрин. Во новите изданија на Зонаре го нема тој податок. Тврдината Мацукион 

се најдува во областа Струмица. 
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Самуил го наследил во кралството неговиот син Радомир, другчие викан Ро-

ман и Гаврило, уште покрупен и поснажен од својот татко, ама не така паметен. Не-
го Самуил го имал со една робинка од Лариса. Ја презел власта петнаесети септе-
мври. Не владеел ни цела година дена, оти маченички го убил во лов Ароновиот 
син Јован Владислав, на кого му го спасил животот кога Самуил ги побил неговите 
браќа. Ама пред него што тоа се збило, Самуил испратил со знатен број војска на 
Несторица, еден првак на Бугарија, против Теофилакт Вотанијат, кој после Давид 

бил префект во Солун. Заметнувајќи ја со нив битката, Бугарите биле поразени и 

многу од нив заробени. Нив со другиот плен Теофилакт му ги повел на царот, кој 
тогаш се најдувал во кланците на Кледиј. Бидејќи низ тие кланци римската војска 
преминала во Бугарија, царот му се приближил на Струмица и го освоил утврдува-
њето на Мацукион, а Теофилакт наредил да се предаде брежулецот уз реката Стру-

мица и настојувал, палејќи сè по ред, да ги отклони сите препреки кои би можеле 
да му стојат на патот за Солун. Бугарите најпрво го пуштиле тоа да го изведат, ама 
после, кога сакал да му се врати на царот, го нападнале во некои кланци откаде не 
можел ни напред ни назад, те тука погинал со голем дел војска. Кога царот ја при-

мил оваа вест, му било мошне тешко. Не се усудувал да појде понатаму, туку се по-

влекол назад во Загорје, каде било мошне утврдена тврдина Мелник, сместен на ви-

соки стени од околните места. На нив царот го испратил евнухот Сергиј, еден од 

своите тајни коморници, паметен и речит човек, кој така убаво знаел да говори и да 
им обеќава дека на крајот ги наговорил, те го положиле оружјето и му се предале 
на царот. Овој убаво ги примил, па бидејќи во тврдината оставил добра посада, се 
вратил во Мосинпол. Додека тука боравел, ја добил на 24. октомври  веста за Са-
муиловата смрт. Затоа одма тргнал од Мосинополе во Солун, а оттаму преминал во 

Пелагонија, не правејќи никакви штети на земјите, освен што Радомир ја запалил 

Бутелијанската палата. Поставајќи подоцна неколку војници, ги зазел утврдувањата 
Прилеп и Штип. После дошол на Црна Река, која ја преминал на сплавови и со 

безбројни мешини, те стигнал во Воден. Тргнувајќи оттаму, на 9. јануари бил во 

Солун. Радомир, пак, гневен поради татковата смрт, страшно ја похарал Тракија и 

продрел со коњицата сè до цариградските ѕидини, влевајќи му голем страв на цело-

то Римско Царство. (Бутели=Бители=Битоли- Водолија=Видолија=Битолија, Р.И.) 
КОМЕНТАР: „Бутелијанска палата“ е неспоразум во преводот: збор е за дворецот 

или палата во Битола. Гаврило Радомир, Самуилов син, убиен е веќе 1015. година.  
Видувајќи го тоа царот и плашејќи се за својата положба, испратил луѓе по-

тајно да го наговорат Јован Владислав да ја одмазди смртта на својот татко, кој Са-
муил со еден друг негов брат го убил, уз обеќавање дека, ако тоа го направи, ќе му 

го отстапи целото Бугарско Кралство и уште градот Драч. Од тогаш не поминало 

долго време, а Владислав маченички го убил Радомир, со кој бил во лов. Додека 
тоа се збивало, царот ги упатил во Могленската област Ксифиј и Константин Ди-

оген, кој во префектурата Солун го наследил Вотанијат. Бидејќи ја поробиле таа 
област и му поставиле опсада на градот, наишол царот. Тој го скренал текот на ре-
ката, која течела наоколу, на другата страна и ги покопал градските ѕидини. Кога 
тоа го виделе жителите, се престрашиле, те му се предале на царот и му ја предале 
и кулата. Тука бил заробен Домитијан Кавхан, моќен човек и советник Гаврилов, 

како и кнезот на Моглен Илице со другите великаши и многу војници. Тие кои би-

ле способни за војската ги префрлил во Апстраканиј, останатиот пак челад, неспо-
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собно за војска, ги оставил на милост и немилост на своите војници, додека дво-

рецот викан Нотиј, близу Моглен, потполно го спалил. 

Петиот ден после царевото доаѓање ваму, дошол Хеиротмет Роман водејќи 

го со себе служинчад Ароновиот син Јован Владислав, кој го обавестил дека го ли-

шил од животот и кралството својот брат од стрико Гаврило, те му обеќавал дека ќе 
биде негов сојузник и пријател. Кога царот го видел и го прочитал Владиславље-
вото писмо, му испратил потврда за сè што му обеќал во повелјето запечатено со 

својот печат. Ама подоцна, кога приметил дека Владислав воопшто не го подржува 
обеќавањето, се вратил во Бугарија, па бидејќи го поробил Острово со блискиот 
крај Соска и Пелагонско поле, наредил да му се ископаат очите на сите Бугари кои 

ги заробил. Така стигнал до Охрид, кралската престолнина на бугарските кралеви. 

Бидејќи го зазел Охрид и ги средил сите свои ствари, решил да појде во Драч, за чиј 
спас и одржување било мошне потребно неговото доаѓање таму. Оти додека Трима-
лиј со оближните српски места била под власта на кралот Владимир, Самуиловиот 
зет, човек праведен и љубител на мирот и секаква врлина, Драч (како што пишува 
Кедрен) живеел во потполн мир. Ама подоцна, бидејќи Владислав го убил Гаврил, 

а потоа и неговиот зет Владимир, на кој, кога му паднал в шака по пат на лажна за-
клетва на бугарскиот архиепископ Давид, му ја одрубил главата, територијата на 
Драч била повеќе пати похарана, некогаш од Владислава, а некогаш од неговите за-
поведници“. 

Се наведе за царот Василиј II Македонски: „Така стигнал до Охрид, крал-

ската престолнина на бугарските кралеви“. 

Оваа била во спротивност на Бугарите=Татарите со Аспарухови, Асеновци. 

„КОМЕНТАР: Кавхан не е презиме, туку титула. „Апстраканија“ (во оригинал 

Аспраканија), област во Ерменија. 
Тврдината близу Моглен во оригинал се вика Енотија. „Хеиротмет Јован“ значи Јо-

ван на кому му е отсеченав раката. 
Соск е место во пределот на Острова во денешна северна Грција. Не е јасен тер-

минот „Трималија“ кој се споменува заедно со „оближните области на Србија“, Ј. Ферлуга, 
„Византиски извори III“, 117, мисли дека тој збор доаѓа вместо Трибалија, која е синоним 

за Србија. Кај византиските писатели античкото име Трибали често се користи за означу-

вање на Србите. 
Меѓутоа, овој царев пат во Драч, од друга страна, бил и од штета. Кога тој, 

имено, отишол во Охрид, оставил зад себе еден одред коњица со Георгиј Гоници-

јат и протоспатарот Орест со задача да пустошат и робат на Пелагонско поле. Ама 
Бугарите, под водство на Иванчо, кои Грците го викаат Ивац, ги опколиле и сите ги 

посекле. Допирнат со болот кој го чуствувал поради неговата смрт, царот се вратил 

во Пелагонија, па прогонувајќи го Иванчо, стигнал во Солун, а оттаму во Мосино-

пол. На освојувањето на Струмица го испратил со војска Давид Аријанит. Овој 
сместо и со голема жестина ги нападнал тие места и го зазел утврдувањето Терми-

ца. Против утврдувањето Тријадица царот го упатил Ксифиј со друга војска. Зазе-
мајќи ги сите утврдувања кои биле во равницата, ја освоил и тврдината викана Бо-

јан.Истата година царот излегол од Цариград во месецот февруари и дошол во Три-

јадица, те ја поседнал тврдината Перник. Тука осумдесет и осум дена непрекинато 

го напаѓал тоа утврдување. Ама како одбраната добро се држела, царот, изгубу-

вајќи голем број луѓе, го дигнал таборот и отишол во Мосинопол, без икаков успех. 

Обновувајќи ја тука воската, на почетокот на пролета провалил во Бугарија, и со 
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опсада го зазел утврдувањето викано Лонго. Потоа го упатил Давид Аријанит и Ко-

нстантин Диоген во Пелагонското поле, откаде довеле многу заробеници и коњи. 

Горе споменатото утврдување Лонго царот го спалил, а заробениците ги поделил 

во три дела: еден дел го дал на своите сојузници Русите, вторите на Римјаните, а 
третите ги задржал за себе. Оттаму тргнал во Костур. Бидејќи повеќе пати покушал 

да го заземе тој град и извршил на него повеќе напади, кога видел дека стварта не 
му поаѓа за рака, се повлекол. Имено, бил обавестен со писмото од перфектот на 
Доростел Тициј, синот на патрицијот Теодат Иберец, дека Бугаринот Кракра при-

премил јака војска и дека се соединил со Јовановата војска, те да се спремаат, би-

дејќи ги привлекле на своја страна Печенегите, да удрат на римските области. Слу-

шајќи го тоа, царот сметсто го променил смерот на својот пат и во поминувањето ја 
зазел и спалил београдската тврдина, а ја обновил на Вереја. Ги порушил утврдува-
њата на Острово и Молиско, не отишол понатаму, оти ја добил веста дека Кракра и 

Јован, виделе дека ги издале Печенезите, одустанале од походот против Римјаните. 
Меѓутоа, на повратокот царот го зазел градот Сетена, каде била Самуиловата кула, 
во која склонил голема количина жито. Царот тоа жито им го поделил на своите во-

јници, а останатото сè спалил. Нешто подоцна, кога сознал дека Јован со своите че-
ти не се најдува многу далеку, ги упатил напред западните одреди и одреди од Со-

лун под водство на Константин Диоген. На војската која тргнала на пат, Јован ñ 

поставил заседа. Мошне стравувајќи за животот на своите луѓе, царот узјавнал на 
коњот, истапил пред целата војска и го рекол само ова: ‘Ако меѓу вас има кој хра-
бар, нека тргне по мене’, и одма полетал напред. 

КОМЕНТАР: Термица по Иречек лежела кај Шапкарева (денес Топлец), а по Зла-
тарски тоа е локалитетот кај селото Банско, југоисточно од Струмица. Името на тврдината 
„Бојан“ треба да се чита Војон. Се мисли дека лежела под Витоша. Спојувајќи ги различни-

те одломци на Скиличиниот спис Орбин овде направил хронолошка збрка. Тој нападот на 
Перник го ставил „истата година“ кога и настаните за кои претходно раскажувал, додека 
кај Скилица походот на Перник и другите акции сосем различно се поставени во годината 
6524, што одговара 1016. по наше сметање. Утврдувањето Лонго во оригиналот се вика Ло-

нгон, ама не е познато каде тоа се најдувало. Доростол е Дуростолум или Дрстар, денес 
Силистрија. Веројатно поради грешката во преводот е расипано име на доржостолскиот 
стратег: Тициј, а треба да стои Цицикиј. 

Забуна имаме и во дното на оваа страница каде говори за „београдска тврдина“. 

Скилица говори за Восоград, а еден ракопис со додатоци има на тоа место Вишеград. Тој 
Вишеград морал да лежи негде на патот од Костур во Бер (Вериј). 

Не е познато дали Моликс е населба или само утврдување, ни каде се најдувало. 

Кога тоа го виделе Јовановите уходи,им се вратија престрашени на Бугарите 
викајќи (како што пиши Кедрен): ‘Бегајте, еве го царот !’ На тоа Јован Владислав 

со сите свои луѓе остана без икаков боен ред да бега пред Римјаните кои ги про-

гонувале и им грабнале многу коњи и сопствена опрема, и ги заробиле неговите ро-

днини. После тоа царот се вратил во Воден, девети јануари. Но Јован Владислав 

непрестално на Римјаните им нанесувал што можел повеќе зла. Собирајќи, значи, 

добра војска, пошол на Драч, каде по доаѓањето бил убиен, не се знае(како што ка-
жува Кедрен) од чија рака, после две години и пет месеци владеење. 

Обавестен за неговата смрт преку патрицијот Никифор Пегонита, префектот 
на Драч, царот сместо го дигнал таборот.На патот за Едрење ги сретнал Кракровиот 
брат и син, кои на царот му носеле мошне радосна вест дека му се предало триесет 
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и пет тврдини. Затоа царот достојно ги наградил и Кракро го произвел за патрициј, 
бидејќи му ја предале онаа толку чуена тврдина на Перник. 

КОМЕНТАР: Сетена или Сетина, по своја прилика, била кај денешното село Сети-

на на реката Брод, притока на една притока на Црна Река. Уп. Ј. Ферлуга, „Византиски из-
вори III“, 122 нап. 150. Зборовите „Бегајте ете го царот“ донесени се во грчкиот оригинал 

словенски: „бегајте за цезар“. 

Погонит не се викал Никифор туку Никита, и не бил „префект“ туку стратег на 
Драч. 

Морозвизд било многу подоцна седиште на епископијата во брегалничката област, 
додека „Липениј“ е насфатен грчки облик на името Липљан на Косово, кој сè до времето на 
Немањ бил важен пограничен град. 

Додека царот бил во Мосинополе, дошле кај него и поклисарите на Пелаго-

нија, Морозвизд и Липениј, предавајќи ги под негова власт сите градови. Оттаму 

поминал во Сер, каде му дошол Драгомуш. Тој му го предал на царот Струмица и 

го довел со себе Јован, префектот на Калдине, кој Самуил го заробил и го држел во 

темницата дваесет и две години. Драгомуш затоа добил чин патрициј. Кога се при-

ближил на Струмица, дошол кај него бугарскиот архиепископ Давид носејќи писмо 

од Марија, жената на Јован Владислав, во кое обеќавала дека ќе му ја остапи цела 
Бугарија, ама ако тој му ги задоволи нејзините барања. Тука царот се состанал со 

Богдан, господар на тврдините сместени длабоко во внатрешноста на Бугарија. Та-
ка и тој бил произведен за патрициј, оти порано се покажало дека на царевата стра-
на кога го убил својот таст. После тоа, царот од Струмица отишол во Скопје. Тој 
град го предал на управа на патрицијот Давид Аријанит, па се вратил преку тврди-

ната на Штип Просек, каде непрестално се сретнувале неговите поданици со одо-

брувања, песни и честитки за однесената победа. Свртувајќи оттаму на десна стра-
на, влегол во Охрид и тука се втаборил. 

КОМЕНТАР: Јован не е „перфект на Калдине“, туку е збор за патрикиј Јован од 

Халдеј. 
Пресек е познатата тврдина на Вардар, подоцна Демир Капија. Тврдината Илис, кај 

која Дрим се влива во Јонско Море, всушност е Леш (кај Скилица: Eilisson). Планината 
„Тмор“ лежи во денешна Албанија и сега се вика Томор. 

Градот Охрид лежи на еден висок брежулок, близи големото езеро, откаде 
отекува реката Дрим према север, потоа, скренувајќи према запад, втекува во Јон-

ско Море кај тврдината Илис. Овој град бил престолнина на цела Бугарија и тука 
биле сместени нивните ризници кои царот тогаш ги отворил. Во неа нашол голема 
свота пари и златна круна со драгуљи, и стотина центенари злато. Од тоа им подел-

ил поклони на своите војници, а градот го предал на управа на патрицијот Евстатиј 
Дафномил, оставајќи уште и јака посада. Потоа излегол вон градот, каде љубезно ја 
примил жената на Јован Владислав, која дошла кај него со три сина и шест ќерки, 

водејќи го со себе и незаконитиот Самуилов син, како и две ќерки и пет синови на 
Самуиловиот син Радомир. Од тие еден Владислав го ослепил кога го убил него-

виот татко Радомир со жената и неговиот зет Владимир. Марија имала уште три 

сина со Владислав, ама тие биле побегнати на планината Тмор, една од највисоките 
Кераунски планини, оти нипошто не сакале да дојдат пред царот. Царот наредил на 
споменатата Марија сите да ñ искажат должно почитување“.   

Следи да се разликуваат две Бугарии: првата со Трновската патријаршија, а 
втората со Охридската архипепископија. Бидејќи никогаш Охридската архиеписко-

пија не била под повисоката Трновска патријаршија, се разликуваат двете Бугарии. 
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„Тоа бил разлог што кон нему дошле и многу други бугарски личности, меѓу 

кои биле: Несторица, Царицо и младиот Добромир, секој со своите одредени пеша-
ци. Царот радо ги примил и им искажал почест према нивната положба. Дошол 

исто така и Владислављевиот син Просијан со браќата кои (како што рековме) биле 
повлечени на планината Тмор, откаде биле принудени да одат след непрекинатата 
опсада под која царот ги држел. Добивајќи од него salvum conductum, своеволно му 

се предале. Бидејќи ги охрабрил со убави зборови и ги задоволил нивните молби, 

го напуштил Охрид. Кога стигнал на Преспанско Езеро, подигнал две утврдувања, 
едно на срешната планина, кое го прозвал Василида, а второто на спомената мочва-
ра или, подобро, езеро. Од Преспа дошол во Девол, па воспоставувајќи тука суди-

ште, поново го примил на аудинција Просијан и неговите браќа, кои редом му ја 
обеќале на царот верноста, те тој го произвел Просијан за магистер, а останатите за 
патрициј. Тука бил доведен и слепиот Иванчо. Како тој ги изгубил очите, овде не 
ќе биде премногу кажано, оти тоа ќе биде (ми се чини) исто толку занимливо колку 

и необично. 
КОМЕНТАР: Великашот „Царицо“ веројатно се викал Лазарца, додека на Влади-

слављевиот син името му е Прусијан. Иванчо е болјарин за кого порано се говорело, ама со 

име Ивац. Брохот и Проништа се најдува, веројатно, во планината Томор. 

Значи, после Владислављевата смрт, неговата жена Марија и другите бугар-

ски личности, како што рековме, му се предале на царот. Само овој Иванчо побе-
гнал и зазел едно готово непристапна планина. Тој ја држел кралската кула со врто-

ви и други раскоши, која некои ја викале Брохот, а другите Проништа. Одупрувајќи 

му се на царот, Иванчо настојувал да загосподари со Бугарското кралство. Тоа му 

ги помрсило и разбило многу цареви планови. Скренувајќи од главниот друм према 
југ, царот дошол во Девол да испита дали сака Иванчо да го положи оружјето и да 
му се покори или ќе мора против него да употреби оружје. Додека тука некое време 
боравел, настојувал по пат на писма да го убеди Иванчо да одустане од пружениот 
отпор кој може да му донесе на крајот само пропаст. Иванчо така вешто му одго-

ворил да царот бил во неизвесност повеќе од педесет и шест дена.33
 

КОМЕНТАР: Во научната литература изнесеното мислење во прославата која ја 
држи Ивац е една од најраните промени на крсната слава. 

Кога Евстатиј, префектот на Охрид, видел дека царот е јако замислен и во 

голема грижа со обѕир на Иванчо, поверувајќи им ја стварта на само двајца слуги 

во чија верност бил однапред сигурен, избирајќи погодно време, вака ја извел ства-
рта. Бил ден на Богордичното успение, кога Иванчо ги повикувал на гозба своите 
луѓе (како што е обичај кај словенските народи). Тука доаѓале не само соседи и по-

знаници туку и од далечни места, како и странци. На оваа свеченост Евстатиј по-

шол без позив. Бидејќи го фатила стражата, замолил да го обавестат Иванчо и да му 

речат дека Евстатиј сака со него да разговара. Слушајќи го тоа Иванчо, му било чу-

дно што така сам од себе дошол во непријателски раце. Му дозволил да дојде кај 
него и весело го примил. После, кога се завршила утрешната литургија и кога секој 
отишол дома, Евастатиј му рекол на Иванчо дека сака со него да разговара насамо. 

Верувајќи дека без сумливост им се одметнал од Римјаните и дека сака да разго-

вара со него за ствари важни за двајцата, Иванчо го зел под рака и ñ наредил на по-

слугата малку да се оддалечи. Така се шетале по некое мрачно место каде имало 
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 На вакви планински предели Георг Кастриот долго издржал- и Бугаринот на планината (Барлети). 
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многу јаболкови стебла, толку густи да ни глас не можел оттаму да се чуе. Кога, 
значи, се нашле сами,Евстатиј, кој бил крупен и стажен човек, одма го зграбил Ива-
нчо, го фрлил на земја, па со коленото му застанал на градите, не дозволувајќи му 

ни да дише. Во тој час им дал знак на двајцата свои слуги да дотрчат. Кога овие 
стигнале, му ја затнале устата со еден убрус како не би можел да вика ни да повика 
помош. Потоа му ги ископале очите и го повеле во неговата палата. А оние, искачу-

вајќи се на последениот спрат на куќата, со истргнати мечеви го очекуваа нападот 
на непријателот. Кога овие сознале за толкавата нивна смелост, дотрчале сместа во 

палатата, кој наоружен со меч, кој со копје и лак, а кој со камења; други можеле да 
се видат како носат дрва и запалени бакљи, викајќи: ‘Да ги убиеме, спалиме, засе-
чиме, каменуваме, и нека не се најде никој кој би сакал да им го поштеди животот 
на овие нитковци и зликовци.’ Кога Евстатиј ја видел оваа трка и бесот на Бугари-

те. мада бил сигурен дека тука мора да погине, ипак непрестално ги соколел своите 
другари да бидат ведри и да не дозволат како страшливи жени да паднат во рацете 
на непријателите од кои можеле да ја очекуваат само смртта, и тоа мошне бедна и 

окрутна смрт. Потоа, појавувајќи се на еден прозор и давајќи му знак со рака на Бу-

гарите малку да се смират, вака им проговорил: ‘Бугарски народе, вие знаете мо-

шне добро дека јас лично никогаш не сум имал против вашиот владетел, оти тој е 
Бугарин, а јас Римјанин. Штоповеќе, не сум Римјанин од Тракија или Македонија, 
туку од Мала Азија, а колку е таа оддалечена од вашата татковина, тоа го знаат лу-

ѓето школовани. Затоа сите оние кои имаат ималку памет лесно ќе поверуваат дека 
јас не сум така непромислен, туку од нужда сум ја прифатил оваа работа, оти, ина-
ку, би морал да бидам повеќе отколку луд така да се изложам на очита опасност по 

живот. Ќе знаете, значи, дека сè тоа што сум го направил, го направив по нареду-

вање и заповед на својот цар. Меѓутоа, ако вие сакате нас да не убиете, во ваши 

раце сме, ама не ќе паднеме така брзо, ни да го положиме оружјето. Повеќе ќе ја 
одмаздиме својата смрт, борејќи се до последната капка крв. Па ако паднеме, што е 
готово сигурно, штоповеќе нужно, бидејќи ни сме малку, а вие во огромно мнош-

тво, ќе ја сматраме мошне лесна својата смрт, оти сум сигурен дека на оној на кого 

вие сакате долго да му се опирате ќе ја одмазди нашата крв’ “. 

Се наведува: „Бугарски народе, вие знаете мошне добро дека јас лично ни-

когаш не сум имал против вашиот владетел, оти тој е Бугарин, а јас Римјанин. Што-

повеќе, не сум Римјанин од Тракија или Македонија, туку од Мала Азија...“. 

Следи да се разбере само дека тој не бил Грк „од Тракија или Македонија, 
туку од Мала Азија...“. Па бидејќи тој не бил Бугарин од Тракија, тој можел да биде 
само Булгарин од Бригија=Брзјакија- бригиска=брзјачка била Арбанија=Албанија. 

Значи, имало само црковни народи: Бугари од бугарската Трновска патри-

јаршија, Грци од Цариградската патријаршија- под неа била и Мала Азија -и Бул-

гари од булгарната=народната Охридска архиепископија со тн.старословенски ја-
зик, а како спротивност на царскиот јазик коине од на Цариградската патријаршија. 

„Слушајќи ги овие зборови Бугарите и видувајќи дека останале без вода, а 
дека царот со војската е блиску, се примириле, те постарите меѓу нив одговориле 
дека ќе го признат за господар римскиот цар и дека ќе му бидат потполно верни. 

Тогаш Евстатиј без икаков отпор му го по повел Иванчо на царот. Царот за така го-

лемо дело во ѕвезда го ковал Евстатиј и му дал префектура Драч и сите покретни 

добра на Иванчо, кој царот го задржал под стража. 



 153 

Во исто време дошол и Николица, кој неколку пати бил фатен, па пуштен. 

Додека Николица бил под опсада во планините кога побегнал, некои другари биле 
заробени, а другите своеволно се предале. Кога тој ноќта дошол во таборот, царот 
не го пуштил да се предаде, туку го испратил во Солун и наредил тука да го држат 
под стража. 

После тоа царот потполно ја средил состојбата во колонијата Драч и Едре-
ње, па бидејќи оставил во своите области војници и старешини, им дозволил на ри-

мските робови, на оние кои сакаат, слободна да останат, а другите да појдат со не-
го. Кога стигнал во Костур, му ги довеле двете ќерки на Бугаринот Самуил. Приме-
тувајќи ја овие уз царот Марија, жената на бившиот бугарски крал Владислав, бе-
сно насрнале на неа, како да сакаат да ја убијат. Ама царот ги пригушил и го убла-
жил нивниот бес со обеќавање дека ќе им даде големо благо и дека кралски ќе ги 

мажи. На Марија му доделил достоинство зосте и ја испратил со нејзините синови 

во Цариград. Потоа преку Ксифиј ги порушил сите тврдини во Србија и во Соска, а 
после пошол во тврдината викана Стого, каде го посетил Елемаг, белградски кнез, 
со останатите свои другари, облечен како слуга. Трегнувајќи оттаму и покминувај-
ќи го Цетуниј, царот застанал да ги проматра коските на Бугарите кои паднале во 

битката кога Никифор го поразил Самуил, те бил мошне задивен, ама многу повеќе 
го задивил ѕидот викан Сцелос, кој заради застрашување на Бугарите бил подигнат 
во Термополе кај Рупен. Кога стигнал во Атина, влегол во Богородичната црква и 

јавно ñ заблагодари на мајката божја на победата, те во таа црква оставил многу 

бо-гати поклони. 
КОМЕНТАР: „Тврдините во Србија“ се резултат на Орбинови грешки. Скилица го-

вори за тврдини на областа Сервија (Србице) во денешна Грција. Не е јасно за кој Белград 

е збор кога се споменува „архонт Белград Елемаг“. Подеднакво доаѓа во обѕир нашиот Бел-

град , кој порано бил во состав на Самуиловата царевина, и албански Белград (Берат), за 
кои се определил поголем број истражувачи. 

Цетуниј, кој овде се споменува се викал, всушност, Зетуниј, денес Ламија. След гр-

ешка на латинскиот преведувач на Кедриновиот овде е текстот расипан. 

Термопилски ѕид Скелос не бил сограден кај Рупен, туку од Рупен, припадник на 
едно чуено ерменско семејство. 

Од Атина потоа се вратил во Цариград, во кој трумфално бил воведен низ 
Златната врата, со златна, на врв нарежена, круна на главата, водејќи ги испред се-
бе Марија, Самуловите ќерки и други Бугари. Така, значи, Римјаните кое го подја-
ремиле Бугарското Кралство, кое го задржале под себе триесет и пет години“. 

Следи да се разберат Римско Кралство со Цариградската патријаршија со 

свои поданици Грци, Бугарско=Татарско Кралство со Трновската патријаршија со 

свои поданици малцинство Татари и мнозинство Тракијци и Булгарско Кралство на 
народната=булгараната Охридската архиепископија на Балканците. Бидејќи Пеќка-
та црква уште била под Охридската архиепископија, не можело да има пеќки-срп-

ски народ. Со крстоносните војни Пеќката црква неканонски ќе се одвои од мајката 
Охридска црква- ќе може да се говори за пеќки-рашки=српски народ: црква=народ. 

„Меѓутоа, Бугарите цело тоа време никогаш не мировале имајќи во вид дека 
никогаш порано не им робовале на другите, туку нивните претци скоро го покори-

ле Римското Царство и го присилиле на плаќање данок. А имало меѓу нив и оние 
кои, да би ги пробудиле, приповедале славни дела на словенската нација која секо-

гаш била победник и навикнала да владее над другите. Затоа за време на царот Ми-
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хаил Пафлагонец Бугарите го зграбиле оружјето со својата стара снага, го одфрли-

ле римскиот јарем, заблагодарувајќи на еден свој Бугарин, кој се викал Делјан. 
КОМЕНТАР: Михаило IV Пафлгонец бил цар 1034- 1041. Петар Делјан, кај Орбин: 

Долиан, се викал Петар Оделјан, како што недавно го покажал М. Диниќ, „Од нашето по-

рано минато“, Прилози KJIF 30 (1964) 310-315. Иако Орбин и овде го следи Кедрен (Ски-

лица), тој употребува и податоци кои се најдуваат во мошне сличен опис кај Зонаре“. 

Пак, Петар Делјан имал родбинска врска само со Самуил, припадник само 

на Охридската црква, како и со владетелскиот двор на Унгарија, но никако било 

што со татарско- тракиската Бугарија со Трновската патријаршија. Дури Петар Де-
лјан 1040 година во Белград бил прогласен за цар. Тогаш немало било што српско.  

„Делјан бил ниски род, ама мошне паметен со своите дела. Како роб побе-
гнал од Цариград и дошол во Бугарија, каде почнал да шири глас меѓу светот дека е 
незаконит син на бившиот бугарски владетел Арон. И не требало долго да го побу-

ни целиот тој народ да му се одметне од Римјаните и да ја нападне Тракија. Меѓу-

тоа, царот испратил еден свој заповедник да му се одупре. Но бидејќи тој запове-
дник рѓаво постапувал со војниците, овие го нападнале, те бегајќи да не ги забрзал 

чекорите, сигурно би го убиле. Оваа војска, сега без водач, го избрала за свој запо-

ведник еден измеѓу себе, по име Тихомир, бугарска народност, прогласувајќи го и 

крал на Бугарија. Така тоа кралство било поделено: едни биле за Делјан, а другите 
уз Тихомир. Видувајќи дека едино по пат на измама може да го макне од патот про-

тивникот, Делјан еден ден го повикал Тихомира, давајќи му на знаење дека ќе го 

земе за другар во кралството и во војните против Римјаните. Тихомир поверувал на 
овие негово зборови и дошол во Бугарија. Делјан, меѓутоа, го свикал на збор цели-

от народ, подигнал на средина судиште, те му ги упатил на народот овие зборови: 

‘Гласот и величлината на Бугарското Царство навистина не смеело да допушти сла-
вата и угледот на бугарскиот народ, кој во текот на вековите покорил многу крал-

ства и царства, да бидат замрачени, не ќе речам од Римјанинот, ниту ни од иеден 

друг владетел на светот. Ипак, бидејќи поради нашите гревови богот така сака, не-
ма никакви зла смирено да примеме и прифатиме сè што небото ќе ни одреди. Ме-
ѓутоа, сега (како што гледате) се најдуваме готово во старата слобода, те нас ништо 

друго не не спречува среќно да крочиме напред, освен неслогата која е измеѓу мене 
и Тихомир, оти (како што обично се кажува) кралството не трпи друг. Значи, ако 

сакате добро себе си, изберете еден од нас двајца за свој крал. Ако увидувате дека 
сум Самуилов род, издигнете ме над Тихомир, или, ако го изберете него, протерајте 
ме вон кралството.’ Тогаш сите во еден глас го поздравиле Делјан како крал на Бу-

гарија, а Тохомир завршил под гомила камења. 
КОМЕНТАР: Никопол за кого овде е збор се најдува во Епир и бил седиште на 

една тема“. 

Се кажа: „Делјан бил ниски род, ама мошне паметен со своите дела. Како 

роб побегнал од Цариград и дошол во Бугарија, каде почнал да шири глас меѓу 

светот дека е незаконит син на бившиот бугарски владетел Арон“. 

Петар Делјан му бил внук на Самуил. Следи Орбини ја преиначува вистина-
та. Не случајно.тој ништо не наведува за Охридската црква, дека таа од архиписко-

пија за крал била прогласена во патријаршија за цар. И следи папата, кој не бил на-
длежен во православието, на Самуил му доделил круна за крал и за цар.Бидејќи цар 

можел да биде само оној во Цариград, кој само тој можел да има патријаршија, тој 
го рушил царот Самуил со царската патријаршија- неа ја повратил во архиеписко-
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пија, задржувајќи се во неа сè по старо. Токму и затоа Охридската архиепископија 
не подпаднала под Цариградската патријаршија туку директно под царот Василиј II 
Македонски. Ова било повод и Бугарите да имаат цар, но никако патријаршија со 

патријарх. И затоа Трновската црква била под Цариградската патријаршија. За Ср-

бите никогаш немало српска црква. Таа била дело на крстоносните војни на Рим- 

Пеќката црква се одвоила во посебна црква. За да има крал таа била архиепископи-

ја, а за цар патријаршија. Тие круни биле римски: Цар Самуил и Цар Душан биле 
Унијати.Меѓутоа,кај нив царски јазик бил само коине,а црковен тн.старословенски. 

„После тоа Делјан сместа тргнал против Драч.Заземајќи го, влегол во Грција 
и го освоил Никопол со околното подрачје. Кога сознал за оваа побуна на Бугарите, 
реши да му се одмазди не нејзиниот зачетник. И додека вршел припреми за војна, 
дошол кај него еден човек кој од тоа го одвратил. Имено, Алусијан, син на Бугари-

нот Арон, кој бил произведен за патрициј за време на својот боравок кај Римјаните, 
направил нешто против царот. Царот поради тоа му забранил да влегува во царска-
та палата, па ни да се шета по Цариград и воопшто да не ја напушта куќата. Сега, 
кога Алусијан чул за оваа побуна на Бугарите, дошол во Бугарија прерушен во 

Ерменин. Во поверлив разговор кој таму го водел, почнал намерно да го споменува 
Арон, говорејќи им на Бугарите: ‘Кога случајно би дошол ваму некој законит Аро-

нов син, зар не ви се чини дека нему би требало да му се даде предност пред незко-

нит син ?’. На тоа сите одговориле изнад сè би сакале да имаат за свој крал висти-

нски и законски Аронов син. Тогаш Алусијан му ја открил тајната на еден кој по-

добро од останатите го познавале Ароновото семејство. Овој уперувајќи му ги очи-

те во неговото лице, рече дека сака да го види другиот, уште посигурен знак, во кој 
не може да посумња. Се работело за црниот младеж, обраснат со црни влакна, на 
една рака. Кога тоа го видел, сфатил дека Алусијан е вистинскиот Аронов син. За-
тоа сместа се фрлил на колена пред него, ги обфатил неговите нозе и им разгласил 

на другите дека пред нив е човек од кралскиот род. Тоа бил разлог што многу го 

напуштиле Делјана и му пришле на Алусијан. Ама видувајќи дека след нивната 
подвоеност Бугарското Кралство не може долго да опстане, се нагодиле заеднички 

и сложно со нив да управуваат“. 

Се наведе: „...‘Кога случајно би дошол ваму некој законит Аронов син, зар 

не ви се чини дека нему би требало да му се даде предност пред незконит син ?’...“. 

Се говори за законит и незаконит син. Па цела Орбинова историја е семејна. 
„Меѓутоа,како што Алусијан бил поспособен и посмремен за измами,го над-

мудрил Делјан. Тој, имено, припремил раскошна гозба на која покрај останатите го 

повикал и Делјан, па за време на гозбата го врзал, а потоа го ослепил. И така, бидеј-
ќи постоел едини господар на Бугарија, му порачал на царот деке спремен поново 

да му го потчини Бугарското Кралство на Римското Царство, само ако царот му да-
де гаранција дека убаво ќе прими и награди према неговите заслуги.Царот му одго-

ворил дека Римското Царство, без секоја сумливост, ќе му ги исполни сите желби. 
КОМЕНТАР: Овде Орбин го напушта Скилица. Веќе раскажува за Неделко од не-

кој друг извор, кој не сум можел да го идентификувам. Овој пасус открива како Орбини 

низ своите извори не ја чуствувал хронологијата на настаните. Неделковото востание наво-

дно избило непосредно после гушењето Делјаново- „не поминало ни година дена“- што би 

значело 1041, или понатаму, 1042. Неколку реда пониско тој настан ипак по некои писате-
ли („како што некои велат“) го става во 1175. Во секој случај, измеѓу Делјановото востание 
и востанието на Петар и Асен, со која почнува историјата на Второто Бугарско Царство, 
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кај Орбин е празнина која покушал да ја премости со пасус во византиската власт над Бу-

гарското“.  

Алусијан бил Римјанин. Па Римјани=Ромејци останале Балканците и во 19 

век, што важело и за Еладците и во 2/2 на 19 век. Еладците биле и само Грци- тие 
од 1767 година, кога била укината Охридската архиепископија, биле под Царигра-
дската патријаршија. Бидејќи никогаш немало еладска црква, никогаш немало елад-

ски народ. Значи, имало Цариградски Грци, Дунавски Бугари со Трновска црква, 
Бригиски Булгари со Охридска црква и рашки=српски припадници на Пеќата цр-

ква. Па тоа било со крстонсните војни, а не порано- без Власи и Арбани=Скиптари. 

Се потврдува дека Дунавските Бугари немале врска со Охридските Булгари. 

„Во меѓувреме Алусијан дошол во Цариград, каде одма е произведен за ма-
гистер. Издадени на тој начин, Бугарите поново лесно паднале во ропство на Рим-

јаните. Но не поминало ни година дена кога Неделко, еден од бугарските велика-
ши, го подигнал народот на востание. Бидејќи го убиле царевиот префект, тргнале 
во војна, нанесувајќи им по обичај претешки штети на Римјаните. Како овие не би-

ле во можност ишто да направат ни да спречат толкави зла, ги поткупиле со голема 
свота пари некои Бугари кои на една гозба маченички го убиле Неделко. И од тоа 
време, а тоа беше (како што некои велат) 1175. година, па до владеењето на Исак 

Ангело, околу 1185. година, Бугарите биле под Римското Царство“. 

Па ова било со крстоносните војни, кога Римското Царство било поделено... 

Па само во тоа како упропастена се говори за латински држави...бугарско и српско. 

„Мада Царството за сè тоа време испраќало свои управувачи во ова крал-

ство, Бугарите ипак малку се држеле до нивните наредувања, те захтевале да упра-
вуваат повеќе по волја на Бугарите отколку на нивните Римјани. И секој пат кога не 
би било така, сите почнувале да се бунат. Како што често се случувало Римјаните 
да војуваат и на исток и на запад, немало ниеден поход (како што пиши Георгиј Ке-
дрен) во кој Бугарите да не учествувале со својата коњица. Затоа, додека овој сло-

венски народ бил со Римјаните, тоа царство убаво напредувало. 

Ама во времето на царот Исак Ангел, при прилика на некои плачкања на до-

биток и намети со кои биле оптеретени, Бугарите, кои секогаш малку ги ценеле Ри-

мјаните, отворено се одметнале од Римското Царство. Зачетници на оваа побуна 
биле два браќа, бугарски великаши, Петар и Асен, кој Грците го викале Асан. Овие 
браќа, да ни би изгледало како тоа да го направиле без разлог, отишле кај царот во 

Кипсел и го молеле да ги воврсти и вброји во римските легии, те после да им доде-
ли некој мал посед на планината Хем. Кога ни еден ни друг тоа не го добиле, по-

чнале прикривено да гунѓаат дека не им дадено она што се молеле туку дека биле 
презрени. При тоа намерно им излетал некој збор од кој понатаму би се дало да се 
наслути дека ќе се побунат кога ќе бидат вратени дома. Тоа вреди нарочно за Асен, 

смел и мошне окрутен човек кој по наредување на севастократорот Јован, поради 

непристоен говор, добил шамар. 
КОМЕНТАР: Овде Орбин почнува да го ексцерпира византискиот историчар Ники-

та Хонијат. Во мах дословно го преводува од латински јазик преводот на Јероним Волф 

испуштувајќи овде- онде некој одломок во кого се говори повеќе за Византија. Цар Исак II 

Ангел владеел 1185- 1195. 

Тврдината Кипсела се најдувала во Тракија (денес Ипсала). Во приказната за црква-
та Св. Димитрија има една озбилна грешка во преводот.Хонијат не кажува дека во таа цр-

ква примиле голем број „опседанти со ѓаволот“ „оба пола“, туку оба народи, те. Бугари и 



 157 

Власи. Во оделот Власите во образувањето на Второто Бугарско Царство уп. Г. Острогор-

ски, „Историја на Византија“, Белград 1959, 378- 379. 

Со овој одломок на Орбин се позабавил бугарскиот историчар В. Златарски распра-
вајќи за приказот на настанокот на Второто Бугарско Царство кај монахот Пајсиј Хилан-

дарец. Уп. В. Златарски, Историја на булгарската држава, през средните векове II,Софија 
1934, 526- 533. 

Вратувајќи се, значи, дома незадоволни, му се одмаздиле после на Римското 

Царство така (како што пиши Никита Хонијат во животот на Исак Ангел) нема ја-
зик кој би можел да изречи или изрази сите одмазди кои го извршиле против Рим-

ското Царство, и пустошењата кои со себе ги оставиле во римските провинции. Ме-
ѓутоа, како што Бугарите не било баш лесно да се наговарат да се латат на оружје 
против Римјаните, имајќи во вид многу тешкотии кои биле посреди, овие два брата 
ја соградиле на свој трошок Црква Св. Димитрија Маченик, па во неа собрале голем 

број опседанти со ѓаволот, од еден и друг пол. Меѓу тие се вмешале некои измеѓу 

останатото- правејќи дека и тие се опседнати со ѓаволот- да викаат дека дошло од 

бога одредено време Бугарите да се вратат на старата слобода, и дека затоа св. Ди-

митрија, Христов маченик, ја напуштил Солунската митрополија, те дошол кај нив 
да им помогне. Кога тоа го чуле Бугарите, како бог да ги надахнал, постанале одва-
жни и јаки, па застанале да викаат дека не смее да се одложува, туку треба да се 
зграби оружјето и нападнат Римјаните; одма ги побиле заробениците, не осврнувај-
ќи се на молбите и одбивајќи го секој вид цена или поклони кои тие би нуделе, и во 

тоа да бидат потврди од дијамант. Така, значи, распалена, целата бугарска нација се 
латела на оружје“. 

Се говореше дека Бугарите биле со Франките, кои биле Католици. Па и за-
тоа Бугарите и Франките се бореле против Источното Римско Царство.Исто и овде. 

„При таа прилика горе споменатиот Петар ја ставил на главата златната кру-

на, а на нозете чевли од црвена кожа (како што бил обичај кај бугарските кралеви), 

признавајќи му ја и на својот брат Асен титулата крал. После извршениот напад на 
Велик Преслав, тука се задржал неколку дена, ама кога видел дека не може ништо 

да направи, го напуштил тоа место. Со неверојатна брзина се фрлил на освојување 
на неколку градови и на римски утврдувања, па оттаму однел силен плен и заробил 

многу римски личности. (Црвени чели и сè друго било царско- тн.византиско, Р.И.) 

Царот затоа тргнал со својата војска против него, ама тој со своите Бугари се 
повлекол во тешки проодни кланци. Тука некое време јуначки се бореле и го отфр-

лиле царот. Но, се случило, преку секое очекување, на тие места да падне мошне 
густа магла, која многу им помогнала на Римјаните, оти одненадеж го нападнале 
непријателот и го присилиле да бега и да ги напуштат своите положби. Тогаш Асен 

во друштво на својот брат и некои великаши, поминувајќи го Дунав, им се обратил 

на помош на поблиските Власи. Во меѓувреме царот можел да ја опустоши цела 
Бугарија и да постави посади во градовите кои биле многу на Хем, поголем дел, за-
право готово сите, на стрмните брегови и на високите и непристапни брегови, ама 
не го направил ни едното ни другото. Попалил само некое посеви и се вратил на-
зад, оставајќи ги така стварите повеќе заоштрени отколку средените, оти Бугарите 
постанале уште посмели према Римјаните“. 

Значи, Дунавските Бугари и Власи немаат ништо заедничко со Охридските. 
„Кога, значи, се вратил во Цариград, се фалел наоколу како да го сотрел не-

пријателот. Тогаш некој судија (по име Лав Монастериот) оштроумно говорел дека 
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мора да биде немирен дух на Василиј Бугароубиец кој, бидејќи до нозе ги победил 

Бугарите, издал указ, ако случајно икогаш повеќе Бугари би се подигнале на ору-

жје, треба да следи неговиот пример, те секој кој би се борел со нив, поред сè мора 
да се втабори во нивната земја, па да се опустоши и попали сè. Овој указ против 
Бугарите тој после го призакачил на вратата на Сотенскиот манастир“. 

Василиј II Македонски бил само октонос, но никако убиец. Следи во ниеден 

јазик октон не означувал убиец, ниту тој збор денес значи убиец. Поимот бил само: 

окто=окото окати. Па окото се окатува. Значи, вади. И затоа имало Водоча, Слепче 
итн. Ова објаснува, Василиј II Македонски им ги окатил очите на припадниците на 
народната=булгарната Охридска црква, што немало никаква врска со Дунавските 
Бугари од Трновската патријаршија- и со припадници дури Татари со закосени очи. 

Инаку очи се ваделе на неверници, а неверници биле богомилите. На вода-
чот на нивните претходници Павлиевци Василиј I Македонци со стрела му ја годел 

главата. Како неверници на Русите им се ваделе очи.Само булгарна=народна црква. 
„Бидејќи бугарскиот крал Асен ја припремил војската составена подеднакво 

од Бугари и од Власи, и се вратил во татковината, неа ја нашол потполно слободна, 
па постанал уште посмел. Незадоволен само со Бугарскиот и својот мирен посед, 

поново се дал на пустошење на Римското Царство, решен да му го придружи на Бу-

гарското Кралство и Српското Кралство, како што било порано. Покрај тоа, царот 
не сакал да излезе лично да му се одупре, туку место себе го испратил својот стри-

ко, севастократорот Јован, кој мошне добро се носел со непријателите. Ама, како 

подоцна бил оптужен како да настојува да го завладее со Царството, бил отпови-

кан, а на негово место бил упатен ќесарот Јован Кантакузин, кој ја имал за жена ца-
ревата сестра. Јован бил човек со висок стас, великодушен, имал ѕвонок глас и бил 

мошне вешт во војни ствари, ама, поради својата преголема смелост, бил (како што 

пиши Никита во I кн.) несреќен, и на крајот Андроник го ослепил“. 

Се кажа: Асен бил „решен да му го придружи на Бугарското Кралство и Ср-

пското Кралство, како што било порано“.  

Следи бригиските охридски Булгари никогаш не биле со Дунавските Бугари. 

На Бригите симбол им бил само јарецот. Пак, на Бугарите македонскиот лав. 

„Кога, значи, Јован видел дека Бугарите се повлекле во планината, не про-

ценил дека тоа го направил заради одморот од толку напори или да се склони на 
безбедно место, туку тоа им го припишувал повеќе на нивниот страв и на нивниот 
кукавичлук. Затоа без икакви мери на предострожност се втаборил во равницата, не 
водејќи сметка да се утврди со опкопи и да држи во близина добра стража. Приме-
тувајќи го тоа Бугарите, го нападнале ноќта те одвај му умакнал, додека неговата 
војска била поразена и стравовито мачена. На некои, имено им била отсечена гла-
вата, другите биле заробени, а према оние кои бегале во ќесаровиот шатор поокру-

тно постапувал отколку самите непријатели, те не престанувало во ружата да ги на-
зива и издајници на Царството. Да би ја опрал од себе толкавата срамота и срам, уз-
јавнал под војна опрема на арапскиот коњ, па, држејќи го штитот во раката, поле-
тал према неријателот, викајќи од сиот глас: ‘По мене !’ а да не видел ни знаел каде 
оди или што се случува во неговиот табор. Кога царот чул за таквата негова непре-
лична постапка, го отповикал, а на неговото место го поставил Врана Алексиј, чо-

век со низок раст, ама со ретка памет и не помалку разборитос, човек кој во тоа 
време го сматрале од првите војсководачи. 
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Кога Врана ја дигнал војската, мошне внимателно го поставил таборот. А 

кога војската марширала, захтевал секогаш да биде во ред, како до тој час мора да 
води борба. Главна цел му била да му нанесе штета и да му се одмазди на непри-

јателот, ама без опасност по своите луѓе. Бидејќи, значи, издржал многу напори на 
патот и поминување низ тешки проходни кланци, конечно стигнал до едно место 

викано Мало црно брдо. После поставување на таборот на тоа место, сите се пона-
девале дека ќе се искупи со некои позначајни потфат. Ама како Врана секогаш са-
кал да се домогне до царството, сега тоа отворено го покажал, те им пружил голема 
помош на Бугарите. Но, тоа нешто подоцна тешко го платил, оти, стапувајќи во бо-

рба со ќесарот Конрад, маркизот од Монферат, бил убиен во окршај. 
Меѓутоа, Бугарите настојувале и понатаму на Римјаните да им нанесуваат 

штета. Како тоа царот не можел да го трпи, решил уште еднаш лично да појде про-

тив Бугарите. Со тоа повеќе на тоа се решил кога чул дека неопријателот има многу 

скитска легија и дека не се држи повеќе во планините, туку се втаборил на подра-
чјето Агатополис, те дека роби и ги руши тие места. Бидејќи царот тогаш не можел 

да ја состави потполно војската, тргнал со малку војници, па, стигнувајќи во Тав-
роком,место близу Едрење,тука ги чекал останатите чети. Имено, му го издал наре-
дувањето на ќесарот Конрад без одложување да појде по него. Тоа тој порано го 

обеќал, ама после, со обѕир дека неговите надежи кај царот останале неостварени, 

го променил мислењето,па се качил на една нова и чврста лаѓа, те отпловил во Тир. 

Тука неговите сонародници го примиле како боженство. Подоцна им пружил отпор 

на Сарацените и го повратил Јоп (Јафа), другчие викана Аце, и други градови. Ама 
малку после тоа изгинало многу истакнати христијански личности кои за свој тро-

шок пошле по Конрад, а Конрад, кој уште не го искажал своето јунаштво, убил 

еден Касијец. Овие Касијци мошне го почитуваат и му одаваат чест на својот го-

сподар, а секогаш се спремни да го послушаат, те на самиот негов миг се фрлаат 
одма од стрмите брегови, насртуваат на оштриците на мечевите, се фрлаат во вало-

ви и во разбуктан пламен; кога пак сакаат да убијат некој непријател на нивниот го-

сподар, му се приближуваат пријателски, или се прават дека се поклисари, а тогаш 

го напаѓаат со меч кој го носат скриено, не марејќи и не размислувајќи што со него 

ќе биде и каква казна или мака за тоа ќе поднесе. 
КОМЕНТАР: Агатополис, денес Агатопол, е град на брегот на Црно Море, ама та-

му не можеле да се втаборат бугарските и влашките одреди, како што истакнал В. Златар-

ски, „Историја II/I“, 458, 524-525, Златарски во еден екскурс на својата се бавел со праша-
њето „кој град треба да се подразбира под Агатопол кај Никита Акоминат“ и дошол до за-
клучок дека е збор за градот Терм, кој лежел западно од Анхијал кај денешното место 

Аитошки бани. Тавроком е имање во близина на Едрење. 
КОМЕНТАР: Епизодата за Конрадовите доживувања во крсташката Палестина не-

ма никаква врска со бугарската историја. Орбин некритички го пренел Никитиновиот екс-
курс во својот текст. 

Тврдината Ландреја била кај денешен Хисарлик западно од Карнобад. Не се знае, 
меѓутоа, каде било местото Бастерна. Берој е Боруј (Стара Загора). 

Ама да се вратиме на царот. Кога видел во каква положба дошол, како и де-
ка Бугарите уште секогаш робат римски области, изабрал илјади луѓе, им дал нај-
брзи коњи и тргнал од Тавроком да го побара непријателот. Воедно наредил колата 
и људството неспособно за војна да појде во Едрење. Во тој час стигаат уходите со 

вестите дека Бугарите ги пустошат местата близу Лардеј, и дека, бидејќи побиле и 
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заробиле многу луѓе, полни со плен се спремаат на повраток дома. Тогаш царот на-
редил да затрубат бојните труби и узјавал на коњот. Кога стигнал во Бастерн, би-

дејќи нигде не можел да виде непријател, малку ја одморил војската. После три де-
на тргнал оттаму по патот на Бероја. Пред него што се упатил, се појавил еден чо-

век носејќи му на царот рѓава вест дека непријателот се најдува во близина и дека 
се движи со спор чекор, било затоа што не се плаши од непријателот, било пак за-
тоа што патот е полн со плен. Царот тогаш сместо ја поделил војската меѓу капе-
таните, па се упатил на онаа страна од која се чуло дека доаѓа непријателот. Кога 
овие им дошле на видик на Римјаните, го предале пленот на чување на некои бугар-

ски и скитски одреди и наредил со најкраток пат да настојат да се дофатат на пла-
нината, а тие неустрашливо ја зачекале римската коњица. Тогаш Асеновиот брат 
Петар, сакајќи да ги охрабри своите луѓе, од сиот глас повикал: ‘Сега е време, јуна-
чки војници мои, да ја повратиме слободата, угледот и изгубениот добар глас. Сега 
морате да им покажите на Римјаните дека имаат работа со синовите и потомците на 
оние кои еднаш ги натерале на плаќање данок.’ На тоа Бугарите со таква жестина 
го нападнале непријателот да овој при првиот налет се разбегал. Царот, пак, гледај-
ќи дека е напуштен, и самиот се дал на бекство, те стигнал во Едрење. После, кога 
видел дека Бугарите и понатаму напредуваат на робење и палење на сè, добро ја об-

новил војската и отишол против непријателот во Берој. Тука заметнал мошне крва-
ва битка и ја изгубил. Покрај тоа, уште еднаш хитро ја обновил војската и ја повел 

во Агатополис против непријателите кои ги палеле местата околу Пловдив. Додека 
сакал да им помогне на тие места, Бугарите во трен на окото му се нашле зад грбот, 
харајќи ги местата откаде тргнале. 

Со сè тоа раководел (како што кажува Никита Хонијат) Асен, човек одва-
жен и јако снаодлив во неизвесни ситуации. Затоа царот бил мошне снужден и не 
знаел што да работи. Му се направило ипак најпаметно да влезе во Загорје и да го 

испита расположението на Бугарите, не би ли успеал да се одметне од Асена. Ама 
видувајќи, на крајот, дека мошне се постојани, готово очаен,го напуштил потфатот. 

КОМЕНТАР: По Волфовиот латински текст и Орбин овде и на други места Власи-

те ги назива Скити. На дното на оваа страна (редови 31- 34) Орбин го прекинува Никити-

ното изложување со еден вметок од Зонаре, кој говори за продорот на Србите (кои кај Зо-

наре се викаат и Хрвати) во „Бугарското кралство“. Орбин тука се излагал за повеќе од сто 

години, оти Зонариниот податок се однесува на востанието на Ѓорѓе Војтех во Македонија 
1072. на кому на помош му притекнал Бодин, син на зетскиот владетел Михаил. 

Во тоа време (како што пиши Зонаре во животот на Михаил, синот на царот 
Дука) Хрватите, другчие викани Срби, го нападнале Бугарското Кралство и зазеле 
некои места, ама после многу крвави битки биле принудени да се повлечат во сво-

јата земја. Бугарите, значи, безбедни од сите страни, уште повеќе настојувале да го 

повратат останатиот дел на кралството и да го пустошат Римското Царство. Тоа го 

поттикнало царот да употреби поголем број на луѓе отколку што икогаш порано 

употребил, те конечно да продре во Бугарија. Бидејќи го поминал Анхијал, удрил 

со најкраток пат преку планината Хем, па таму останал два месеци, ипак не напра-
вил ништо вредно на промена, оти нашол градови многу подобро утврдени отколку 

што било порано. А кога сакал да се врати назад, му ги затвориле сите премини та-
ка да готово цела војска била победена. Тој се спасил со малку луѓе, изгубувајќи го 

во тој напад шлемот кој го носел на главата. 
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Овие победи биле разлог што Бугарите многу понеле, и што однеле дома го-

леми римски богатства и оружје од сите видови. После тоа никој не можел да ги 

спречи нивните упаѓања. Ги плачкале, имено, и робеле зауздано не само селата и 

варошите, веќе почнале да заземаат големи и утврдрени градови. Еден од нив, 

Анхилај, го разориле, Варна ја зазеле, а поголем дел на Тријадица, порано викана 
Сардика, го порушиле. Од Ступион ги протерале становниците, а од Ниш одвезле 
огромен плен. 

Истовремено српскиот жупан провалил во римските области и немило ги 

похарал, трудејќи, уз тоа, пошто-пото да загосподари со градот Скопје. Против не-
го царот испратил еден свој заповедник по име Калоком, со триесет илјади борци. 

Кога Колоком се состанал со жупанот на реката Морава, ја заметнал битката во ко-

ја Римјаните биле поразени, а жупанот се вратил дома полн плен. 

Во меѓувреме Бугарите и понатму го пустошеле царството и повеќе пати го 

поробиле Пловдив и Берој. Против нив пошол Константин Ангел, ама цел негов на-
пор, на крајот, бил залуден. После него бил испратен Вотац со триесет седум илја-
ди кои, прифаќајќи ја битката со непријателот, биле поразени така да никој не ја 
изнел жива главата. Бидејќи, значи, Бугарите, после толку и такви победи, постана-
ле готово несносни, Алексиј Ангело, постанувајќи цар, покушал не би ли некој не-
како ги смирил, па им испратил поклисари на браќата Петар и Асен со него да 
склучат мир. Но сè било залудно поради охолниот одговор и неправедните услови 

кои Бугарите му ги поставиле на царот. Затоа бил принуден да ја испрати војската 
во Бугарија кај Сера. Ова војска во сукоб со Бугарите била разбиена и до нозе по-

бедена, а бил заробен Дука Алексиј Аспијат.  
КОМЕНТАР: Местата кои на оваа страна се споменуваат се објаснети порано, 

освен Ступион, под кој веројатно се подразбира денешниот Ихтиман, некогашен Стопони-

он. Овде наведените освојувања паѓаат во доцните години. 

Одломокот за Немања зачудо не е искористен во српската историја како Орбин да 
немал превод на Хонијат во време кога ја пишел главата за Немањиќи. Алексиј Ангел по-

станал цар 1195. 

КОМЕНТАР: Во дното на оваа страна на едно место се цитира: „како што кажува 
Корник“. Те, меѓутоа, не е име на некој автор туку тешка печатарска грешка. Во Волфови-

от превод на Хонијат стои на тоа место: ut ait Comicus, значи, „како што кажува коме-
диографот“. 

Скоро одма после тоа Бугарите зазеле многу утврдувања, во кои оставиле ја-
ка посада, те се вратиле дома полни плен. Некој да би ја казнел оваа претерана др-

скост на Бугарите, царот го испратил против нив севастократорот Јован со јака вој-
ска. Затекнувајќи го Јован со три илјади Бугари кои робеле по Тракија, ги нападнал 

и посекол. Затоа некои бугарски великаши кои боравеле во Цариград ги предупре-
диле Бугарите дека во иднина да не се впуштаат така лесно во борба со Римјаните, 
оти мораат да знаат дека на чело на Царството е големиот војник. Кога тоа после 
Бугарите му го соопштиле на Асен, тој помалку дрско одговорил ‘дека не треба се-
когаш да му се верува на гласот, ниту према оној кого тој глас го слави како јака и 

вредна личност мора без понатаму (како да е тој таков) да има почитување или 

страв. Ниту, обратно, ако е некој озлогласен како плашливец или кукавица, мора да 
го презре и одфрли. Ипак, гласот не смее сосем да се презре, како да е сосем без 
основа, нарочито кога е толку раширен, отколку порадо треба да се бараат и испи-

таат делата кои се пофалувани или кудени, исто како што се работи со злато во ли-
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дијскиот камен. Често мора да му се препушти понешто на судот на окото, оти 

ушите не гледаат ништо, туку само фаќаат звук на туѓи и често непријателски јази-

ци. А ако е попоуздан и поискрен судијата за стварите, те повеќе не се ослонува на 
туѓо сведоштво, туку со сопствено искуство. Ова веќе му е познато на целиот свет. 
Затоа не мора да се престраши кога се кажува дека римскиот цар е валјан, туку мо-

ра да му се просуди дали е таков од неговиот минат живот. Меѓутоа, ако внимател-

но го размотриме, не ќе најдеме ништо што тој цар направил а што би било за по-

фалба вредно. Тој, имено, никогаш не суделувал во војни и битки водени за рим-

ската држава ниту му помагал на својот брат во напорите и опасностите на војна, 
колку можам да се сетам, кого непрестално сум ја робел непријателската земја и 

нижел победа по победа, триумф по триумф. Па ниту пурпурот, ни царската круна 
не му е дадена како награда за неговите напори, туку тоа се случило повеќе со 

играта на судбината. Према тоа, стварно не знам како и поради што мора човек да 
се бои од оној кого никогаш не сме го виделе да им нанел икаква штета на Бугари-

те, со дело или со совет. 
Да (колку што можам) да би ви опишал и јасно предочил овој човек и него-

вите особини, погледајте ги овие траки кои висат на моето копје како се со разни 

бои, мада се од исто платно: тие се направени од иста материја, а ги изработил ист 
ткаач. Ама, како се разликуваат по боите, изгледа дека се од друга материја и друг 
знаетлија, а ипак не е така. Заправо така браќата Исак и Алексиј, од кои еден е про-

теран од власта, а другиот сега заогрнат со царски гримиз, имале еден те ист татко 

и излегле од една те иста утроба, а се родиле во иста земја и постигнале иста ствар, 

мада Алексеј е постар по години. Затоа, по мојот суд, ниту во војните ствари нема 
меѓу нив никаква разлика, и во тоа- не ќе помине долго време- сите ќе се уверат. 
Сматрам, затоа, дека и сега мораме да го следиме оној начин и систем на војување 
кој веќе, пораного применуваме, оти мораме да се бориме против оние исти кои по-

веќе пати ги нападнавме и во бојот победиле, а бидејќи од нас примиле многу уда-
ри и готово безброј порази, сега веќе постанале кукавици и подлаци. Покрај тоа, не 
бодри помислата дека тие веќе против себе предизвикале срџба божја одземајќи му 

го царството на Исак, кој законито го држел и кој ги ослободил од тешкото Андро-

никово насилие. Оти оние кои се покажале толку неблагодарни према оној кој им 

го спасил животот, зацело ќе падне во првиот окршај од рацете на нивните неприја-
тели, како вероломци и неблагодарници’. 

Гледајќи, значи, го Асен дека ова разлагање силно ги распалил духовите на 
луѓето, со поголема жестина ги нападнал областите близу Стримон и Амфиполиј. 
Тогаш севастократорот, млад човек кој постанал помалку горд поради веќе однесе-
ната победа, слушајќи дека непријателот го пустоши подрачјето Сера, не повел 

сметка да го сознае нивниот број и снага, веќе сместо дал знак со труби, узјахал прв 

на коњот и заковитлал со копјето како дека ќе почне во некој припремен лов на је-
лени и друг дивеч. Бидејќи така преминал околу три пол милји, ја изморил коњица-
та и пешадијата така да во време на битката бескорисни. Кога му се приближил на 
непријателскиот табор, веќе и главниот дел на Асеновата војска бил распореден во 

заседи кои Асен му ги поставил на севостакраторот. Како севастократорот не се 
досетил дека посреди е измама и стратегијата на Бугарите, со некоја празна надеж 

која ја створил од однесената победа, лудачки се нафрлил на непријателот. Бугари-
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те лудачки искокнале од заседите, ги опколиле Римјаните, многу ги побиле и го за-
робиле самиот севастократор. 

КОМЕНТАР: Амфиполиј е град на морскиот брег во непосредна близина на устие-
то на Струма. За свештеникот „кој знаел изврсно бугарски јазик“ стои во Волфовиот пре-
вод: blachicae lingua peritus. Од контексот се гледа дека се мисли на бугарски јазик, оти де-
талот е и споменат поради тоа што свештеникот можел да разговара со Асен. 

Бугарите после тоа уште повеќе се осмелиле, па слободно харале секаде, оти 

немало никого кој им би се одупрел. Бидејќи оние кои не погинале во борбата со 

брзи чекори побегнале. Скиќанинот кој го заробил севастократорот се трудел на 
сите начини да го скријат како за него не би сознал Асен, надевајќи дека за негови-

от откуп, кога ќе го доведе во Скитија, ќе добие многу пари. Ама, како се разгласи-

ло дека војскводителот е фатен, внимателно го барале, па бидејќи го пронашле, му 

го довеле на Асен. 

Во оваа битка (покрај останатите) бил фатен некој римски свештеник кој 
знаел изврсно бугарски јазик. Додека го воделе на патот Хем, усрдно го молел и му 

се заколнувал на Асен да го пушти. Ама тој тоа ни по каква цена не сакал, говореј-
ќи порадо дека ќе ги побие сите Римјани отколку да го поштеди иеден. Тогаш ја-
дниот свештеник почнал да го проколнува говорејќи: ‘Не се смиловал ни господ 

бог на вашите грешки и ви дал кобна смрт према вашите злочини !’ Тоа многу 

после му се случило. Кога, имено, се вратил во Бугарија, го убил некој негов дво-

рјанин. Кога тоа се случило, исповедувајќи се овде накратко. 

Во Бугарија живеел некој великаш по име Иванко, кој му бил мошне близок 

на Асен. Тој бил во тесно пријателство со Асеновата сестра. Кога Асен тоа го за-
приметил, ја фрлил кривицата на својата жена, префрлувајќи ñ неа дека заслужила 
неа за тоа да ñ се отсече главата. Таа, напротив, го кривела него, оти мада повеќе 
пати бил обавестен за тоа, до тогаш секогаш ќутел. Поради тоа после ја искалил се-
та срџба и гнев на Иванко, кој ноќта го повикал сместо да дојде кај него. Како на 
Иванко тоа му било сумливо, се извинувал дека не може да дојде до утрото, но 

Асен захтевал одма да дојде. Меѓутоа, еден од оние кои дошле по Иванко го обаве-
стил зашто е позван. Иванко ипак пошол, ама сакал претходно да се посоветува со 

родбината и пријателите што има да работи. Му рекле без понатаму да појде, ама 
секако со себе под оделото да понесе долг меч. Ако види дека Асен почнува да га-
лами, те стварта ќе се сврши само на закани, нека настојува на сите начини да го 

смири и да го моли за извинување. Ама ако Асен би сакал да се тепа, нека настоју-
ва да го претсретна и смртно да го рани. 

Значи, кога Иванко дошол пред Асен, овој одма застанал да вика да му доне-
сат меч да го убија издаицата. Ама не беше на време, оти Иванко сместа притрчал и 

го ранил во слабината, па умакнал и се повлекол кај своите. Им се исприповедал 

што се случило и се договорил со нив како да се одметне, оти добро знаел дека бра-
ќата и роднината на убиениот Асен ќе го бараат да ја осмаздат неговата смрт. При 

таа прилика решија да побараат заштита и помош од Римјаните. Истата ноќ кога 
тоа го договориле, привлекле на своја страна уште многу други. Бидејќи го освоиле 
Трново (најутврден и најубав град на планината Хем, сместен на еден брежулец, 

опашан со дебели и јаки ѕидови), му се одуприле на Петар, братот на погинатиот 
Асен, чија смрт, кога се сванало, нагло се разгласила не само по Трново туку и по 

други места. 
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Ама, бидејќи Петар не можел да го фати Иванко, а ни Иванко лесно да му 

одолее на Петар, Петар решил да го совлада со опсада, а Иванко да им се обрати за 
помош на Римјаните. Кога, значи, Иванко дошол пред царот, го наговорувал да 
упати војска заради освојување и заузимање на Трново, оти кога тоа го оствари, тој 
ќе му помогне да ја освои останатата Бугарија. Во тоа тогаш сигурно, без поголеми 

тешкотии, и би успеал, да не оклевак. Ама како мало закаснал, после го испратил 

протостраторот Манојло Камица. Тргнувајќи од Пловдив, протостатор одвај дошол 

на границата на Бугарија кога неговите војници почнале да се бунат, захтевајќи да 
им каже каде ги води и со кои имаат да се борат. Викале од сиот глас и говореле: 
‘Да не се, можда, тоа оние планини во кои повеќе пати сме поминувале без икаква 
корист, штоповеќе, на наша крајна пропаст и срамота ? Врати се, значи, врати, и во-

ди не дома, инаку долго не ќе живееш !’ Затоа Манојло бил принуден да му се вра-
ти на царот, кој составил друга избрана војска и се појавил на границата на Буга-
рија. Ама ипак не се усудувал да ја заметни битката со непријателот, туку и тој се 
вратил назад и ништо да не направил. 

КОМЕНТАР: Асен владеел 1186-1196, Петар 1196-1197, а Јован или Калојан 1197- 

1207. 

Гледајќи ја таа малодушност на Римјаните, Иванко му се вратил на царот, 
бидејќи крадимице побегнал од Трново. Така Петар постанал готово апсолутен го-

сподар на Бугарското Кралство. Ама и тој, не долго после тоа, бил маченички уби-

ен од некој Бугарин. На тој начин Бугарското Кралство му припаднало на неговиот 
брат Јован, кој Петар го зел за други војувања и во кралствувањето. Тој некое вре-
ме бил во Цариград како талец на Исак Ангел, откаде после побегнал и дошол до-

ма. Кога го добил кралството, ја исполил истата суровост во робење и пустошење 
на Римското Царство како и неговиот брат Асен. И немало никој во римската вој-
ска кој би му се усудил да му се спротистави.Во меѓувреме однел многу победи над 

Римјаните и над царот. 
Царот љубезно го примил Иванко, кој (кажува Зонаре) им бил во многу пот-

фати од голема корист на Римјаните; бил човек со висок стас и изврсен ум, и мо-

шне кршно граден. Но преголемата срџба и неговата тврдоглавост често го фрлале 
во многу грешки, па мада бил во непрестален допир со Римјаните, ипак ништо не 
изгубил од своето дивење и својата вродена суровост. Царот на секој начин сакал 

да го одржи обеќањето да му ја даде за жена ќерката на севастократорот кој порано 

Бугарите го убиле. Ама како таа уште не била полнолетна, на Иванко му било жал 

толку да чека. Гледајќи пак дека нејзината мајка, вдовицата Ана, прекрасна жена, 
почнал во себе да говори: ‘Што да работам со јагнето кое уште цица ? Подобро да 
се склучи брак со нејзината мајка Ана.’ Бидејќи тоа му го ставил на до знање на ца-
рот, ја постигнал својата цел, и подоцна непрекидно живеел во краиштата близу 
Пловдив. Тука повеќе пати му се одупира на Бугарите, ама ипак не успеал да го 

спречи нивното упаѓање во областите на Царството. Колку над тоа царство победи 

се извојувани, и како ѕверски ги пустошувале неговите области, тоа (како што пи-

ши Зонаре) не може да се изрази со човечки јазик. Саму рушевините во краиштата 
близи Хем, во Македонија и Тракија тоа најдобро го покажува, и можда подобро од 

една слика или човечки јазик. 
КОМЕНТАР: Овде наидуваме на појавата која не е лесно да се разбере. Орбин два 

пати го цитира Зонаре а го користи, како и порано, текстот на Никита Хонијат. Зонарината 
хроника, покрај тоа, се прекинува 1118. 
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Царската управа, значи, во Тракија и во другите области била рѓава, а одбра-
ната уште полоша кога царот Алексиј Ангел, поттикнат повеќе од срамотата отко-

лку икаква надеж во победа, тргнал против Бугарите. Собирајќи добра војска во 

Кипсел, сакал во прв ред да ги одмазди навредите кои му ги нанел Бугаринот Хрез, 
човек мошне низок стас, ама вешт во војни ствари. Него царот, бидејќи се одметнал 

од Бугарите, оставил да ја брани Струмица, ама за кратко време се одметнал и од 

царот, те настојувал да го заземе Бугарското Кралство. Меѓутоа, кога царот почнал 

да се одмаздува, стварта му испаднала од рѓаво да се врати дома со големи губо-

тоци, и уште со поголема срамота. 
Малку после Бугарите, поминувајќи го Истар на Св. Ѓурѓа Маченик, однена-

деж ги нападнале тракиските градови близу Месен и Зерл. Робејќи и други краи-

шта, собрале голем плен. Кога со него се враќале дома, ги нападнале Римјаните и 

Персијците, пошол на освојувања на местата заземени од Хрез, кој се повлекол во 

Просек, кога дошла римската војска и останала неколку дена. Ама, како царот не ги 

слушал добро советите на своите луѓе, ја симнал започнатата опсада. И мада Пер-

сијанците, влегувајќи во Бугарија, собрале нешто плен, тој ипак се вратил со голе-
ми губитоци. Кога видел во каква положба се најдува, решил да склучи мир со 

Хрез, на кому му ја отстапил Струмица, Просек и поблиските места. И мада Хрез 
бил оженет, ипак царот обеќал дека ќе му даде една друга жена, својата роднина и 

ќерка на протостраторова, која после му ја испратил во Раден по севастот Конста-
нтин. 

КОМЕНТАР: Места: Месена и Зерл всушност се Месине (=Кариштиран) и Цуру-

лон во Тракија. 
Крајот на другиот пасус сосем е расипан поради несфаќањето на латинскиот пре-

вод. Смисолот е овој: царот го испратил протостраторовата ќерка која била разведена од 

мажот Хрез по севастот Константин Раден.  

Сега, бидејќи (како што рековме) Иванко постанал царев зет и бил испратен 

за префект во Пловдив против упадите на Бугарите, тој така спретно ја подесил 

стварта да постанал апсолутен господар во тие места, те му се одмнетнал на царот. 
Царот одма го покажал своето големо незадоволство поради таквата Иванкова по-

стапка. Затоа, како прво, испратил еден свој мошне поуздан евнух да го наговори 

Иванко нека го прекине своето востание и нека порадо да се сети на добротите кои 

према него ги покажале Римјаните, а потоа одма му ги испратил со војската него-

вите роднини. Дека споменатиот евнух му бил верен на царот, Иванко, без сум-

ливост, тогаш паднал во рацете на Римјаните, ама како што евнухот го обавестил за 
царевите заговори, тој најпрво утврдил некои места на Хем, а тогаш се повлекол во 

планината. Римјаните настојувале најпрво да ги заземат градовите и тврдините на 
планината Хем, и поголемиот дел, уз големи губитоци, ги зазеле. При таа прилика 
погинал и еден валјан заповедник, Георгиј Палеолог. Со другите градови и тврдини 

загосподариле а да не ни се латиле на оружјето. 
КОМЕНТАР: Хем, како што е веќе речено, планината Балкан. 

Иванко, кој се повлекол во планината, како паметен човек и вешт во војни 

ствари, мислел само на тоа да им се одмазди на Римјаните, кои на крајот ги поразил 

и со еден вешт мановер го заробил протостраторот Манојло Камица. Кога Иванко 

видел дека среќата им се приклонува на Римјаните, решил (оти не се усудувал да 
влезе во борба) да покуша со заседи, кои вака им ги поставил на Римјаните. Тој зна-
ел добро дека во римскиот табор има мошне малку животни намирници, дека Ри-
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мјаните се мошне похлепни и склони на грабеж, како и дека изнад сè ги сакаат сво-

ите Римјани, оти затоа наредил да се доведе во равницата многу добиток кој го 

придружувале некои Римјани, неговите заробеници, правејќи се дека тоа му го 

испраќа на поклон во планината Хем на кнезот на Загорје Јован, со кој бил во сојуз 
против Римјаните. 

Кога Римјаните виделе толку добиток, го обавестиле протостраторот, кој по-

пат лав или бесна тигрица излетал надвор со своите луѓе. И како не посумњал дека 
е посреди измама на Бугаринот, слободно излегол на равницата, јавајќи на еден 

коњ кој не бил бојни. Додека Римјаните биле забавени со плен, Иванко рипнал од 

заседата, ги опколил, поголем дел посекол, и го заробил протостраторот. Узохолу-

вајќи се, значи, со оваа победа, Бугаринот почнал премногу бахато да ги пустоши 

царевите области. Царот тогаш припремил јака војска составена од разни народи и 

лично тргнал против него. Бидејќи одржал смотра на војската во Кипсели, удрил на 
патот Едрење. Боравејќи тука некое време, бил многу замислен и не можел да се 
реши што да работи. Сфатил, имено, дека да ги совлада непријателите била повеќе 
отколку тешка ствар, оти војската била така престрашена дека скоро умирала кога 
само чула дека доаѓа непријателот. Затоа реши поново да склучи мир со Иванко. 

Иванко одлучно одбил да пристане на мир, додека царот со белодени исправи не 
му ги отстапи сите градови и краишта кои порано ги зазел, и додека уз тоа не му ја 
испрати жената Ана со царски обележја. 

На овие Иванкови захтеви царот со тешко срце пристанал. И готово одма 
донел одлука, недолична и за еден владател варварин, а камо ли за христијански 

цар. Кога, имено, бил склучен споменатиот мир, царот му порача на Иванко дека 
секако со него сака да разговара. И полесно да би успеал да го увери, му го испра-
тил по својот зет Алексиј Христовото евангелие, со тоа Алексиј во неговото име да 
се заколни на него дека не ќе го повреди ниту нанесе била каква неугодност, дека 
ќе разговара со него за мошне важни ствари. Осигуран со овие негови заклетви, 

Иванко пошол кај него, а овој сместо го фрлил во темница, користејќи и криво при-

менувајќи ја онаа изрека на пророкот: ‘Cum sancto, sanctus eris, etc.’ (Со светиот ќе 
бидеш свет, итн.). 

КОМЕНТАР: И овде се прераскажува Хонијат само местимично доста скратено. 

После овој злочин царот лесно се домогнал до Иванковите градови и места, 
испрачајќи го во прогонство неговиот брат Мицо. Ама следните години Бугарите 
провалиле во Тракија, спалиле многу важни места, те се вратиле дома полни плен. 

И тогаш, без секоја сумливост, би допреле сè до цариградските врати да Русите, ка-
ко пријатели на Римјаните, во тоа не ги спречиле. Меѓутоа, бугарскиот крал Јован 

(Калојан) не му се одупре на Русите, и заметнувајќи со нив мошне крвава битка, ги 

поразил и ги протерал од својата земја. 
Тогаш се свртил против Римјаните и со леснотија ја зазел Констанца, мошне 

знаменит град на родопското подрачје. Бидејќи ги порушил ѕидините, шестиот ден 

на Велика недела, пошол на пат Варна. Ама гледајќи дека нејзините бранители по-

голем дел се Латини, мошне храбри луѓе, како и дека јуначки се одупираат, напра-
вил една дрвена справа на четири тркала, кои ги довезле до врвот на ѕидините, ја 
дотуркал испод ѕидините и застанал да напаѓа, те третиот ден го зазел градот. Сите 
кои тука ги заробил живи ги закопал, а тогаш, срушувајќи ги до темел градските 
бедеми, се вратил дома полн плен“. 

Она што бил Цар Самуил со неговите наследници,бил и Булгаринот Иванко. 
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„Бидејќи (како што е речено) протостраторот Манојло Камица бил Иванков 

заробеник, и како Манојло не можел да го наговори царот за неговиот откуп да ми 

исплати на Хрез две стотини златни дукати, скоро во очајување, се нагодил со Хрез 
кој во придружба на Камица провалил во земјата близу Просек, те за кратко време 
ја потчинил Пелагонија и без поголеми тешкотии го освоил Прилеп. Потоа со ред 

нападнале други земји: преку Темпе продираат во Тесалија, заземаат села, ја дигаат 
на побуна Грција и, на крајот, успеваат Мореја да се одметне од Римјаните. 

Кога тоа го видел царот, да би го смирил Хрез, му ја дал за жена Ана, би-

вшата жена на Бугаринот Иванко. Со тоа ја добил назад Пелагонија и Прилеп. Те-
салија подоцна ја истргал од рака на Камица, кој повеќе пати го поразил во борби. 

Потоа ја зазел Струмица, каде скоро на измама го фатил Хрез, те склучил мир со 

бугарскиот крал Јован. Овој после почнал да им се одмаздува на другите народи 

кои му правеле неприлики додека бил во војна со Римјаните. 
КОМЕНТАР: Јован кој овде и на следните страници се споменува есте бугарскиот 

цар Калојан (1197- 1207). Балдвин е владететел на Латинското Царство основано од крста-
шот Балдвин Фландријски (1204-1205) 

Бидејќи Римското Царство го освоил Балдуин, многу Грци му побегнале на 
Бугаринот, настојувајќи да го побунат народот против царот. Балдуин им се зака-
нил на Бугаринот дека ќе удри на него ако не ги протера Римјаните од својата зе-
мја. Ама тоа Јован уште повеќе го разбеснало. Затоа со избрани чети на тие Рим-

јани, и со некои Власи, провалил во Тракија робејќи и палејќи сè по ред. Кога Бал-

дуин бил за тоа обавестен, ја собрал војската, која ја поразделил на разни места, и 

ја повел на пат на градот Едрење. Кога се заметнала битката на подрчјето на Едре-
ње, Бугаринот, кој поставил во заседа многу Власи, почнал намерно да се повлеку-

ва. Кога Латините пошле напред, биле фатени во клопка, и поголем дел побиени. 

Царот Бадуин бил заробен, а Делојко (Луј гроф од Блоа), кнезот на Пелеа, паднал 

во борба, додека Хенрик Дандоло, млетачки дужд, побегнал со неколкумина свои 

луѓе. Како при таа прилика бил тешко ранет, после кратко време умре“. 

Се кажа: „Бидејќи Римското Царство го освоил Балдуин, многу Грци му по-

бегнале на Бугаринот, настојувајќи да го побунат народот против царот...“. 

Се потврдува, немало етнички народи туку само христијански: Православни 

и Латини. Православни биле: Римјаните, Бугарите од Бугарија и другите владетел-

ски народи вон латинските, римските и бугарските простори.Таков бил и Хрез, итн. 

„Осилувајќи се сега Бугарите повеќе отколку икогаш порано, оти ги окусиле 
раскошите и богатстава на Латините и зазеле некои нивни места, одма тргнале на-
пред, не наидувајќи ни на кого кој би им се спротиставил. Така ги зазеле, а да скоро 

не се ни латиле на оружје, некои тракиски градови, а други, бидејќи со сила ги зазе-
ле, се пробиле и до темел ги разрушиле. И така, бидејќи Бугаринот поминал пусто-

шејќи до Солун и Македонија, порушил многу села, утврдувања и градови и ги 

претворил сите во скитски пустињи, како што обично се кажува. Исто така го зазел 

градот Сер, после мошната крвава битка со тамошните Латини. Овие уздавајќи во 

својата војна вештина, радо стапиле со нив во борба, и многу ги побиле, ама на 
крајот биле совладани. Оние, пак, кои пребегале, додека настојувале да се склонат 
во Сер, стигнале Бугарите пред него што успеале да ја затворат градската врата, па 
провалиле внатре, ставиле сè под оган и меч, те ги сравниле со земјата градските 
ѕидини. После тоа Бугаринот го освоил градот Вериј и многу други места. Потоа го 

нападнал Пловдив, каде сè поробил и порушил. И оти некогаш ги навредиле тамо-
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шните горштаци, се понел према нив крајно окрутно. Така исто работел и по цела 
Тракија, во која Бугарите направиле толку штета колку (како што пишува Никета) 
човечкото око не видело ни увото чуло. 

КОМЕНТАР: Изложувањето и понатаму е засновано на Хонијат, ама местимично 

(како на почетокот на вториот пасус) се јавува и Никифор Григор, историчар на следниот 
период. 

Имено, градовите кои порано биле така знаменити и со голем број жители, 

утврдени места, дивни ливади, дивни вртови натопувани од потоци, куќи и високи 

мермерни палата украсени со разни сликарии, виногради натоварени со грозје и по-

лина полни со жито, сè изгледало празно и пусто, па повеќе личело на јазбина на 
ежови и диви ѕверови отколку на човечки пребивалишта. И да не би останало ни-

што каде војноборната нација не би ја покажала својата вродена суровост, кога би 

фатиле некој Римјанин кој во борба убил некој нивни Бугарин, би го закопале жив 

со лешевите на мртвите. Понекогаш, пак, кога би фатиле во војната некоја истакна-
та личност, би го закопале жив, а тогаш би го узјавнал неговиот коњ и наоружале 
со неговото оружје. Таа нивна суровост ја окусил на сопствената кожа, измеѓу оста-
натите, царот Балдуин. 

Кога што бил поразен (како што рековме) во еден окршај, е задржан некое 
време во темница во Трново со тешки окови на нозете. Во тоа време побегнал 

Аспјет, кој бил сужањ во Бугарија. Тоа му било толку криво на Јован Бугаринот да 
одма го извлекол од темница и наредил со секира да му се отсечат нозете и рацете, 
а потоа го фрлил во една долина каде, како храна на птици и ѕверови, третиот ден 

умре. Тоа исто го направил со некој римски заробеници, кои со иста окрутност, без 
обѕир и без гануќе на нивниот плач и на нивните молби, дал сите да се побијат. Ме-
ѓу останатите и Константин Торникиј, логотет дром, кој после освојување на Цари-

град му служел (мада против својата волја) на Балдуин, со кој не се затекнал кога 
бил заробен во битката. Тој се одважил да му појде на Бугаринот, верувајќи дека 
доволно ќе го цени неговиот углед поради многу пратеништва кои порано ги оба-
вил во Бугарија во име на Римјаните. Ама сета таа негова надеж беше залудна, оти 

од него дочекал само тоа најпрво да го водел во лесни окови по многу места, а то-

гаш жив го закопал. 

Гледајќи бугарскиот крал Јован Ангел дека Теодор Ангел, кој зазел многу 

земји на Римското Царство во Тракија и Македонија, со градот Солун, најголем и 

најчуен од сите градови во Македонија, уште секогаш ги пустоши и неговите земји, 

повикал на помош некои Власи, те го поразил и заробил. Бидејќи наредил да му се 
ископаат очите, го задржал како сужањ. 

КОМЕНТАР: Теодор Ангел е бивши епирски деспот кој загосподарил со Солун и 

се прогласил за цар. Текстот алудира на битката кај Клокотница 1230. Јован повеќе не е 
Калојан туку царот Иван II Асен (1218-1241). 

Кога, значи, Римјаните (како што рековме) го зазеле градот Цариград, на 
зборот во Никеја го избирале за цар Теодор Ласкар, а после него Јован Дука, не-
говиот зет, и оттогаш непрестално војувале против Латините. Додека Јован Дука 
бил зафатен во овие војни, му дошле поклисари на Бугаринот со понуда за мир, а 
воедно со молба неговиот син да ја земе за жена Елина, ќерка на бившиот бугарски 

крал Асен. Тоа толку му се свидело на царот, кој тогаш бил нападнат од повеќе не-
пријатели, одма да пристанал на предлогот на Бугаринот. Со него се состанал на 
договор во Херсонез, каде била обавена свадбата на Теодор и Елина. Тогаш еписко-



 169 

пот на Трново, кој до тоа време му бил подреден на архиепископот на Јустинијана 
Прима, бил ослободен на таа подреденост“. 

Трновската црква била под Охридската црква. Па никогаш не било обратно. 

„Бидејќи после некое време умре царот Јован, Бугаринот, слушајќи за него-

вата смрт, одма тргнал во војна, пустошејќи со непрестални препади на градовите и 

утврдувањата кои ги држеле Римјаните во Тракија, така да освоил многу твдрини 

во близина на Хем. Тоа исто раборел и вероломниот Михаило во Тесалија со сосед-

ните римски области и градови. 
КОМЕНТАР: Овде Орбин го ексцерпира само Никофор Григор. Теодор Ласкар е 

никејски цар Теодор I Ласкарис (1204-1222), а Јован Дука е Јован II. Дука Ватац (1222-

1254). Орбин овде ги издвоил од Григориниот текст само оние одломки кои ги споменува 
Бугарите, па текстот го направил неразумлив. Михајло во другиот пасус е епирскиот де-
спот Михаило II (1231-1271). Следниот Теодор споменат на оваа страна есте Теодор II 

Ласкарис (1254- 1258). 

Во толкавите тешкотии и неволји, тогашниот цар Теодор, Јованов син, да би 

ги осигура источните граници, обновил и ги потврдил договорите кои неговиот та-
ко порано ги склучил со Турците. После тоа, во пролетта, го преминал Хелеспонт, 
располагајќи со поголем број људство отколку што икогаш неговиот татко распо-

лагал, бидејќи за оваа војна ги собрал не само оние кои биле способни за војската 
туку и оние кои биле одредени за лов. На овие им наредил да ги пуштат кучињата и 

соколите, те да ги придружуваат во овие походи. Кога Бугаринот чул за овие царе-
ви припреми, клонал со духот. Гледајќи дека не ќе може да се огледа со непри-

јателот, од една страна, затоа што нема толку и така добро наоружена војска, а од 

друга страна, затоа што царот тогаш бил во цветот на младоста, полн со желба за 
слава и упорен во остварувањето на она што еднаш себе си ставил за задача, поми-

слил дека царот најдобро да склучи со него мир и да ги обнови старите договори. 

Верувал дека царот лесно ќе се измири со нив, било затоа што му бил зет, било што 

затоа што царот сакал што порано да појде против вероломникот Михаило Те-
салец, пред него што тој заземе сè. Затоа му испратил поклисари на царот, па уште 
полесно отколку што верувал склучил и утврдил мир, вратувајќи ги претходно сите 
тврдини одземени на Римијаните. Нешто подоцна Бугаринот се упокоил след една 
рана на десната рака кој ја зодобил во некој окршај. 

КОМЕНТАР: Бугарски владетел кој овде умре треба да е Михаило Асен (1246-

1257). Константин Тих Асен владеел 1257-1277. 

Меѓутоа, како што не оставил машко наследство, имало мала гужва меѓу Бу-

гарите околу изборот на новиот крај. Ама на крајот се сложиле и му ја предале вла-
ста Мицо, кој ја имал за жена сестрата на покојниот крал Асен. Мицо одма покажал 

како невојноборен и лош војник, па, малку-помалку, неговите луѓе почнале да го 

презираат. 
Во тоа време живеел меѓу Бугарите еден мошне истакнат и благороден чо-

век по име Константин Тих, човек мошне паметен, а со сната на телото бил далеку 

пред останатите. Гледајќи дека бугарските ствари одат сè на полошо, тој привлекол 

на своја страна некои великаши и полкот, те бил прогласен за крал на Бугарија. Пр-

ва ствар која ја презел било удирање на опсада околу Трново, седиште на бугар-

ските владетели.Бидејќи не можел да му одолее на Константин,Мицо бил принуден 

да оди со жената и децата и да се повлече во Месемврија, мошне утврден град на 
брегот на Црно Море, а оттаму после се преселил кон царот во Никеја. Тој на царот 
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му ја предал Месемврија, а во замена добил од него многу имања близу Троја со 

Скамандер, покрај други годишни приходи. 

Бидејќи, значи, Константин, го зазел Бугарското Кралство, му испратил по-

клисари на царот, обеќавајќи дека во иднина ќе му биде пријател и вечен сојузник, 

ама ако е волјен да му ја даде за жена една од своите ќерки. Тоа го барал не затоа 
што му требало жена (ја имал уште првата дома и со неа многу деца), туку тоа го 

барал повеќе да не би изгледал понизок од своите претходници, кои имале во тоа 
кралство некои поголеми права или затоа што биле од кралски, или можда, затоа 
што се ородиле со кралевите и страните цареви. 

Постигнувајќи го од царот што го барал, дошол во Месемврија и тука се 
оженил со царевата ќерка Теодора. Првата жена им ја отпремил на Римјаните во 

Никеја да биде како талец на неговата полна верност, а воедно залог на неговата 
постојана љубов према друга жена. 

Значи, додека Константин владеел во Бугарија, умре римскиот цар, а него-

виот син Јован го ослепил Михаило Палеолог, кој после го зазел тоа царство. Кон-

стантиновата жена и Јованова сестра поради тоа стално го поттикнувала својот маж 

да ја одмазди неправдата направена на неговиот брат. И во тој час, додека Бугари-

нот цел во недоумица барал прилика да ñ удоволи на жената, стигаат поклисари на 
султанот Азедин, молејќи го за помош против Римјаните и обеќавајќи му голема 
свота пари ако би учествувал во оваа војна. Тоа пратеништво мошне го обрадувало 

Константин. Собрал голема војска, повикувајќи на помош уште дваесет илјади Вла-
си, па со нив провалил во Тракија да ги руши римските места. И така царот исто 

така се најдувал во Тракија против Тесалија, Бугаринот се надевал дека лесно ќе го 

добие в рака. Ама, мада сите други ствари добро му пошле за рака, оваа надеж го 

изневерила, оти царот, бидејќи бил обавестен за доаѓањето на Бугарите, побегнал 

сам потајно во планината близу Ганија. Оттаму потоа се спуштил на море и тука 
случајно затекнал две латински галии кои, на патот за Цариград, пристанале да се 
снабдуваат со вода, те на нив за два дена стигнал во Цариград. 

КОМЕНТАР: Текстот и понатаму е превод од Григора. Јован е Јован IV Ласкарис 
(1258-1261), а Михаило VIII Палеолог (1259-1282). 

Приметувајќи дека царот умакнал, Бугарите со засилен марш тргнаа на па-
тот Енос оттаму да го ослободат султанот Азедин, кој во отсутност на царот тука 
бил заточен. Енос им паднал в раце а да не употребиле оружје, оти му го предале 
тамошните становници од страв да не бидат уништени со градот ако пружа каков 

отпор. Во оваа војна Бугарите ја опустошиле Тракија така тогаш во неа одвај можел 

да се види вол или орач. 

Ама, бидејќи нешто подоцна на Константин му умрела жената Теодора, ца-
рот Михаило Палеолог да би го привлекол себе му дал друга жена, Марија, ќерка 
на својата сестра Еулогија. Ова подоцна му се налутила на својот вујко и се по-

бунила против него мажот, Византијец и на едренскиот патријарх Грегориј, едно, 

затоа што неа не ñ дал мираз, друго, што, одејќи на Лионскиот концил во време на 
папата Гргур X, се сложил со Латините во поглед на верските догми. Затоа, кога 
умре, не му бил приреден (кажува Рафаел Волатеран) одговорувачки погреб ниту 

грчките свештеници дозволиле да се сохрани по обредот. На сè тоа била крива горе 
спомената Константинова жена Марија. 
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За Константиновото владеење во Бугарија подигнал востание на Лахан, кој 
(према Грегориј Пахимер) Бугарите на својот јазик го викале Корбуква. Тој се ро-

дил од татко пастир, а бил мошне паметен човек. Собирајќи, имено, околу себе не-
кои лопови други зликовци, проведувал денови со нив живеејќи од грабежи. За кра-
тко време собрал големо богатство и составил вистинска војска со која ги робел 

Канстантиновите области. Константин нипошто не сакал да трпи толку пустожења, 
па решил за тоа да се одмазди. Припремил, значи, сè потребно за војна и ја заме-
тнал со нив битката во која го изгубил не само кралството туку и животот. Доби-

вајќи го Лахан, преку секое очекување, покрај кралството, и Константинивата же-
на, према неа, поради нејзиниот претеран живот, рѓаво постапувал. 

КОМЕНТАР: И овде изложувањето се заснива на Никифор Григор. Рафаел Волате-
ран е цитиран само за поединост во наводното постапување на грчкото свештенство према 
царот Михаил VIII Палеолог.Исто така Пахимер, односно од Волфовиот извод од Пахимер, 

потекнува само поединост дека Лаханасовите Бугари се назвале Корбуква. (Лаханон значи 

во грчки кељ, бросква). Кажувањето се однесува за узурпацијата на Ивајл (1278-1279). 

После, кога минала есента, решил од заседа да нападне некои римски твр-

дини, како, слабејќи ги римските снаги, самиот би постанал појак. Кога слушнал 

царот, бил многу потиштен, оти тоа не му изгледало безазлена ствар. Не се плашел 

затоа што тогаш не сматрал дека треба да се плаши, туку затоа што видел дека е 
мошне брз и упорен во спроведување на она што себе си го ставил за задача, па го-

ворел: ‘Ако тој случајно така и понатаму ја зголемува снагата, на крајот Римјаните 
не ќе можат да го совладат. Затоа треба оние кои сакат да живеат без опасност на 
предусретни зла, ниту треба да чекаат да се одмаздиме уз сопствената погибија ко-

га во почетокот може да се уништи планот на непријателот.’ Затоа, бидејќи зад Ми-

цо, потомците (како што е речено) на кралот Асен кој умре во Троја од горе наведе-
ните разлози, останал еден син, по име Јован Асен, царот одма го повикал да ги 

протера од Бугарија наследниците на Лахан, те да го преземе кралството кое по 

право му припаѓало. Бидејќи претходно го оженил со својата ќерка Ирена, го упа-
тил со јака војска во Бугарија. Гледајќи тогаш Лахан дека неговите снаги не се до-

волни да му се одупрат, му се обратил за помош на турскиот господар Ногај. Ме-
ѓутоа, Ногај, на царев захтев, гу убил на една гозба. 

Добивајќи лесно, на согласност на Бугарите, на кралството, Јован Асен ги 

протерал од тоа кралство царевата сестричина и нејзиниот син Михаил, како и една 
ќерка, која отишла во Цариград. Но, како често се случува многуте и големите ве-
селби ги придружуваат исто толку бол и жалост, така му се сличило и на Асен. 

Имено, меѓу Бугарите бил некој благороден човек, и по својата мудрост и ретка 
храброст мошне славен, по име Тертер. Сакајќи да живее со нив во мир и да го при-

влече кон себе, како би постанал помоќен, Асен му ја дал за жена една своја сестра, 
испраќајќи му ја неговата прва жена со деца во Никеја, а после тоа го почествувал и 

му дал достоинство деспот. Ама сè тоа не било доволно да го одржи во чврсто 

пријателство со Асен, оти кога Тертер ја заприметил Асеновата простодушност и 

лекоумност, за кратко време го придобил за зебе целата војска и многу великаши. 

Сè тоа го работел како би постанал апсолутен господар на тоа кралство. 
КОМЕНТАР: Прераскажувањето на Григор овде е прекинато само со податокот од 

Пахмер дека Ногај го убил Ивајл. Судејќи по некои скратувања не е исклучено Орбин овде 
да црпел директно од Волфовиот превод, отколку од некој латински писател кој на сличен 

начин го користи Григор. 
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Иван Асен III владеел 1279-1280. Овде вреди да се укаже на значајната разлика из-
меѓу раскажувањето на Григор и Пахимер, оти по овој другиот Тертер добил деспотска ти-

тула од царот Михаило VIII. Тертер владеел како цар 1280-1292. Орбин за неговата влада 
имал сосем погрешна претстава. 

Обавестен за тоа, Асен направил како да сака да го посети својот таст, и по-

несувајќи го со себе скришно целиот накит и богатство на бугарските кралеви, го 

провел со тастот останатиот дел на животот. А Тертер, како не бил никој кој би му 
се спротиставил, го зазел Бугарското Кралство. Ама не задолго ! Бил принуден да 
им го отстапи на другите она што неправедно го држел. Гледајќи, имено, Ногај ка-
ко работите мошне среќно му одат за рака, се свртил и против Бугарија. Процену-

вајќи тогаш Тертер дека не може да му се одупре, било затоа што Ногај располагал 

со голема војска, било така затоа што видел дека неговите Бугари не го сакаат, го 

напуштил потфатот и побегнал во Едрење, каде после малку дена се разболел од 

грозница и се упокоил. Бугарите, меѓутоа, се припремиле мошне срцево да му се 
одупрат на Татарите, кои, сознавајќи за таа нивна одлука, се повлекол. 

Ама, после Тертеровата смрт, уште меѓу Бугарите имало метежи. Затоа ца-
рот упатил еден поклисар повикувајќи се да го изберат за свој крал Михаил, синот 
на Марија и Константин, бившиот бугарски крал. Обеќал, ако тоа го направа, во 

иднина ќе им бидат уште наклонети. Но Бугарите не можеле никако да се сложат, 
оти едни пристојувале уз царот, а други уз Светислав, првиот великаш на тоа кра-
лство и човек мошне искусен во војување. На крајот, Марија се решила да го поси-

ни Светислав, и тоа го направила јавно во црквата, заогрнувајќи го со еден дел на 
својот плашт Светислав, а со другиот дел својот син Михаил. 

КОМЕНТАР: Бугарската историја во последните четврт на XIII век во поголема ме-
ра е заплетена, а за Орбин била готово неразбирлива бидејќи немал полниот текст на Гео-

ргиј Пахимер. Голема збрка направил неразликувајќи го Јаков Светослав, господарот на 
Видин и Западна Бугарија, деспот и титуларниот цар, и Теодор Светослав кој бил цар 1300- 

1322. Орбин вестите за Јаков Светлослав кои се однесуваат на седумдесетите години на 
XIII век ги уврстил на местото каде не спаѓаат. Тоа се однесува на пасусот кој говори за 
посинувањето од страна на Марија, што спаѓа во 1276. или 1277. 

Во претпоследниот пасус може да се препознае по жената Теодора оној другиот 
Светослав, кој, поново, е споменат премногу рано. 

Добивајќи го, значи, Светислав кралството, не можел да стои ни час мирно. 

Секогаш мислел на некој голем потфат. А што подобро да ја зачврсти својата по-

ложба, се оженил со Теодора, ќерка на царот Михаило, а му ја дал за жена една 
своја сестра Чаки, на синот на Татаринот Ногај. Кога овој подоцна сакал да го зазе-
ме Бугарското Кралство, Светислав му поставил замка, го фатил и им го предал на 
Евреите да го удават во теницата.  

Во тоа време Персијците го пустошеле Римското Царство на исток. Затоа 
Светислав, на захтев и молба на царот, составил војска од дваесет илјади коњаници 

и шест илјади пешаци и ги упатил под водство на својот Бугарин, Јован Херобоска 
Мацуката. Потепувувајќи се овој со Персијците, ги поразил и однел мошне чесна 
победа. Ама кога се враќал дома полн плен, се судрил со непријателите во некој те-
шки проодни кланци, каде, после јуначките борби и колежи кои ги направил меѓу 

непријателите, паднал на вечна слава. Кога за ова се сознало во Бугарија, почнале 
да се бунат против Светислав и да се говори дека тој е крив за смртта на толку ва-
лјани војници кои готово сами биле доволни да ја бранат Бугарија од било каков 
напад на туѓинци. Тогаш Светислав, посумњувајќи на патриархот Јоаким, наредил 
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да го стрмоглават од некоја стена. Ама богот, кој секогаш се грижи за своите слуги, 

не дозволил долго да остане неказнето ова Светиславова осионост и невалјалство. 

Имено, кога Бугарите, кои попат на другите Словени многу ги почитувале свеште-
ните лица, виделе толку безбожност на својот крал, отворено застанале да се од-

метнуваат од него. 

Константиновата жена Марија, која отсекогаш барала прилика- која (како 

што обично се кажува) е душа на човечко делување- да го подигне на кралскиот 
престол синот Михаило, ја искористила тогаш таа побуна на Бугарите. Таа после 
кратко време маченички го убила Светислав заблагодарувајќи му на кнезот на Ке-
фалонија, и воедно на деспотот на Етолија и Акарнанија, Светислављевиот крвен 

роднина. 
КОМЕНТАР: Она што овде се говори за војната против Турците и убиството на па-

тријархот Јоаким III се однесува на царот Теодор Светослав од почетокот на XIV век. 

Вотолку е неприродно враќањето во вториот пасус на Марија, жена на царот Кон-

стантрин Тих Асен (1257-1277). Раскажувањето за убиството на Светислав се однесува на 
оној првиот Јаков Светослав. 

Михаило (1323-1330) бил син на видинскиот кнез Шишман и не можел никако да 
биде син на Марија. 

После тоа Маријиниот син Михаило уз согласност на Бугарите бил прогла-
сен за бугарски крал. Овој, мада имал дома жена, ќерка на српскиот крал Стефан 

Немања, по име Недо или Неделко, сакал ипак да има уште една, која би била од 

царски род. И така, отпуштувајќи ја првата жена, ја зел Тоедора, бившата Свети-

слављева жена и сестра на Андроник Палеолог Помладиот, мошне убава жена, која 
тогаш боравела во Трново. 

Како на Андроник му било криво што така долго живее неговиот стрико, 

Андроник Постариот (оти сакал што порано да постане апсолурен господар на цар-

ството), му испратил поклисари на Бугаринот Михаил да го придобие за себе и да 
направи голем пријател. На тоа се решил со тоа што порано му било познато дека 
на Стефан Немања му оди многу на рака со неговиот стрико Андроник против Ми-

хаило, кој го помогал Андроник Помладиот, чија сестра (како што рековме) Буга-
ринот ја имал за жена. Поминале 23 години откако оваа не ја виделе нејзината ма-
јка и нејзиниот брат. Затоа го замолиле нејзиниот маж да ја доведе на некое место 

каде би можеле да ја видат. Задоволувајќи ја нивната желба, Михаило ја довел сво-

јата жена во Димотик, каде, и од страна на царот и од страна на неговата мајка, кра-
лски биле зачекани и дарувани со многу и богати поклони. Тука се договориле и за-
клучиле царот да му помогне на Михаило против српскиот крал, а тој на царот 
против неговиот стрико Андроник, а кога потполно го совладале непријателот, Бу-

гаринот, како награда за своите напори, да добие некои градови во Романија. Со та-
ква, значи, одлука Михајло со жената се вратил дома. Ама покрај тоа, не го одржал 

обеќањето ниту договорот со Андроник. 
КОМЕНТАР: Веќе при дното на претходната страница почнува одломокот од кој 

Орбин поново по ред го ексцерпира Никофор Григор. Вистинскиот однос измеѓу Андро-

ник II (1282-1328) Постариот и Андроник III (1328-1341) на Орбин му измакнал след тоа 
што точно не го сфатил Григориниот текст. Андроник Помладиот не бил синовец, туку 

внук на Андроник Постариот. 
Додека Андроник непрестално се борел со својот стрико, Михаило поттик-

нат, можда, со некоја голема надеж која себе си ја створил во главата, потајно му 
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порачал на Андроник Постариот дека ќе му дојде на полноќ ако пристане да склучи 

со него пријателство. Андроник Постариот сместо го прифатил овој предлог кој му 

изгледал заправо како му дошол од небото. Затоа непрестално можеле да се видат 
поклисари кои ги заменувале овие два владетели, а кои доаѓале да го унатачат ми-

рот. Бидејќи Бугаринот му испратил на помош добра војска, се открило, не знам ка-
ко, дека Бугарите кои дошле во Цариград намеруваат да го заземат тој град. Поради 

тоа не му било дозволено на никој од нив, освен на нивните заповедници, да влезат 
во градот, па војската се втаборила десет милји далеку од Цариград. Кога, значи, 

Андроник Помладиот за тоа бил обавестен, истиот час упатил еден свој поклисар 

со многу поклони и со уште повеќе обеќања на заповедникот на Бугаринот, молејќи 

го да оди и да се врати дома, што Бугаринот одма и го направил. 

Не поминало ни триесет дена од кога Андроник го протерал стрикото и сам 

го зазел целото Римско Царство, а Бугаринот Михаило провалил во Тракија да се 
бори против Римјаните, оти Михаило решил уз помош на Власите што порано да 
удри на Димотик и Едрење. Сознавајќи за тоа, царот тргна во Едрење, а потоа му го 

испратил својот поклисар на Бугаринот да го праша зошто тоа го работи. Тој му 
одговорил дека бара царот да му даде сè она што порано му го обеќал, оти (гово-

реше) дека тој сакал да му пружи помош на неговиот стрико, Андроник Помладиот 
не би успеал да се домогне на Римското Царство. Гледајќи ги овие размирици и 

спорови, царевата мајка и Бугариновата ташта посредувала меѓу нив да би ги поми-

рила, а со една златна свота пари која му ја поклонила на зетот вскладила сè.  
КОМЕНТАР: Отфрлувањето на Андроник II, на кој овде се алудира, паѓа во 1328. 

година. Во раскажувањето за српско- бугарската војна е заменета Григорината ознака „кра-
лис“ за српскиот владетел со името на Стефан Немања, како што Орбин понегде го назива 
Душан. Орбин не препознава дека е збор за истата војна која веќе ја опишал изложувајќи ја 
српската историја. (Битка кај Велбужд 28. јули 1390.) Занимливо е да се истакне дека вме-
сто Григорини 1000 „Гали“ Орбин има 1300 Германци. 

Следната година српскиот крал Стефан Немања ги припремил своите чети 

да ги одмазди навредите кои Бугаринот Михаило му ги нанел на неговата ќерка ко-

ја ја отпуштил бидејќи со неа имал деца. Кога Бугаринот бил обавестен за тие при-

преми, му упатил молба на царот од една страна да провали во Србија со свои чети, 

а тој ќе дојде со своите Бугари од другата страна, така да Немања не биде во состо-

јба да му се одупре на двајцата. И така, царот ги припремил своите чети и сè потре-
бно за војна, те во пролетта отишол во воен поход. Ама видувајќи дека неговата во-

јска не може да се мери со војската на српскиот крал, се втаборил во Пелагонија и 

решил тука да чека да види што ќе направи Бугаринот, кој располагал со поголем 

број на луѓе отколу тој, оти собрал дванаесет илјади Бугари и три илјади Власи. Со 

таа војска провалил во Србија преку северните делови на планината Хем и стигнал 

скоро до изворот на реката Струмица. Како никој не му се одупрел, четири дена не-
прекинато пустошел сите со оган и меч. Ама петиот ден, од сончевите зраци, се по-

јавил Немања со многу луѓе, чие оружје така сијало готово да го засенила погледот. 
Кога, значи, војската ја заметнала битката, Немања, придружуван со еден одред со 

свои коњаници и со илјада и три стотини Германци, храбри и во оружје извежбани 

луѓе, најпрво насрнал на Михајловото знаме. Бидејќи го одзел брзо без големи те-
шкотии, му го свртил тагаш патот на коњичкиот одред каде бил Михаило. Во голе-
миот колеж кој тука се направил, го заробил Михаило. Од останатиот пак дел на 
војската повеќето тука изгинала, а оние кои побегнале, се вратиле дома на полови-
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на голи. Смртно ранетиот Михаило останал полно три дена во потполна несвест, а 
четвртиот ден, доаѓајќи малку кон себе, ја испуштил душата. 

После примената вест за тоа, царот се вратил дома, не пружувајќи им помош 

на ниедна страна и не претрпувајќи икакви штети. Следната година, сознавајќи де-
ка кај Бугарите има немири и дека сакаат да им го одземат кралството на жената и 

роднините на покојниот Михаило, ја собрал војската и одма ги нападнал некои гра-
дови и утврдување близи Хем. Ги зазел сите скоро без тешкотии, оти становниците 
сами му се предавале. Тука измеѓу останатите градови го зазел градот Месемврија, 
кој во тоа време бил во рацете на Бугарите. Кога во Бугарија имало големи метежи 

и раздори, на крајот, на захтев на Стефан Немања, кој после поразот нанесен на 
Бугарите постанал готово господар во Бугарија, тоа кралство било предадено на 
Михаиловиот роден брат Александар. 

Кога, значи, Александар ја презел управата на кралството, составил јака вој-
ска од Бугари и Власи и провалил во соседните земји на Римјаните. Продрел сè до 

Едрење, покорил многу места, потоа освоил некои утврдувања и се вратил дома ве-
сел и полн плен. 

КОМЕНТАР: Новиот владетел бил Јован Александар (1331-1371). Војувањето со 

Византија е опишана на ова и следната страна и паѓа на самиот почеток на неговата влада. 
Месемврија е град на брегот на Црно Море (денес Несебр), а Росокастрон лежел во 

близина на тогашната византиско- бугарска граница. Во дното на оваа страна сосем погре-
шно се споменува името на царот Јован Кантакузен. Тоа е поново случај кој го илустрира 
Орбиновиот површен труд од изворите. Кај Григор нешто порано се опишани погребните 
свечености за мртвиот цар, што се однесувало на стариот цар Андроник II, кој после исфр-

лување од престолот живеел како монах. Орбин сфатил дека тоа се однесува на Андроник 

III. Дури не му засметало ни тоа што во одломокот кој овде го препишал се споменува „ве-
лик доместик Кантакузин“ (стр. 286 горе). 

Јован Кантакузин, кој го наследил во царството Андроник, не можел да трпи 

такви пустошења на своите земји, па ја собрал војската од Римјаните, те одненадеж 

ја нападнал бугарската земја да би ги повратил утврдувањата на Хем кои се нај-
дувале во Александровите раце. Со нагли упад во Бугарија сè похарал и зазел мно-

гу утврдувања и од нив ги протерал посадите кои Александар ги оставил. Обаве-
стен за тоа, Александар настојувал по пат на поклисари да склучи мир со царот, го-

ворејќи дека не му доликува на еден христијанин да биде така окрутен према при-

падницие на истата вера кога може да се биде и без тоа и да живее во мир, те со 

свртени оружја против непријателите. Царот му одговорил дека е право оние гра-
дови кои ги основале нивните претци да им бидат потчинети на Римјаните. Со тие 
зборови ги отпуштил Александровите поклисари. 

КОМЕНТАР: Беседата ма припаѓа на царот Андроник а не на Кантакузин, како што 

стои во насловот на маргините“. 

Се кажа: „Јован Кантакузин, кој го наследил во царството Андроник, не мо-

жел да трпи такви пустошења на своите земји, па ја собрал војската од Римјаните, 
те одненадеж ја нападнал бугарската земја...“. 

Следи Римското Царство имало многу земји, вклучувајќи ја и Македонија. И 

бригиската=брзјачката Охридска архиепископија, а Бугарите со Трново била други. 

Се говори за цар со својата Цариградска патијаршија, што не важело за Бу-

гарија чиј црковен владетел не бил под царот туку под цариградскиот патријархот. 
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„Што побрзо можел, Александар собрал војска од осум илјади Бугари и две 
илјади Власи, па со неа тргнал од Трново. Петиот ден стигнал во Русо Кастро, те 
тука втаборил, оти добил вест царот дека се најдува во тоа место. Мада царот бил 

уплашен од доаѓањето на Бугарите, кои располагале си поголем број војници отко-

лку тој, ипак сосем не клонал со духот, туку ја собрал војската на едно место и неа 
ваква ñ одржал: ‘Прво видете, браќа и непобедиви војници мои, мораме да се бори-

ме во туѓа земја. Најдувајќи се далеку од татковината, не можеме да се надеваме 
дека ќе ни стигне било каква помош. Затоа, се бориме како да имаме одма да умре-
ме и да зајдеме како ова сонце. За нашите благородни и великодушни дела за све-
док ја оставаме оваа непријателска земја во која денес ќе се бориме на живот и 

смрт; нека очите на истите непријатели сведочат за нашето јунаштво. Множината 
непријатели вас не смее да ве преплаши, оти знаеме добро дека често големите вој-
ски биле победени од помали војски. И ние мораме да ја гаиме оваа надеж и да го 

упираме погледот во боженствената доброта која, измеѓу останатото, му овозмо-

жила на Атињанинот Темистокле со малата флота да ја потопи во Саламина готово 

сите снаги на Персијанците. После тоа Тебанецот Епаминонд со незнатна војска им 

задал пораз на големите и јаките војски на Лакедемонјаните, најпрво кај Аликарта, 
а после кај Леутре. Во тоа време Спарта го изгубила исто така Лисандр, а го прими-

ла на голема срамота оној голем Агесилај кој бегал.’ Охрабрени, значи, со овој го-

вор, Римјаните со големо одушевување стапија во борба со Бугарите. Тука (меѓу 

останатите) храбро се борел големиот доместик Кантакузин, син на ќесарот и сино-

вецот на Порфирогенит. Ама како што ни Бугарите ништо не заостанувале во јуна-
штвото, Римјаните почнале да бегаат и да се склонуваат во Русо Кастро. Бидејќи 

живееле под опсада, почнале да оскудеваат во сè, а нарочито им понестанало зоб за 
коњите, кои след тоа непресрално скапувале. 

Притиснат така со тешки неволји, царот почнал со молитви да бара божен-

ска помош, оти во толкава негова беда друг лек немало. Тоа што Месемврија и 

многу други градови и утврдувања (видувајќи го поразот на Римјаните) им се при-

клучиле на Бугарите, делувало на царот толку да изгубил секоја надеж во помош; 

да бара, пак, мир од Александар не се усудувал, свесен колку зла и штета ñ нанел 

на неговата земја. Додека, значи, бил заокупиран со такви мисли, Александар му се 
смилувал и му понидил мир, те го пуштил на слобода дома. При тоа го опоменал во 

иднина да биде поумерен во своите дела, те да се сети дека постојат четири годи-

шни доба, и дека понекогаш државите во еден час доживувале големи промени. 

После повратување дома, царот настојувал да го склучи споментиот мир со 

Бугарите. Во таа сврха поклисарите се договориле да се воспостави родбинска вр-

ска, те царот му ја даде својата ќерка за жена на Александривиот син. Бидејќи двај-
цата биле задоволни со тоа, царот ја повел деветгодишната ќерка во Едрење и ја 
мажила за споментиот Александров син, кој имал петнаесет години. 

Александар после повратокот дома се дал на работа околу зачврстувањето 

на своето кралство. Како прво, ја протерал од Бугарија Теодора Палеолог, жената 
на бившиот бугарски крал Михаило, со еден нејзин син од три години по име Ши-

шман. Кога Теодора видела дека не може да му се одупри, тргнала со својот син по 

копно во Дубровник. После кратко задржување тука, преминала во Апулија, а от-
таму се префрлила во Цариград, каде, со својот син, кој (како што некои кажуваат) 
имал надимок Capina, го завршила останатиот дел на животот. 
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КОМЕНТАР: Григор не кажува дека Кантакузин е „син на ќесарот и синовец на 
Порфирогенит“, туку говори за друга личност која била во сродство со Палеолозите. Ра-
скажувањето за бракот измеѓу византиското и бугарското царско семејство се однесува на 
подоцнежно време. Орбин просто го истргал овој одломок од контекстот и му го дал на пр-

етходниот екецерпет за Бугарите. Раскажувањето за Теодора и нејзиниот син било искори-

стено во главата за Балшиќи. 

Ослободен, значи, на мислите на Теодора и нејзиниот син, Александар упра-
вувал со кралството уз најголема мудрост и смиреност, делејќи им правда на своите 
поданици на големо нивно задоволство. Со првата жена имал два сина, Страцимир 

и еден друг. Мајката на овие деца не се сложувала со својот маж, оти не била дово-

лно паметна, и тоа е разлог што Александар зел друга, и тоа некоја Еврејка. Кога 
оваа еден ден дошло пред него по повод на некој спор, толку му се свидела на Бу-

гаринот да по секоја цена неа сакал да ја земе за жена. Затоа неа најпрво ја покр-

стил и ја вовел во палатата, а потоа ја испратил на едно место оддалечено од него, 

каде ја држел под добра стража. Со оваа друга жена имал два сина, Шишман и 

Асен или Јасен. Да би го осигурала на своите синови Бугарското Кралство, нивната 
мајка вешто го отровала еден од своите пастораки. Кога тоа го видел таткото Але-
ксандар, а како не можел поуздано да установи дали таа ја предизвикала неговата 
смрт, да би го заштитил вториот негов брат, Страцимир, го испратил со неговата 
мајка во Видин и му го предал тој град на управа. Преземајќи ја, значи, управата во 

споменатото место, Страцимир почнал да му ја скратува послушноста на својот та-
тко. Ама бидејќи неговиот татко премногу нежно го сакал, никогаш не удрил на не-
го, туку го пуштал да работи што сака, трпејќи дури да се назива цар. 

КОМЕНТАР: Не ми пошло зарака да го утврдам потеклото на кажувањето за се-
мејството на Иван Александар. Приказната за Еврејската ја најдуваме и кај Халкокондил. 

Во еден домашен запис царот Иван Александар има синови Михаило, Страцимир и Асен. 

Во тоа време, беше тоа 1351. година, да би ги казнил некои бунтовници, 

унгарскиит крал Лудовик го испратил со јака војска во Босна палатинскиот кнез 
Никола и Никола стригонскиот архиепископ. Провалувајќи во Босанското Крал-

ство, го нападнале утврдувањето Сребреник. Бидејќи не можеле да го освојат, се 
повлекле со големи губитоци. Тука некој ноќта му го украл печатот на стриго-

нскиот архиепископ, канцеларот на кралот Лудивик, а тогаш им го продал на некои 

златари. 

После кратко време Лудовик спремил знатна војска, па пошол и по копно и 

по вода против Страцимир, кој го навредил. Бидејќи лесно го победил и заробил, го 

повел со себе во Унгарија. Некое време го задржувал во темница, во утврдувањето 

на Загребачката архиепископија, викано Гомнек, оставајќи го на управа на Видин 

еден свој великаш со неколкумина унгарски војници да го бранат споменатиот 
град. Тогаш влашкиот војвода Влајко, или затоа што споменатите унгарски војници 

харале на неговата земја, или од некој друг разлог, дошол со многу војска под Ви-

дин, го зазел и го спалил (оти Унгарците се повлекле во некоја поблиска тврдина). 
Преселувајќи го во својата земја, од онаа страна на Дунав, целиот народ кој го за-
текнал во Видин, се дал на освојување на две тврдини во кои биле Унгарите. Но ко-

га не можел ништо да направи, бидејќи по својата положба биле утврдени и бидеј-
ќи ги бранело четири стотини војници, меѓу кои биле шеесет ѓеновански стрелци, 

ги ставил под опсада, и тука останал додека кралот Лудовик лично не дошол од 

Унгарија да го нападне. Кога Влајко видел дека не ќе може да одоли, се вратил во 
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својата земја. Ама после склучиле мир, па Влајко ги вратил во Видин сите оние кои 

ги преселил од тоа место. Во исто време Лудовик го пуштил од темница Страцимир 

и му го повратил Видин. Ама претходно барал да му се заколни на верност, а за се-
која сигурност кај себе ги задржал готово како талци двете негови ќерки, од кои 

едната наскоро умрела, а другата, по име Доритеја, се мажила за тогашниот босан-

ски бан Твртко, кој (како што рековме) после ја зел титулата и кралот на Рашка. 
КОМЕНТАР: Последниот пасус на таа страна и излагањето на стр. 288 се ослонува-

ат на кажувањето на Бонфиниј, кој, поново, ја користи унгарската хроника на Јован Туро-

циј. И кога кај едниот и кај другиот поход на Босна 1363. е раскажан непосредно пред по-

ходот на Видин 1366. па и Орбин овде го внел одломокот за Босна. 
Кога, значи, Страцимир, после дванаесет години сужањство во Унгарија, се 

вратил во Видин, тој град за неполни пет години имал исто толку становници колку 

и порано. Управувал со својата држава со голема мудрост, а со Дубровчаните кои 

доаѓале во неговата земја постапувал мошне љубезно. 

Малку после, 1363. година, умре неговиот татко Александар. Како што имал 

една прекрасна ќерка од бракот со Браида, неа му ја дал (како што пишува Лаоник 

во II кн.) за жена на Турчинот Мурат. Оставил зад себе три сина кој ги имал од бра-
кот со Еврејката, те. Шишман, Асен и еден друг, со кој нивниот брат со Страцимир 

водел војна. Во тоа време дошле во Бугарија и Турците,па кога Шишман и неговите 
браќа со нив се степале, Асен е убиен во битката. После таа битка Шишман склу-

чил мир со Турците, ги признал и пристанал да им плаќа данок. Оттаму Турците 
повеќе пати правеле препади сè до Видин, робејќи и пустошејќи ја земјата, ама не 
можеле да го освојат градот. Кога после преминале од онаа страна на Дунав, про-

дреле на подрачјето на Влашка. Тогаш влашкиот војвода им ги одзел лаѓите на кои 

ја преминале реката, удрил на нив и ги победил. Тие, пак, кои не погинале во би-

тката, како не нашле лаѓи на кои верувале дека ќе можат да се спасат, скокале во 

водата да не би паднале во рацете на непријателот, те така сите изгинале. 
КОМЕНТАР: „Браида“ спомената на почетокот на оваа страница не е лично име ту-

ку резултат на неспоразум. Латинскиот превод на Лаоник Халкокондил го нашол во те-
кстот зборот Хебраидос (во падеж) што значи Еврејка, па помислил дека тоа е име. Подо-

цна дури мислел дека таа „Враида“ била ќерка на кнезот Лазар док И. Руварац, „Кралица и 

царица српска“. Зборник на Иларион Руварц I, Белград 1934, 32-33, не го открил изворот 
на заблудата. 

Инаку овде не е Лаоник обемно ексцерпиран. Не ми е познато потеклото на прика-
зната за Алексадровите синови и нивните односи према Турците. Она што се раскажува во 

другиот пасус се однесува на преминувањето на Турците во Европа и секако им претходи 

на турските провали до Видин. 

Бидејќи (како што е речено) Александровите синови Страцимир и Шишман 

биле во сваѓа поради татковата баштина, не сакајќи помладиот да му попушти на 
постариот, Шишмам, кога сфатил дека не може да се мери со својот брат, го пови-

кал на помош турскиот султан Мурат, понудувајќи му голема свота пари. Мурат со 

дванаесет илјади борци сместо преминал во Грција и намерно ја продолжувал вој-
ната што повеќе можел. И кога видел дека двата брата ослабиле, дека татковото 

благо е потрошено, земјата похарана, те дека повеќе не ќе може да се користи ле-
тнината, наеднаш го свртил оружјето против двајцата и скоро го зазел градот Гали-

поле, место како створено за турска држава, оти се најдува на Пропонтид, на мор-

скиот брег, близу на Хелеспонтскиот мореуз. А бидејќи бил створен план да ја за-
земе Грција, продолжил да удира на неа, сматрајќи дека нема таа сила која би мо-
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жела да му се одупри. Наскоро, од 1363. до 1364. година, загосподарил и со градот 
Едрење и со поголемиот дел на Романија. 

Романија е дел од Тракија и имала свој крал сè до годината господова 48. 

После ја покориле Римјаните и ја претвориле во една од своите провинции. Према 
старите писатели, имала мошне широки граници. Од исток, имено се граничела со 

Црното Море и протегала до Пропонтида; од југот била опашена со Егејското Море 
и реката Стримон; од север била границата Истар, а од запад планините на Пеонија 
со провинцијата денес викана Унгарија, и реката Сава. Луѓето велат дека во Траки-

ја е вклучена една и друга Мезија, што одговара на денешна Србија и Бугарското 

Кралство. 

Турците (како што е речено) продреле сè до Видин. Градот не го освоиле, 
ама одвлекле голем плен. И кога, на крајот, Мурат му го лишил на кралот Шишман 

царството, а воедно и животот, сосем згаснало кралството на Бугарите и преминало 

во рацете на Мурат. Зачврстувајќи се овој во Едрење, правел многу плачкања пре-
пади по сите соседни места. 

Овде имаме, навистина, најдобар пример до што можат да доведат неслога и 

граѓански војни. Бугарите, имено, кои (према наводите на Бјонда, Сабелика и Пла-
тине) биле најмоќна нација, способна да ја скрши турската сила, додека живееле 
сложно, никогаш не можел да ги победи ниту еден, туку сите непријатели заедно. 

Ама, кога след неслогата на своите владетели се поделиле, сосем пропаднало ни-

вното царство кое некогаш така цветело. 

Загосподарувајќи, значи, Мурат со Бугарското 1370. година, го освоил град-

от Притур во Романија, те го убил неговиот војвода или како го викале, деспотот, 
Момчило Дена, некогашен заповедник на царот Стефан Немања, после чија смрт ги 

зазел некои места во Романија. Момчило во сите свои дела се покажал како паме-
тен човек и добар војник. Кога им отишол на помош на Бугарите, на крајот од нив 
бил издаден и убиен од Мурат, кој повеќе пати со дивење говорел за неговото јуна-
штво. 

КОМЕНТАР: Раскажувањето за доцната бугарска историја е прекината овде со раз-
матрањето за „Романија“ за која Орбин верувал дека претставува некој сосем одреден дел 

на Балканското Полуострово, мада тоа е ознака за византиските земји. Третиот пасус со 

размотрување за судбината на Бугарите потекнува веројатно од самиот Орбин. За раскажу-

вањето за Момчило поново е некоја збрка. 
Градот „Притур во Романија“, без сумловост, е Перитеорион, град на брегот на за-

ливот Пор (Бур) е источно од Места. Момчило, кого Орбин по некој за нас познат извор се 
вика Момчило Дено, е познат од византиските и турските извори. Бил тоа самостоен го-

сподар и заповедник најамник во областа Родопи, кој често менувал господари. Бил во 

служба на царот Андроник па после се склонил во Србија. Потоа му служел на Кантакузин 

па го напуштил и него и преминал на царицата Ана, од која добил титула деспот. Страдал 

1345, кога Перитеорион го опседнале Кантакузин и неговиот сојузник Умур-бег од Ајдин 

(Смирна). 
Животот и погубувањето на Момчило дале повод на постанокот на епската тра-

диција која неговиот град го промешала далеку со внатрешноста. Орбиновиот извор секако 

бил под влијание на приказната за Момчило оти инаку него не би можел да се направи на-
месник Душанов, ниту супарник на султанот Мурат“. 

Мавро Орбини пиши за Словени-тие биле Траките, Илирите и Македонците. 
Како што Херодот говори дека Траките не биле сложни и единствени, исто-

то се случувало и со Словените на Мавро Орбини.Следи заклучок: Траки=Словени. 
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Бидејќи тракиските тн.Словени не биле сложни и единствени, биле совла-
дани од Турците=Муслиманите. Па и затоа се говори за петвековно турско ропство. 

Книгата заврши. Потоа доаѓа овој текст на Симо Ќирковиќ: „Следните коме-
нтари ги распоредив уз припаѓачкиот текст оти вака распоредени не би можеле да 
се користат бидејќи страната во комјутерот не одговара на страните во книгата. 
Оставив поглавје затоа овие податоци да би ги имал на едно место. 

КОМЕНТАРИ И ИЗВОРИ НА МАВРО ОРБИНИ 

КОМЕНТАРИ“.  

 

СЛОВЕНИ 

 

Белците во леденото доба, со траење од пола до милион година, биле по-

влечени во Левантот, кој со потопите се налеал со морска вода. Следи Белците нај-
прво да се населат на блиските левантски простори, а потоа на поддалечните, дури 

и во Јапонија- Европа не била населена.И токму затоа таа постепено се населувала-
ла од и преку Балканот, само по долините на реката Вардар- Морава- Дунав-Рајна...  

Фрањо Баришиќ пиши: „Словените како потомци на Јафет, постариот Ноев 

син, обитуваат најпрво во Киликија и оттаму се шират према северните и североза-
падните области, допирајќи до Британија. Таа нивна ексапанзија е наговестена веќе 
во името на предокот на Јафет, кој значи ‘ширење’ (allargamento). Родените војни-

ци, Словените ќе покорат многу земји и народи“. 

Според почетокот на книгата, преселбите биле од југот кон северот. Така се 
дошло со преселбите до Британија. Па посебни словенски народи никогаш немало. 

„Пред 107 години отприлика Бусите од Биармија, пловејќи со Северното 

Море, откриле дотогаш непознато острово населено со Словени. Тоа острово е по-

големо од Кипар и, во поново време, се вика Нова Земја. Тука е крајот на словен-

скиот свет“. 

Се потврдува, дека и на крајот од светот се говорел само тн.словенски јазик. 

„Нешто попозно, од сарматската равница Словените се раселуваат во разни 

правци. Овие страшни војници со дивење ги опишува на црноморскиот брег прого-

нетиот песник Овидиј. Од мноштво нивни називи со времето се издвојуваат три ка-
ко најглавни- Венеди, Анти и Словени- да на крајот да преовладеало името Слове-
ни како општ назив“. 

Следи да се разберат одвоено Анти и Венети со потекло од Балканот и Мала 
Азија, за кои пишел Херодот (5 век п.н.е.). Пак, тој не познавал никакви Словени. 

И Прокопиј (6 век п.н.е.) не познавал никакви Словени туку само Склавини. 

Склавина означувало област на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, 

на кого говорел Платон. Пак, област на персиски јазик била сатрапија, на латински 

провинција и на Александријскиот Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки) тема. 
Бидејќи не можело да има сатрапски, провинциски и тематски народ во све-

тот, не можело да има склавински народ. Ако се земе во предвид дека склавини= 

области имало во Европа, Азија и Африка, насекаде не можело да има таков народ. 

„Од Сарматија еден огранок (Венеди) преминува во областа на Балтикот, а 
вториот се спушта во Подунавјето. За тие подунавски Словени првиот известувач е 
Прокопиј од Цезареја, кој приповеда за словенски платеници во ромејската војска и 

ги прикажува како одважни војници, ги опишува нивните обичаји, говори за нивни-

те упади во Тракија и Илирик. Малку подоцна Словените ги заземаат Далмација, 
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Македонија, областа Венеција, Корушка, Истра, Норик. Тие им помогнуваат на Ла-
нгобардите при освојување на Падова и Рим. Ги победуваат Аварите. Нивниот крал 

Сам води борба против Франките“. 

Прокопиј не познавал Словени туку само Склавини, чиј јазик бил еден ист 
со Антите и Венетите. Тој бил само варварски=пелазгиски, а во Римското Царство 

службен јазик бил латински јазик. Пак, според Дионосиј (1 век п.н.е. до 1 век н.е.) 
Римјаните- жителите на Рим- говореле варварски, пелазгиски и еолски=пелазгиски.  

Бидејќи Венецијанците не биле Словени, истото важело и за Антите. Следи 

да се потврди:Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини-само Обласници.  

„А сега за името Слави или Словени. Ова име прв пат се споменува кај Про-

копиј од Цезареа кој, пред 1070 години, ги опишал Јустинијановите војни со Готи-

те. Во исто време името Слави го споменува и Гиорнандо, кој е словенско- аланско 

потекло, истакнувајќи дека тоа име во негово време е ново. Меѓутоа, прв е Птоло-

меј од Александрија кој на својата карта ги бележи сарматските Словени под нешто 

расипан назив Сулани. Ромејските писатели Словените ги називаат Sclavini, а итал-

ски Sclavi. Некои мислат дека името Словени доаѓа од зборот слово (verbo). Меѓу-

тоа, ќе биде поточно дека овој назив потекнува од зборот слава (gloria)...“. 

Се кажа: Гиорнандо..., „истакнувајќи дека тоа име во негово време е ново“.  

Следи и: Птоломеј од Александрија бележи „...сарматските Словени под не-
што расипан назив Сулани. Ромејските писатели Словените ги називаат Sclavini, а 
италски Sclavi. Некои мислат дека името Словени доаѓа од зборот слово (verbo). 

Меѓутоа, ќе биде поточно дека овој назив потекнува од зборот слава (gloria)...“. 

За Сулани од слово; Склавини- „Ова име прв пат се споменува кај Прокопиј 
од Цезареа кој, пред 1070 години, ги опишал Јустинијановите војни со Готите“. 

Па Склавините за прв пат се појавиле само од во 5 век- на Балканот во 6 век. 

Мавро Орбини пиши: „Доовде сме расправале за делата на господите и кра-
левите кои владееле во старите времиња во Рашка и во Зета, дотакнувајќи го исто 

така семејството Неманиќи, кое долго време господарело во споменатите покраини. 

Сега ќе говориме за господите, бановите и крајевите на Босна. Но пред него што 

преминеме понатаму, ќе биде потребно да кажеме нешто за потеклото на Босан-

ците. Босанците (према кажувањата на Карло Вагрија во III кн. За Хенетите Слове-
ните потекнуваат од трачките народи Беси,кои (како што пишува Солин и Херодот) 
биле настанети уз реката Нест која Турците ја викаат (како што вели Пјер Белон) 

Карасов, а Грците Местро. Ливиј и Страбон Бесите ги сместува близу планината 
Хем, а нивни град бил (пиши Евтропиј) Ушкудама, кој Хадријан го прозвал Андри-

јаполис. Према Овидиј пак, седиште на овие племиња биле близу Дунав и Гетите. 
Оттаму непрестално со оружје ги вознемирувале не само соседите туку и најод-

далечените народи. Меѓу останатите, Римјаните често се бореле со нив. Евтропиј, 
во II кн. ‘Римска историја’ и Јорданес Алански пишат дека Лукул прво се борел во 

Тракија со Бесите, кои предначеле со снага, храброст и добар глас, те со страшна 
војна ги победил на планината Хем и го зазел нивниот град Ушкидам. Светониј 
Транквил во животот на Октавијан приповеда дека овој цар се борел со Бесите и со 

нив водел многу војни. Дион, пак, во XLV кн. пиши дека Брут, поставајќи наме-
сник на Македонија и Грција, влегол во земјата на Бесите, од една страна, да ги ка-
зни за направените злодела, а од друга страна, да ја добие титулата цар (како по-

лесно би можел да се бори со Цезар и Антониј). Тоа изврсно му пошло за рака за-
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благодарувајќи му на големото залагање и еден друг господар Расциполиде. Во LI 

и LIV кн. кажува: ‘Бесите биле во Тракија и со нив војувал М. Крас, а после него К. 

Луциј 739. година од основање на Рим. Ги нападнал исто така и Марко Лукул, кој 
го наследил во Македонија Курион, и М. Лолиј’ “. 

Овде се говори за тн.Словени, а тие биле наследници на Венетите и Траките. 
Следи заклучокот, никогаш немало посебни словенски народи- тие се лага. 
„Два друга негова брата, те. Нинослав или (како некои го викаа) Мирослав, 

и Владислав, ојдоа во Хрватска, а една нивна сестра, по име Даница, отишла од по-

божност во Рим, па тука се разболела од грозница и се впокоила. Била покопана во 

Минерва, а на нејзиниот гроб беше напишано (како уште се гледа) HIC IACET 

DIANA ILLIRICA“. 

Па покрај Траките, тн.Словени биле и Илирите, што останало и сите следни 

векови.Ова останало во последни векови за Виена, која имала илирска канцеларија. 
Фрањо Баришиќ пиши: „Некои докажуваат дека словенскиот јазик е воведен 

во Далмација и другите илирски провинции тек по 606. година, кога Словените до-

шле, а пред нив дека во Далмација се говорел латински и грчки јазик. Тоа е погре-
шно. Како што во Италија се зачувал, иако во искварен облик, антички латински ја-
зик, така исто и во Илирик отсекогаш се говорело со словенски јазик. Илирите, со 

доаѓањето на Готите и Словените, донекаде го расипале својот првобитен словен-

ски говор. Воопшто, на едно земјиште се одменуваат народите, ама јазикот остану-

ва ист. Да во Илирик се говорело латински, тогаш жителите на таа област римските 
писатели не би ги назвале варвари. Латински се говорело само во некои градови од 

Римјаните окупираната Далмација“. (Со Готите=Татарите се расипал јазикот, Р.И.) 

Се кажа: „Да во Илирик се говорело латински, тогаш жителите на таа област 
римските писатели не би ги назвале варвари. Латински се говорело само во некои 

градови од Римјаните окупираната Далмација“. 

Коине не бил народен јазик од Елада туку само Птоломејов Александријски 

јазик- од 300 г.п.н.е. Истото важело и за латински јазик кој било само од 240 г.п.н.е. 
Пак, народен јазик бил само варварски, што го наведува и Мавро Орбини. 

За варварски пиши и Приск, како спротивност на готски, хунски и латински. 

Фока центаур (цент со сат) цент - н = цет=сет=сатем. И друнгар - н = другар. 

Следи за САТЕМ (изговор на бројот сто) или КЕНТУМ (сто на латински). 

„Уште еден доказ. Биондо ни кажува дека св. Јероним, пронајдувајќи го сло-

венското писмо буквица, на словенски го превел Светото Писмо. На тој јазик тој ја 
составил и литургијата, која е прифатена и која подоцна ја потврдил папата Еуген 

IV. Исто ни соопштува Сабелико. Бидејќи св. Јероним живеел 200 години пред до-

аѓањето на Словените во Далмација, е јасно дека словенски тука се говорело уште 
во античко доба. Тоа го докажуваат и имињата на местата во Далмација кои ги спо-

менуваат античките писатели. Заради пример, Ливиј ги споменува Билазора, Кори-

та, Грапса итн., одреди на словенски називи на места“. 

Следи 200 години порано се говорело на варварски=пелазгиски=тн.словен-

ски јазик пред да имало инвазија на Словени. Исто пиши Фасмер за на Пелопонез. 
Мавро Орбини пиши: „Меѓутоа, Бесите ипак загосподареле со оние подрачја 

кои денес ги викаме Босна. Оттаму често ги напаѓале соседите, нарочито Унгарци-

те, како што пиши Јован Туроци во унгарската хроника, називајќи ги Беси, а не Бо-

санци. Овие Босанци (како пиши Вагриезе во III кн.) ги извеле после многу долги 
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чесни дела на кои кај нас готово сосем нестанале успомените, оти кај Босанците 
(како, воостанатото, и кај другите Словени) немало писмо, ни писмени луѓе кои би 

знаеле да ги пренесат на хартија делата на својот народ“. 

Се наведе најбитното: „кај Босанците (како, воостанатото, и кај другите 
Словени) немало писмо, ни писмени луѓе кои би знаеле да ги пренесат на хартија 
делата на својот народ“. 

Следи заклучокот, не се работело за словенски народ туку за писмени тн.Не-
словени и неписмени тн.Словени. За авторот врската била со Солунските Браќа. 

Ним како на Солунчани ама и Темати и Христијани службен и христијански 

јазик им бил христијанскиот јазик коине на кого пишел Апостол Павле,поврзано со 

Новиот завет, кој бил пишан на коине. Меѓутоа, Солунските Браќа го познавале на 
околу солунските Склавини=Обласници склавинскиот=пелазгиски=варварски ја-
зик. Таквиот јазик им бил само народен.- тој бил и повеќебожен=склавински јазик.  

За да се потврди дека никогаш немало посебен словенски народ е наводот на 
австрискиот конзул Хан (1865). Тој запишал, Охриѓани не сакале да бидат Словени. 

 

РУСИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ 

 

За да се потврди дека преселбите биле од југ кон север може да се послужи 

со сувиот појас-тој се поместувал само од југ кон север, а никако обратно. Следи за 
Источното Римско Царство (Балканот со Мала Азија) житница бил Египет. Потоа 
тој се поместил кон север...во Подунавјето...Јужна Русија. Ова се добјаснува и со 

ДНК: генетско-географската оддалеченост- од југ кон север, но никако обратно. За-
тоа Македонците им биле блиски на Критјаните... Значи, преселби од југ кон север. 

Кај Херодот се чита дека околу Црноморието било населено со жители од 

југот: Балканот со Мала Азија итн. Пак, тн.словенски простори не биле населени. 

Херодот34
 под IV-28 пиши: „Целата таа земја за која стана збор е многу сту-

дена. Таму осум месеци во годината е таков мраз што, ако во тоа време излееш во-

да, нема ништо да расквасиш, туку ќе расквасиш само ако запалиш оган. Сė замр-

знува, и морето и целиот Кимерски Боспор. Скитите кои живеат од другата страна 
на каналот одат на воени походи по мразот и, превезувајќи се со коли, ги напаѓаат 
Синдите што се преку морето. Така, зимата трае осум месеци, а и текот на другите 
четири месеци е студено. Тамошната зима се разликува во многу нешта од зимата 
во сите други краишта. Таму, кога е време за дождови, речиси воопшто не врне, а 
лете дождот не прекратува. Во време кога во други краишта има грмежи, таму не-
ма, а летно време се чести. Ако загрми зимно време, луѓето се чудат и тоа го сме-
таат за некој божји знак. И ако има земјотрес во скитската земја, било лето или зи-

ме, и тоа го сметаат за божји знак. Нивните коњи лесно ја поднесуваат таа зима, а 
маските и магарината воопшто не ја поднесуваат. Во друга земја коњите, изложени 

на студ, измрзнуваат, а магарињата и маските студот го поднесуваат“. 

За доказ дека просторите северно од Дунав не биле населени, се наведуваат 
и мемоарите на Хандриан, кој царувал по цар Трајан (98- 117 година): 

Маргарет Јурсанер35 ги наведува мемоарите на Хадријан: Бев назначен за тр-

ибун во втората легија. Поминав неколку месеци по горното течение на Дунав. Не-

                                                 
34

 Херодотова историја, Завод за унапредување на стопанството на Република Македонија, Ск- 1998. 
35

 Маргарит Јурсанер (1990): „Мемоарите на Хадриан“, Наша книга, Скопје.  
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каде во ноември, бев префрлен во петтата легија, македонската, на устието на Ду-

нав, на границата на Долна Моесија. Големата земја на устието на Дунав и устието 

на Бористен, се смета за едно од најчудесните земји на светот. Скитската земја го 

има она малку тешко, а огромниот тек што завршува тука на устието, влечи тиња 
од континентот, мраз од ненаселени предели. Тука се најдов лице в лице со висти-

нската зима, која трае со месеци и се насетува дека подалеку на север е постојана 
без почеток и крај. Дунав беше долг и широк појас од црвен мраз, а потоа синкав, 
набразден со траги од внатрешни струи. Од мразот се штитевме со кожи. Во сте-
пата, снегот понекогаш ќе ги избришеше разликите кои и онака не беа видливи. 

Мојот кавказки водач го топеше мразот за да ги напои коњите. На пролет, многу 

пати се случуваше, кога топењето на снегот ќе дозволеше, да навлезам длабоко на 
земјата, царство како што не го знаеме.  

Стои: „ненаселени предели“. А тие ненаселени предели се населиле од југот. 
Ова се потврдува и со домашните животни, кои биле балкански, а вон него 

диви. Северно од реката Дунав била темната пчела, а на југот светлата. Следи Бел-

ците биле од југот со својот лен, житариците и мешункасти растенија, а на север 

конопот, темниот чај итн. Исто така, овошките биле на југот, што важело и за ло-

зата. Бидејќи Русија не била донаселена, доказ се овошките- Русија до демес не е 
овоштарска земја. Со тоа што таму ја нема лозата, Русија била населена воглавно 

во новата ера: Киев бил создаден по 6 век, Новгород во 9 век и Москва во 12 век ... 

Бидејќи таму условите биле многу лоши за живеење, таму се јадело коњско 

месо и млеко и други животни, кои не биле замисливи на Балканот.Што е најбитно, 

таму имало канибализам, како одлика на темните раси. Ова се потврдува и со дока-
зот, онаму каде што поминале Готите, имало канибализам и се јади коњско месо...  

Кога се говори за преселби, Белците се селеле со говеда. Напротив, од Ски-

тија на Балканот преселбите на Готите, Аварите, Бугарите и другите Монголи биле 
само со коњи. Меѓутоа, Балканците биле говедари. Истото важело и за балканските 
Склавини. Следи Склавините на Балканот биле само 100% Домородци=Балканци. 

Балканците покрај говедари биле дури свињари- во Скитија свињите биле омразени 

како и кај Монголите.Монголите биле само коњари. Белците подоцна биле коњари. 

I.в.н.е. е масовно колонизирање на Русија од Балканот со 150.000 коњаници. 

За Г.С.Гриневич исти знаци за пишување со исти значења имало во Русија, 
Подунавјети, Балканот и Камен Розета во Египет- тие се читаат со битолски говор. 

Ф. Баришиќ пиши: „Во една цариградска библиотека...Меѓутоа, Московски-

те анали изричито потврдуваат дека Русите, односно Московитите, биле со ист ја-
зик како и античките Македонци, кои, покрај останатите земји, владееле со Египет 
276 година“. 

Мавро Орбини пиши: „Меѓутоа, овој царски пат во Драч...Потоа го упатил 

Давид Аријанит и Константин Диоген во Пелагонското поле, откаде довеле многу 

заробеници и коњи. Горе споменатото утврдување Лонго царот го спалил, а заробе-
ниците ги поделил во три дела: еден дел го дал на своите сојузници Русите, вторите 
на Римјаните, а третите ги задржал за себе...“. 

Се говори за заробеници, чиј еден дел со себе ги зеле Русите. 
Пак, Бригија со Пелагонија била говедарска, а со Баба Планина коњарска. 
Следи Св. Ѓорѓија во Бригија да постане коњаник, кој бил во рускиот грб. 

Ама рускиот грб бил само еден: православен и наследен од тн.Византија.  



 185 

Бидејќи Русија била во Сарматија, таа била венетска со венетски рецки=ру-

ни. Меѓутоа, во Сарматија се говори и за слово, според кое произлегло и Словени. 

Фрањо Баришиќ пиши: „А сега за името Слави или Словени. Ова име прв 

пат се споменува кај Прокопиј од Цезареа кој, пред 1070 години, ги опишал Јусти-

нијановите војни со Готите. Во исто време името Слави го споменува и Гиорнандо, 

кој е словенско- аланско потекло, истакнувајќи дека тоа име во негово време е но-

во. Меѓутоа, прв е Птоломеј од Александрија кој на својата карта ги бележи сарма-
тските Словени под нешто расипан назив Сулани. Ромејските писатели Словените 
ги називаат Sclavini, а италски Sclavi. Некои мислат дека името Словени доаѓа од 

зборот слово (verbo). Меѓутоа, ќе биде поточно дека овој назив потекнува од зборот 
слава (gloria), што е и сосем природно, оти е во прашање е народ со многу кралеви 

кои освоиле бројни и пространи земји...“.  

Се кажа: „Птоломеј од Александрија кој на својата карта ги бележи сармат-
ските Словени под нешто расипан назив Сулани“...„Некои мислат дека името Сло-

вени доаѓа од зборот слово (verbo). Меѓутоа, ќе биде поточно дека овој назив поте-
кнува од зборот слава (gloria)“.Па токму Словото, Божјото Слово, секогаш се слави. 

Љубомир Кљакиќ,
36

 на стр.85, пиши: „Е занимливо дека во The Penguin Atlas 

of World Histоry (превод на германски изворник од 1964), дословно се кажува: ‘The 

Slavs (Slovene from  s l o v o = word), a major branch of the Indo- Eur. family of peop-

les’
37

 или, во превод: ‘Словените (Словен од  с л о в о = реч, главна гранка на индо-

европското семејство на народите’. Како што е познато, ‘словото’ кај нас има зна-
чење писмено, еден одреден елемент во азбучниот систем, па ова германско- бри-

танска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог на чинителот и 

теоријата за древната словенска писменост“. 

Вековната евангелиска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал своја-
та епохална работа гласи: „Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и 

Совото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, сè низ него настана и без него ни-

што не стана, што настана. Во него беше живот, и животот беше светлост на луѓе-
то. И светлината во темнината свети, и мракот не ја опфаќа“ (Јован 1,1). Значи дека 
Господ со зборот го создал светот, а потоа самиот станал збор. Зборот го движи во-

здухот, и потоа самиот станува збор. Зборот го движи воздухот и разумот, истовре-
мено влијае и на сетилата и на душата, оттука зборот се јавува како неопходен по-

средник меѓу материјата и духот. 
Следи Словен произлегол од словото, што било збор, а Слово е Логос=Реч. 

Кога од Цариград во тајна мисија во Русија биле испратени Солунските Бра-
ќа, Кирил и Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие биле Ре-
цкари, а не Словени според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово. Тие пише-
ле на „роцки јазик“.Значи,биле само „роцки народ“, но никако било какви Словени. 

Русите го прифатиле коинското слово, и постанале Словени. Тогаш се уште 
немало тн.старословенски јазик. Па се говори посебно Рецкари и посебно Словени. 

Овде е битно да се наведе, зошто тоа го одбегнуваат руските автори. Ако тоа 
не се одбегнувало и одбегнува, би било јасно, Словените произлегле од поимот 
слово, што нема врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. 
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 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 
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Па Антите и Венетите имале балканско потекло, а Склавините на Балканот 
се појавиле само од 6 век. Овие биле само Повеќебожци, а Римјаните=Христијани. 

За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши: 

Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на исто-

риски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнува-
ле од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји. 

Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите 
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир 

со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, запо-

чнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрсту-

вањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера 
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опа-
сноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна 
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионер-

ска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пра-
теништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот 
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазер-

ското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.  

Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“... 

“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време 
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и 

бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и пре-
стоела голема иднина...“. 

Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé. 

Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen 

die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirkli-

chkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk, 

das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen 

uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“. 

Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓу-

тоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а 
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени. 

Тоа што стои друго „темен народ,народ без важност“...(народ)„непознат, кој 
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама се-
га славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солун-

ските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се 
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик. 

Ако Русите до 860 година некогаш се изјаснале за Словени, руските автори, 

тоа секако и ќе го наведеле-Русите до 860 година никогаш не се изјаснале Словени.   

Се говори дека Словените потекнале од Заткарпатите. Токму и затоа во сите 
околу карпатски држави се говори, Словените потекнале од Заткапатите. Меѓутоа, 
Заткарпатите имале четири географски страни: Исток, Југ, Запад и Север- ждрешка. 

Најбитно е она што го пишел Нестор (11- 12 век). Според него, Русите поте-
кнале од Илирија. Бидејќи Илирија била на Балканот, Русите биле само Балканци. 

Во Македонија и цел Балкан, Подунавјето...Русија се говорело со в-н-т: ку-

ќава-куќана-куќата, како спротивност на падежниот тн.старословенски јазик. 
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Бидејќи македонската династија не сакала понатаму во Руската Црква да се 
употребува коине кој не бил разбирлив за Русите, таа коине го исклучила од Русија. 
Па токму и затоа во Русија во употреба бил само македонскиот тн.старословенски. 

Па рускиот јазик бил македонски тн.старословенски, како што бил српскиот. 
 

СРБИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ 

 

Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers 

Recklinghausen, 1972, на стр. 68 пиши за Василиј I: Активноста на царот „Василеи-

ос со обновувањето на Ромејското Царство“, кој го „потполни неговиот син Леон 

VI. Ова голема правназбирка од Јустинијановиот Corpus juris исто така беше исто-

време последно; таа останала до крајот на Византиското Царство во сила“...„За-
снован на Јустинијановите институции и врз Еклогата на Леон III, настојува Про-

хеирон поновоиздавање на ‘добрите закони’ и недоспеала само за Византија изво-

нредно значење исто така за целиот словенски свет. Во неговото словенско преве-
дување воопшто постана основа кај Булгарите, Србите и Русите...“.  

Според Раваничкиот транскрипт (документ од манастирот Раваница- Љ.Сто-

јановиќ, „Стари српски записи и натписи“, Белград 1905 година), се гледа од Зако-

никот на Стефан- Душан: „Законик на чесниот Христов љубеник, Македонскиот 
цар Стефан, српски, булгарски, унгарски, далматински, арбанаски, уговлашки и не-
зависе владетел на многу други региони и народи“ 

Од овде произлегува дека царот Душан бил Македонец, Балканот бил Маке-
донија, поделен по региони и области. Населението по нив добивало имиња кои не-
мале национално значење. Нациите се од крајот на 18 век, а прва била француската. 

Првиот лав, според досегашните сознанија, како амблем се јавил на печатот 
на Вук Бранковиќ од Скопје во 1388 година, што ќе рече во Македонија. Па тој бил 

семеен амблем на Бранковичи... Имало српско предание, дека Смедерово и Белград 

биле во Македонија. Значи, Македонски Полуостров. Па следи да се наметне името 

Балкански Полуостров, што започнало со Цојне 1808 година- тој го внел балкански. 

М. Орбини пиши: „После ова дојде во Апулија еден од кралското Наварско 

семејство, по име Алојзиј, мошне искусен владетел и добар војник. Оженувајќи се 
со војвотката со кралска крв, науми лично да тргни во споменатиот град (Драч), а 
подоцна оттаму да ја заземе не само областа Зета и Албанија, за која кажуваше да и 

припаѓа на неговата жена,туку и на Рашкото Кралство, во колку среќа го послужи. 

После, значи, испред себе во Драч шест стотини најхрабри војници кои ги 

бил довел со себе од Гаскониј, ама, додека бил во Апулија, тешко се разболел и 

умре. Војниците кои биле во Драч, останувајќи без вода, секојдневно војувале со 

Карло Топија и со друга албанска господа, и никој не можел да се мери со нив, оти 

нив стотина видеа повеќе отколку илјада Арбанаси или Зетани. Како тоа го видел 

Ѓураѓ Балшиќ, доведе против нив под Драч најдобри војници кои можеле да се нај-
дат во Зета и Албанија, верувајќи дека така ќе ги победи,ама тоа не појде за рака...“.  

Се кажа: „не само областа Зета и Албанија, за која кажуваше да и припаѓа на 
неговата жена, туку и на Рашкото Кралство, во колку среќа го послужи“. 

Бидејќи Рашкото Кралство било на Трибали, и овде се говори за Трибалите. 
Стр. 245 Коментар: „Соск е место во пределот на Острова во денешна севе-

рна Грција. Не е јасен терминот „Трималија“ кој се споменува заедно со ‘оближни-
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те области на Србија’, Ј. Ферлуга, ‘Византиски извори III’, 117, мисли дека тој збор 

доаѓа вместо Трибалија, која е синоним за Србија. Кај византиските писатели анти-

чкото име Трибали често се користи за означување на Србите“. 

Фрањо Баришиќ пиши: „Освојувачките подвизи ги истакнуваат и другите 
словенски народи. Така Сорабите- огранок на оние кои стануваат во Горна Мезија 
и кои Халкондил ги нарекува Трибали...Главни градови на илирските (мезиските) 
Сораби (Срби) се Самандрија на Дунав, Ниш, Призрен (родното место на Јустини-

јан), Ново Брдо и други...“. 

Следи не се говори за било какви Словени туку само за Траки и Илири. 

„Laonico Calcondilo, dannato aut., есте Атињанинот Лаоник Халкокондил 

(XV в.), автор на Историјата, која го обфаќа периодот 1298- 1463...Орбин го кори-

сти Халкокондил обилно, знатно повеќе отколку што изричито го цитира...Го наве-
дува како сведок за врската измеѓу Сорабите и Трибалите (Србите) во Горна Мези-

ја (67)“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ,
38

 пиши: „Грчкиот историчар, на кому му посвети-

вме во ова студија едно поглавје, Лаоник Халкокондило, Атињанин, тврдел во сво-

јата- исто така во оваа книга цитирана историја, дека Серблоите, или Трибалите се 
‘најстар и најмногуброен народ на цела (нему позната наша пр.) земја’. За илустра-
ција на тоа неговото тврдење, при кое Халкокондил не изразил никакво двоумење, 
ние приложуваме карта на движење на Србите низ неколку последни илјади годи-

ни, која фалсификуваната наука на германската школа успеала потполно да го от-
фрли“.  

Во насловот Херодотови Траки...Бонифациј...“ се наведува Херодот: „Наро-

дот Траки после Хиндусите се најмногубројни. Кога со ним би владеел еден човек 

и една мисла би биле непобедиви и појаки од сите народи- по мое мислење...имиња 
имаат многу и различни према областите, ама обичаите кај сите во сè им се исти...’. 

Тн.Словени имале тракиски обичаи- Германите биле одродени тн.Словени. 

За одродувањето на тн.Словени со тракиски традиции пиши Бонифациј(8 в.) 

Па во насловот Важно сведоштво на Лаоник Халкокондил за Србите стои: 

„...Србите...Трибалите-народ најстар и најголем од (сите) народи поузадано знам...“ 

„...Султанот Мурат...После победата, Амураг бил убиен од еден Трибал...“. 

Во насловот ‘Српски- непосреден изданок на прајазик“ се наведува: „1. Дре-
вни Траки и Илири...Називот Илир за Србите се зачувал готово до денешни дни, 

додека називот Траки дури до XVI век. Така Јован Рајиќ наведува, како унгарскиот 
историчар[Инштанфи] ги назива Србите воопшто Траки, а поименице српскиот де-
спот Ѓорѓе Бранковиќ...“. (Траките помасовно го употребуваат темниот вокал, Р.И.) 

Следи прилог: „Еден од тие владетели, Ѓураѓ Бранковиќ (1427-1456) дожи-

веал поголемиот дел од земјата да му го заземат Турците. Неговата голема тврдина 
Смедерово на Дунав, последното упориште на српската независност, паднала пред 

војските на Мехмед II во 1459 година“.(Бранковичи владееле до реката Дунав, Р.И.) 

Бидејќи се говори за Траки, тие имале само балканско потекло-домородци. 

Стјепан Антолјак,
39

 на стр. 42, вели: „Интересот е и во списот Служба и жи-

тие на св. Јован Владимир, од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858), 

Во него се говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите ро-

                                                 
38

 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Белград, Досије, 1990 
39

 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија,Мисла Скопје, 1985;Печати: „Гоце Делчев“ Скопје 
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днини Мојсеј и Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘крал на Бугарија и Охрид’ 

или ‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Влади-

мир, чиј татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана родум Римјанка.Според таа 
легенда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуила, чиј син Гаврило 

заедно со својата жена бил привзраник на богомилите, кој заедно со масилијанците 
и другите еретици го уништиле св. Владимир“. 

Се потврдува, немало било какви српски народ туку само Трибали- Траки. 

Пак, Србите, според срб=срп, насекаде биле само едно: српи-српџии-косачи. 

Во насловот Сипријан Робер, таа го цитира него: „...илирските Срби се сло-

жуваат во изведувањето на нивното име од словенскиот збор срп, кој час означува 
жниечки срп, а час нож, коситар (француски serpe) планински дрвосекач. Не е ис-
клучено, мисли тој, дека тој збор најпрво ги означувал оние Срби, кои за време на 
римските завојувања се оддалечиле од брегот и зашле длабоко во шумите, каде, ка-
ко првобитни УСКОЦИ (Робер го употребува баш тој израз, напишан на француски 

начин OUSKOQUES) наспроти наоружените Словени по бреговите, се нарекувале 
‘луѓе со секири’ (les homes de la cache), СЕРПИ-СЕРБИ’ “. 

„Меѓутоа, народот на Илирија укажува во своите приказни на другчие поте-
кло на името Срби. Тие кажуваат, дека Александар Велики после долгите борби 

против Илирија, а бидејќи од Словените (текстот на преводот на францускиот сла-
вист го остваруваме готово слово по слово, како ништо не би пропуштиле) задобил 

две рани, ипак успеал да ги покори. После тоа, тој измеѓу нив зел војничка елита, 
те. најдобри војници на број пет илјади и ги повел во Азија. Традицијата кажува, 
дека тоа биле оние храбри луѓе, кои во Александровата војска управувале на коли 

со српови. Како тие ‘Косилци на бојното поле’ направиле чуда, почнале да ги на-
зиваат по нивното најмило оружје- Српи“. (Следи само Србин според срп, Р.И.) 

Лаоник Халкокондило, Атињанин „...напишал историја на Византија со ста-
рински грчки јазик, обфаќајќи го настаните од 1298-1463.г...“, но никако за порано. 

Исто така, М.Орбини пиши за „...Арбанаси или Зетани“ и „Зета и Албанија“. 

Жителите на Арбанасија и Зета биле Арбанаси и Зетани. Следи Арбанасите 
биле Бригијци до со Бригос (Драч)- бригиско дативно у, трето лице еднина ит итн.  

Мавро Орбини пиши: „Нешто подоцна Требиње, Конавали и Драчевица се 
одметнаа од Балшиќ и му се потчинија на банот Тврдко. Видувајќи Тврдко дека из-
умрела куќата Немањиќи во Рашка те дека нему му припаѓа тоа кралство, зеде на-
слов крал на Рашка, за што во оваа книга после поопширно ќе говориме кога биде-
ме говореле за босанските владетели“. 

Па во книгата на Мавро Орбини се говори само за наследно право. Со наво-

дот се потврдува дека на Балканот немало етнички народи за да има нивни разлики. 

Пак, Србин- според срб=срп, серп; Булгар - л = Бугар=б(в) угар=Угарит за 
селанец; а Арбан=ар бан: ар=ор=ора- ораница и бан=управител. Само земјоделец. 

„Кога Турците го довеле на престолот место Орхана неговиот син Сулејман, 

Сулејман склучил мир со своите соседи во Азија, па со својата војска која можел да 
ја собере го преминал Хелеспонт, денес викан Галиполски теснец, да би војувал со 

Грците. Мада со нив долго водел борба, ипак почесто бил победник отколку побе-
ден. Со непрекинати плачкашки походи веќе ги изнурил снагите на Грците и Тра-
ките, а никој од соседните народи не можел да се огледа со нив во оружје. Сма-
трајќи, значи, дека е доволно спремен да вознемирува, се постави да ги напаѓа сосе-
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дните христијани, кои веќе тогаш биле сосем слаби, да го опседнат градот Едрење 
и за кратко време да загосподарат со нив. Па како неговата убава положба и мошне 
плодниот крај кој се најдува измеѓу реката Хебра и Мелантеа изнад сè му се сви-

дел, го пренесе своето седиште од Бруса на ова место“. 

Се кажа: „плачкашки походи веќе ги изнурил снагите на Грците и Траките“. 

Се говори за Грци (Ромејци) и Траки, но никако за било какви Словени. 

„Место каде се одиграла оваа битка се вика Косово поле. Тоа (како што пи-

ши Бонфиниј) се најдува на границата на Рашка и Бугарија. Унгарите го викаат Ри-

гомезев, а латините Campo Merulo. Франческо Сансовино го вика расипано Sanpo 

Sassovino. На средината на ова поле потекува реката Ситница, која извира од илир-

ските планини а се влива во Дунав. На тоа место беше распарано Муртатовото те-
ло, извадена утробата и тука е покопан. Така уште и денес онде се гледа една кула 
која ја називаат со Муратовиот гроб и пирамида. Потоа неговото тело е пренесено, 

не во Софија (како што некои рекоа), туку во Бруса, па тука е положено во гробот 
на неговите претци кои се најдува близу Бања Бруса, а за спомен, на гробот е обе-
сена Милошевата рака окована во сребро“. 

Се говори за „границата на Рашка и Бугарија“...„На средината на ова поле 
потекува реката Ситница, која извира од илирските планини а се влива во Дунав“. 

Се одбележува границата на Рашка и Бугарија.Следи на Илирија и Тракија. 
Ова било повод, историчарите да говорат за Траки (Бугари) и Илири (Срби). 

Х. Вилкинсон,
40

 во Пан-славизмот, пиши: „Значителна карактеристика...по 1840, 

што Турците ја иницираа политиката на населување на Татарите и Черкезите во 

областите на планината Шар со цел да го разделат Србинот од Бугаринот“.
41

 

Следи од 1840 година меѓу Шар Планина и Врање да бидал колонизирани 

околу еден милион (Черкези, Татари итн.). Ама со нив се колонизирани и Цигани. 

Черкезите и Татарите се познати само како Албанци(Арнаути=Геги),кои вон 

Албанија=Арбанија=Скиптарија се 90%- сите се муслимани со највисок наталитет. 
 

АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 

 

Историчарите пишат дека денешните Македонци биле Словени, дојденци на 
Балканот. Пак, за било какви преселби на Словени вон Балканот нема никаков ма-
теријален доказ/наод на животно, растение, кола, дел од кола, колце, дел на колце, 
земјен и метален сад, паричка и било што. Секој оној кој било што пронајде за дој-
дени Словени, итно нека ја добие Нобеловата награда, или било која друга награда. 

Следи секаде, каде што имало античка населба, во близина се најдува новата 
населба. Па таа била само од истото население: населбата од разни причини (земјо-

трес, болест...) била напуштена, а до неа била подигната новата- на пр. Пелагонија.  
Во Пелагонија имало најстара куќа со свој цел намештај и кухински прибор. 

Спрема Британската енциклопедија, поимот Пелазг се поврзува со македон-

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

Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. 
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 Х.Р. Вилкинсон, Картите и политиката..., Македонска книга, Скопје, 1992. 
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 Мјуир Мекензи и А.П. Ирби, Патувањето во словенските провинции во европска Турција, 2 изда-
ние (Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г. Равенштајн за Универзалната географија овие Чер-

кези беа забелеани во околината на Стара Србија и во областа Врање- Ниш. 
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Со Филип Македонски Бригија (=бриг=бриж=брж=брз + јак = Брзјак) била 
приклучена кон Македонија. Следи традициите на народот останале едни те исти.  

За доказ дека денешните Македонци се во врска со оние од времето на Але-
ксандар Македонски, тие денес живеат во Пакистан- Ханзите и Калашите: Ханза во 

Европа (Германија) бил и венетски поим на град, трговска флота, трговија, превоз... 
Пак, калаш е за калеш. Следи Македонците биле калеши и русокоси синооки итн. 

Нивниот симбол бил богот Арес-јарес=јарец, кој бил бригијски. Нивниот ја-
зик до денес е преполн со бригиски зборови. Куќите, начинот на живеење останале  
исти.Тие се со исти носии, везови..., музички инструменти, ора... Кога нивниот вла-
детел Мир (=мир) ја посетил Р.Македонија, тој потврдил, нивната врска била овде. 

Бидејќи тие не го познавале поимот Словени, тој бил најголем фалсификат. 
Иво Вукчевиќ42

 пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда да-
тира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби 

приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски фи-

лтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од 

народите кои говореле со словенски јазик’...“. (Следи Пеонци=Мариовци, Р.И.) 

Па македонската престолнина Извори Филип II ја преименувал во Филипи. 

Во Јонија: „Влијанието на Јонија нарочито се огледа во вајарството,каде ста-
рите и строги кипови ги замениле статуите девојки (кори) и младинци (куроси) со 

витки и грациозни линии“. Па поимите кора и курос до денес се само тн.словенски. 

Мавро Орбини, кога цитира за Атињанинот Темистокле, пиши: Аликарта= 

али (али=але) карта; Лисандар=лис сандар, спореди со Касандар=касан дар- женски 

род Касандра, и Александар=але ксан (касан) дар: але=аре. Следи Битолчани велат 
„Але шо праиш“,а Охриѓани „Аре што правиш“. Бидејќи але (аре) бил само Арес, 
тоа значело: „По-боже шо (што) праиш (правиш)“. Тој цитира и Агесилај=аге силај. 

Па истогласно толкување е можно само единствено со тн.словенски јазици. 

Аркадија=а ркадија- рокада-роката.Мечката кога убива таа со раката ракати. 

Фрањо Баришиќ пиши: „Уште еден доказ...Заради пример, Ливиј ги споме-
нува Билазора, Корита, Грапса итн., одреди на словенски називи на места“. 

Во прилог се наведува и за владетел: Василеус=Василевс + ки = Василевски. 

Па за цар василеус=василис, а за царица василиса=василица: василика=васили ка. 
Ама и василис=ва силис=силиш- основа васила=ва сила=сил а: сил=с или=Ил за 
Илиос=Хелиос: Ил врне ил грме: Илија=Зевс=Перун. Силата била/е секавица- Σ=С. 

Следи женско род завршувал само на а: Ирена, Теодора и др.: Ана Комнена. 
Црковен човек бил ѓакон=ѓак он.Следи ѓаконот морал да има ѓаци-ученици.  

Апостол=а постол=по стол: Пела била Постол. Тој бил македонска стол-ица. 
Евангелие=а вангел..: Вангел=в ангел=а н гел=жел,б=в-желва=желна=желта. 
За доказ со в-н-т со Атина: Ватина=Натина=Татина.Па таа била само татина. 
Тесалоника=Тасалоника=та[таа] Салоник а; делта=дел та која водата ја дели. 

Следи истогласно: Афродита=апродита=а продит а: продит=породит. Спо-

реди со Абориџини=аборигини=а боригин и: боригин=порогин=пороген=породен. 

А и Порфирогенит=пор фиро генит: пор=пора + т = порта=пората; фиро=пиро; ге-
нит=женит-генет=женет: генет=генетика, според ген. Ама и Гена=жена, гина=Гина. 

Картагина=карта гина[=гена=жена]; карта-врвча=бокал; картер бокал за во-

да...Во Картагина најбитна била цистерната за собирање вода- битна за опстанокот. 
                                                 
42

 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, превод од англиски- Калифорнија.  
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Катерина=к атер ин а: атер=а тер-а; театер=т атер=а тер;ветер=в етер=е тер... 

Константин=кон стант ин: стант=станат- испраен + в = исправен- па вечен ... 

Кипар=купар=купрум- таму се вадел бакар: кип=куп=скуп до биста=б иста...  
Уистиниан=вистиниан=вистини ан:вистина=в истина=устина; виста=биста... 
Ваквиот јазик не бил на некој непознат народ Словени кој не бил познат кај 

ниеден антички автор (тн.Хомер=х Омер=мер=мир, Херодот=Иродот=и родот=род 

от... Прокопиј=прокоп..=про коп) туку само Склавини, а склавини=области, [скла-
вин=а клав ин: клав - в = кла: клаи=клај] Римјаните=Ромејците не познавале до 5 

век н.е., а на Балканот се појавиле само од 6 век н.е. Тие биле само Повеќебожци. 

Како што тие го прифаќале христијанството,тие станувале само едно:само Ромејци.  

Повеќебожците имале свои календари, кои биле земјоделски- а и сточарски. 

Еве еден пример, за секој пастирски народ, такви биле античките Пеонци, чиј јазик 

бил тн.словенски, на Ѓурѓовден овчарите сакмите на средсело ги фрлале, па и се 
веселеле, затоашто со Ѓурѓовден завршила зимата, и почнува новото годишно доба.  

За потеклото на Пеонците нека говори пеонската женска носија, а како таква 
раскошна навезана нема вон Македонија низ цел балкански полуостров, и никаде 
во Европа и во Светот. Што тоа значи ? Пеонците биле народ чии обичаји и тради-

ции, што важи и за други Македонци, никој не ги достигнал. Бидејќи таква богата 
навезена носија нема никаде вон Македонија, откаде дошле Пеонците и другите 
Македонци ? Од никаде кога таква носија никаде нема вон Македонија. Заклучокот 
е едноставен- Пеонците биле само едно: домородци во Пеонија, која биле приклу-

чена кон Македонија за време на Филип Македонски. Австрискиот конзул Хан во 

1865 година запишал: секаде се краде, а само Мариовците (Пеонците) не краделе. 
Па да не се биде арамија- да не се посега по туѓо- е најстара традиција. Следи за-
клучок: Пеонците и сите други Македонци биле само едно: балкански домородци. 

Разни автори пишат, Македонците биле Тракијци и Илирци- само едно исто. 

Ф. Баришиќ вели: „По Аргон и Теута Илирите упаѓаат во Албанија, Етолија 
и озбилно ја загрозуваат Грција. Римјаните бараат мир преку пратеници, кои Теута 
ги убива. Нејзината војска поново продира во Грција и им нанесува пораз на Ахај-
ците и Етолците. При таа прилика паѓа и Крф во рацете на Димитрија Хрватски, 

Теутиниот војвода. Меѓутоа, поради некои интриги, Димитрија им приоѓа на Рим-

јаните. Теута е приморана да бара мир, а Димитрија како награда од Римјаните до-

бива на управа многу илирски градови“. 

Се кажа: „паѓа и Крф во рацете на Димитрија Хрватски, Теутиниот војвода“. 

Па името Хрват било тн.словенско за време на Илирите, а Илири=Словени. 

Ова останува и за време на Австроунгарија,како и Илир со Словен синоним. 

Според Нестор (11- 12), Русите потекнале од Илирија- таа била на Балканот. 
Па Русите биле Илири.А и Венети со богот Перун и со руни како Етрурците. 
Во коментарот за изложувањето на Мавро Орбини се наведува: „Прељуб на-

вистина бил властелин Душанов и намесник во Тесалија. Пладин ќе биде Младен, 

родоначалник на Бранковиќ, кој навистина бил намесник во Охрид. Прилисбе е ве-
ројатно расипано име на Прилеп“ 

Следи Цар Душан бил Македонец, а лавот на Бранковиќ бил од Македонија.  
Ф. Баришиќ пиши: „Во една цариградска библиотека...Меѓутоа, Московски-

те анали изричито потврдуваат дека Русите, односно Московитите, биле со ист ја-
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зик како и античките Македонци, кои, покрај останатите земји, владееле со Египет 
276 година“. 

Ланге пиши: „Внукот на Цар Самуел, Петар Делјан, се направил поглавар на 
востанието и Булгарите нему му пристапиле во видно мноштво. Тој 1040 година во 

Белград бил прогласен за цар“. 

Стр. 255 Коментар: „Овде Орбин го напушта Скилица. Веќе раскажува за 
Неделко од друг извор, кој не можам да го идентификувам. Овој пасус открива 
како Орбин низ своите извори не ја осетил хронологијата на настаните. Неделково-

то востание наводно избило непосредно после гушењето Делјаново- ‘не поминало 

ни година дена’- што би значело 1041. или, понатаму, 1042. Неколку реда подолу 

тој настан ипак по некои писатели (‘како што некои велат’) го става во 1175. Во се-
кој случај, измеѓу Делјановото востание и востанието на Петар и Асен, со кое по-

чнува историјата на Второто Бугарско Царство, кај Орбин празнината која покушал 

да ја премости со пасусот за византиската власт над Бугарија“. 

А Бугарија било само татарска- П. Делјан немал ништо со татарска Бугарија.  
За да се докаже дека македонската историја можела да биде прикажана за 

бугарска=татарска еве доказ и со Палестина. Коментар: „Епизодата за Конрадовите 
доживувања во крстоносната Пелестина нема никаква врска со бугарската исто-

рија. Орбин некритички го пренел Никитиниот екскурс во овој текст“. 

Стр. 261 Коментар: „По Волфовиот латински текст и Орбин овде и на други 

места Власите ги назива Скити. На дното на оваа страна (редови 31-34) Орбин го 

прекинува Никитиното изложување со еден вметок од Зонаре, кој говори за Србите 
(кои кај Зонаре се викат и Хрвати) во ‘Бугарското кралство’.Орбин тука се измамил 

за повеќе од сто години, оти Зонариниот податок се однесува на востанието на Ѓо-

рѓи Војтех во Македонија 1072 на кому на помош му притекнал Бодин, синот на зе-
тскиот владетел Михаил“. 

Врската на Бодин да се трага со Самуила,кој владеел дури во Далмација итн. 

Секако, да не се изуми дека Самуил и Душан добивале круни од папата итн. 

Кај нив не бил службен чувашкиот=татарскиот јазик туку само царскиот ко-

ине, кој исто така бил и во Трновската Бугарија како кралски јазик. Следи и во неа 
црковен, како и во Охридската црква, бил македонскиот тн.старословенски јазик.  

Стјепан Антолјак, на стр, пиши. 176: „Но тоа сепак не значи дека гласаторот 
тогаш смеглосатор од XV век, на страницата на една таква минијатура го ставил- 

покрај кирилскиот текст- изразот ‘De Cruma rege Macedonie’ и ‘Cruma rex Mace-

dionie’. На една друга страна, пак, на минијатурата, под ликот на бугарскиот цар 

Иван Александар43
 (1331-1365) напишал: Sanctus, Johannes Aleksander de Macedo

44
 

(Македонец- С. А.)
45
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43

 Бугарски грб бил македонскиот лав, но никако прилепско- битолско- преспанско- охридски јарец. 
44

 Joannis Cantacuzeni o.c., J. P. Migne, PG 154, 111. 
45

 Во еден документ од 1389 година се појавува како цариник на босанскиот владетел Стјепан I Твр-

тко ‘Novak Makiedon’ (Ђ. Даничић, op. cit., II, 55), а во еден друг спис од 5.III.1399 имаме ‘Novak 

Makiedon’ (Истиот, op. cit., 18), што секако значи ‘Македонец’ (Copioso ristretto degli Ananli die Ra-

usa, Venetia 1605), за кои некои сакаат да е тоа Иса-бег, син на Исак-бег од Скопје, додека Г. Елезо-

виќ тоа го побива (Турски споменици I/1, САН, Београд 1940, 894, 895, 898, 905, 906). Во документ-
от ‘Scritture di Allassandro Macedonio sopra le cosa dell’ Albania’ од 1618 година (Архив на САН во 

Белград- Заоставштина Јована Томића XXXI, ф. 1-препис) наидуваме на личност која се нарекува 
дури ‘Македонец’, а тоа е авантуристот Александар Николин од Паштровиќи, како што пишува Ј. 



 194 

Но тоа сепак не значи дека глосаторот тогаш сметал оти ‘Бугарија’ и ‘Маке-
донија’ е исто, како што пишува Иван Дујчев, зашто ние имаме голем број изворни 

податоци, кои ова a limine го побиваат ! 
Тоа беше обратна тенденција, зашто всушност во тој век Бугарија се иденти-

фикува со Македонија, која ја преовладува хрватскиот писател од XVI век, хвара-
ринот Винко Прибоевиќ. Исто така ‘Легендата на св. ‘Трифун’, заштитник на гра-
дот Котор, зачувана во ракопис во 1446 година, а настаната многу порано, кога го-

вори за Самуиловите освојувања, остро ја разликува Бугарија од Македонија, доде-
ка споменатиот Прибоевиќ во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama Slavena’ изнесува 
дури дека Бугарија46

 некогаш се нарекувала Македонија.  
Во истиот овој век наидуваме на една триода (црковна книга), која е печате-

на од ‘Стефан од Скадар од Р. Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот 
Скендери (Скадар: С. А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е ‘… 

la nation Albanese e Macedon è povera, e tiraneggiata dal Turco…’ “.  

Македонија била до Дунав за време на Филип Македонски...до 1808 година. 
Бидејќи Македонија била до реката Дунав, никогаш немало народ Бугари ... 

Мавро Орбини наведува: „Кога...Со него се состанал на договор во Хер-

сонез, каде била обавена свадбата на Теодор и Елина. Тогаш епископот на Трново, 

кој до тоа време му бил подреден на архиепископот на Јустинијана Прима, бил 

ослободен на таа подреденост...“ 

Кога епископот на Трново бил под Охрид,трновските Бугари биле охридски. 

Мавро Орбини пиши за Бугарија на Исток и на Запад Бугарија- Македонија. 
Стр. 237 (26)- 238 (8), коментар: „Овде Орбин му се вратил на Зонаре. Васи-

лиј Порфирогенит е цар Василиј II (976-1025). Овде Орбин поново погрешно го 

разбрал латинскиот текст па за комитопулите говори како за синови Комитопуло-

ви. Следни свои византиски извори Орбин во целиот свој текст ги смета Самуил и 

неговите браќа, како и нивните поданици во Бугари. Иако Самуиловата држава ја 
продоложува традицијата на Првото Бугарско Царство, не е сигурно дека простра-
ните области на некогашната бугарска држава веќе била етнички уедначени и ниве-
лирани. Од чинителот дека византиските писатели ги називаат Самулиовите пода-
ници Бугари не следи нужно дека Македонските Словени биле претопени во Буга-
ри. За таа проблематика уп. „Историја на народите на Југославија I“, Белград 1953, 

281 и Византиски извори за историјата на народите, Југославија III, Белград 1966, 

59-70 и нап. 9-12 (Ј. Ферлуга)“. 

Се кажа: „Од чинителот дека византиските писатели ги називаат Самулио-

вите поданици Бугари не следи нужно дека Македонските Словени биле претопени 

во Бугари“. 

Дури Мавро Орбини наведе за царот Василиј II Македонски: „Така стигнал 

до Охрид, кралската престолнина на бугарските кралеви“. 

                                                                                                                                                 
Томић (Состанок и договор српских главара во Кућима 1614 год. ради устанак на Турке, Београд 

1901, 13)“. (Се потврдува, Балканскиот Полуостров бил Македонски, а се менало од 1808 год., Р.И.) 
46

 Во еден спис од крајот на XVI век дури пишува дека Македонија се состои од Србија, Бугарија, 
Црна Гора, Епир,Херцеговина и други покраини (Државен архив во Фиренца- Archivio Mediceo filza 

4275, стр. 403-406- с. д.- веројатно од крајот на XVI век). Од XV век обично ја означува територија-
та од Солун до зад Скопје, во пишаните извори ги опфаќа погоре наведените земји [Н. Вулић-  Д. 

Анастасијевић, Македонија (Стара Србија), Ст. Станоевић, Народна енциклопедија српско-хрват-
ско-словеначкога... II, Загреб. 639, 647]“. (Македонски Полуостров- со Цојне потоа Балкански, Р.И.)  
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Оваа била во спротивност на Бугарите=Татарите со Аспарухови, Асеновци... 

Следи да се говори за татарска Бугарија со Трновската патријаршија и бри-

гиски=брзјачки Бугари со Охридската архиепископија. Бидејќи Охридската архи-

епископија никогаш не била под повисоката Трновска патријартшија, Македонците 
со Бугарите немале ништо зедничко. Дури кога Василиј II Македонски го поразил 

царот Самуил со своите богомили, Василиј само Охридската патријаршија ја повра-
тил како порано во архипепископија, во неа ништо не променал, ниту македонски-

от тн.старословенски јазик, и неа не ја поставил под Цариградската патријаршија 
туку само под него, како што било и со цариградскиот патријарх. Па Охридската 
црква отсекогаш била само македонска- таа била наследство на Јустинијана Прима. 

Мавро Орбини пиши: „Петиот ден после царевото доаѓање ваму…Оти доде-
ка Трималиј со оближните српски места била под власта на кралот Владимир, Са-
муиловиот зет, човек праведен и љубител на мирот и секаква врлина, Драч (како 

што пишува Кедрен) живеел во потполн мир. Ама подоцна, бидејќи Владислав го 

убил Гаврил, а потоа и неговиот зет Владимир, на кој, кога му паднал в шака по пат 
на лажна заклетва на бугарскиот архиепископ Давид, му ја одрубил главата, тери-

торијата на Драч била повеќе пати похарана, некогаш од Владислав, а некогаш од 

неговите заповедници“. 

Се кажа: „по пат на лажна заклетва на бугарскиот архиепископ Давид“.   

Тоа било поврзано со народната=булгарната Охридска архипепископија. 
Стјепан Антолјак, стр. 485, пиши: „Меѓутоа, се гледа дека тоа не одговара 

на стварноста. Имено, пак според Скилица, првиот потег на Василиј бил образува-
ње на темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а метропола í стана Скопје. (Според 

Јахја во ‘Бугарија назначил свои василики, т.е. управители и ја направил кате-
панат). (Василика=васили ка=тн.словенски завршеток; Васил=ва сил=Σ=С ил, Р.И.) 

Во бугарските, пак, земји меѓу балканските планини и Дунав царот ја фор-

мира темата Паристрион или Пардунавон, со центар во Силистрија, чија епархија 
потпадна под Цариградската патријаршија. Значи, веќе тоа беше голема промена, 
т.е. поделба на Самуиловото царство на два дела. 

Василиј се мешаше и во црквените работи. Така, според Скилицините дода-
тоци, повторно го потврди, како афтокефален, ‘епископатот на Бугарија’, каков 
што беше и порано, за време на Роман Лакапен и тоа затоа, што од наредбите на ца-
рот Јустинијан дознал дека е тој исто што и Јустинијана Прима“. 

Следи да има српско народно предание47
 дека Белград, Смедерево... биле во 

Македонија.Името се менува, кога Цојне во 1808 година го внел поимот Балкански. 

После делот „Тоа бил прв што Турците (како што кажува Хитреј стапиле на 
тло на Босанското Кралство...“ следи коментар: „На почетокот на пасусот Орбини 

го цитира веќе споменатиот Давид Хитреј, ама немам можност да утврдам колку и 

како го користел неговиот текст. Она што говори за Исак и Николи Словенот поте-
кнува во крајна линија од Јован Туроциј (ed. Schwandtner 380), само што во ‘Унгар-

                                                 
47

 „Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. Београд. Из-
давачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт во-

јводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смеде-
рева, Од својега двора честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ 

називао: „Божја помоћ, Војводо сибињска !“ Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на Маће-
доније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“. 

(Со тоа што преданието е препеано на современ српски јазик,народното творешто се изменило,Р.И.)  
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ската хроника’ се говори за кралот Икач кого Мехмед го поставил во Врхбосна и за 
Николи од семејството de Macedonia (Nikolaus filius Petri de Macedonia). Во поново 

време се покажало дека Икач и неговиот противник се од крајот на XIV век и дека 
цела приказна нема врска со Мехмед I. Сп. С. Ќурковиќ, ‘Историја на средновеко-

вната босанска држава’, Белград 1964, 370. Кралицата Груба не била жена на Осто-

је, туку на Дабиш. Остоје после смртта на Хрвоје, 1414, навистина се оженил со не-
говата вдовица Елена“. 

Јозеф фон Хамер48
 пиши: „Во Унгарија навлегол Исхак, бегот од Босна, во 

темишварскиот дел на Балат. Заменикот на големиот жупан Никола Петерф, роден 

од Македонија, на брзина ги собрал оние мали чети во жупанијата, го повикал при 

сретнувањето на бегот на двобој, го исфрлил во првиот налет прободен од коњот, 
самиот слегол и му ја ставил ногата на вратот па го гушел пред неговите чети кои 

се дале на бегање. Наскоро потоа Никола Петерф по втор пат ги победил Турците. 
На сите селани им наредил да ги јавнат коњите и во ноќниот напад, тој сам во сре-
дината,со малу борци, од двете страни заштитен со коњаниците- селани, ги натерал 

со мала чета во бегање, па тргнал натоварен со богат плен дома. Конечно и самиот 
Жигмунд извојувал победа против Турците помеѓу Ниш и Никополе (4.10.1419)“. 

Никола бил Македонец; Темишвар=темисвар=темис вар бил според тема на 
коине за област, спротивно на склавина на варварски јазик. Па Христијани и Турци. 

Православните говореле со пелазгиски, кој бил венетски или илирски јазик. 

Па илирски јазик бил тн.словенски. Напалеон Бонапарта создал провинција 
Илирија со Словенија и Хрватска, а за Виенската канцеларија илирски јазик бил са-
мо тн.словенски. За да не се создаде еден илирски народ, тоа било забрането.  

Забраната била со цел да не се обединат тн.Словени, која и до денес важи. 

Фрањо Баришиќ наведува: „Во една цариградска библиотека е зачувано по-

велјето за привилегиите кои Александар Велики, дванаесет години на својата власт, 
им ја поделил на Илирите, односно ‘благородниот род на Словените’. Тоа постану-

ва сосем разбирливо ако го земеме во обѕир дека Македонците на Александар Ве-
лики биле заправо Словени, говореле со ист јазик со кои и денес говорат жителите 
на Македонија. Воопшто, Македонците, Траките и Мизите говорат со ист, словен-

ски јазик. Александар Велики многу го сматраат Грк, ама неоправдано. Разлог на 
таа заблуда есте во тоа што Грците, боравејќи со народите на Истокот, биле најпо-

знат народ на тогашна Европа, исто како што денес Грците и Турците веруваат де-
ка сите католички народи се Французи. Меѓутоа, Московските анали изричито по-

тврдуваат дека Русите, односно Московитите, биле со ист јазик како и античките 
Македонци, кои, покрај останатите земји, владееле со Египет 276 година“. 

Овде се кажа: „Воопшто, Македонците, Траките и Мизите говорат со ист, 
словенски јазик“...„Московските анали изричито потврдуваат дека Русите, односно 

Московитите, биле со ист јазик како и античките Македонци...“. 

Се наведе дека на Балканот „Македонците, Траките и Мизите“ говорат „ист, 
словенски јазик“, кој бил ист јазик со на Русите. Пак. Русија биле само во Скитија. 

Мавро Орбини пиши: „Осилувајќи се Бугарите...И така, бидејќи Бугаринот 
поминал пустошејќи до Солун и Македонија, порушил многу села, утврдувања и 

градови и ги претворил сите во скитски пустињи, како што обично се кажува...“. 

                                                 
48

 Joseph von Hammer (1836), Geschichte des Osmanischen Reiches, zweite verbesserte Ausgabe Bd. I- 

IV, Pest C.A. Hartleben Verlag: Historije Turskog osmankog carstva, Zagreb, 1979. 
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Ваквото изложување било на тн.византиски автори чиј народен јазик бил са-
мо варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил јазик и на Платон, чиј збор скит 
бил само скит, кој нив ги претворил во „скитски пустињи“- секоја пустиња е пуста. 

Вотсон49
 за Лудевит Гај пиши: „Во својот часопис Даница докажувал како 

постој еден илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна“.    

Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,
50

 во Хвар од 1525 годи-

на, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи 

Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што 

Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со 

тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ? 

Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не 
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите 
се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. 

Слободан Јарчевиќ,
51

 на стр. 164, вели: „...Апијан, Грк од Александрија, од I 

столетие после Христа. Тој запишал дека Грците ги називаат Илири народот кој 
живее зад Тракија и Македонија до Панонија и од Јадранско Море до Алпите...“. 

Пак, Македонија била до реката Дунав, што со Цојне од 1808 година бил 

внесен поимот Балкански Полуостров, според планината Балкан, без таа да се 
протега на целиот Македонски Полуостров. А Домородците биле само Римјани. 

Кога Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 година, ја посетил државата Елада, во 

неа имало само Ромејци- со главен град Константинопол. Од коине со реформа бил 

создаден еладски државен јазик кој се викал „ромајка“(Г.Вајганд)-без ништо грчко. 

Збрките се во коине- тој во старата ера бил хеленски, а новата христијански. 

Преведувачите на книгата на Мавро Орбини употребувале и ги употебуваат 
Вуковите знаци и гласови, како што се на пример: ј, ќ итн. место и, ч итн. Ова гово-

ри дека такви гласови и знаци никогаш ги немало во Дубровник- види го тестамен-

тот на Дубровчанецот кој живеел во Скопје во 16 век,за кој пиши Стјепан Антолјак. 

Во прилог се наведува и надгробниот текст на Катарина, сопруга на кралот 
Томаш, кој го наведува Мавро Орбини: го нема Ј, и други тн.Вукови гласови/знаци. 

Наводот објаснува дека сè нешто се додавало и менувало-и до фалсификати. 

 

ИСТОРИСКИ ФАЛСИФИКАТИ 

 

Само едно исто генетско- географско подрачје било на темните раси од пред 

да постојат континенти, а опстоило и потоа, задржувајќи се разликите сè до денес. 
Следи да се говори за раса=народ=јазик- јазикот на Белците бил пелазгиски. 

Па до каде стигнала белата раса, и на тие нови простори пренеле традиции.  

Во Кина постојат мандарини: мандарин[=ман дар ин до мандри]- со вештина 
ловење риби со птици. Во тие мандри со птици се лови во Дојранско Езеро. Дури 

Австралијците на целиот свет му раскажуваат дека мушичарењето потекнува од 

Македонија. Античките извори велат дека луѓето од Македонија користеле форма 
на мушичарење за да уловат риби уште пред 2.000 години. Ова им го раскажува на 
посетителите Бред Гоун од Музејот на риболов со мушички итн. 
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 Hugh Seton-Watson,Nations and States,©1977Hugh Seton-Watson,Globus-Zagreb,Delo Ljubljana 1980. 
50

 Винко Прибојевиќ, За потеклото и згодите на Словените, Хвар 1525,Венеција 1532 и Загреб 1951. 
51

 Слободан Јарчевић, Историјске скривалице,ЗИПС,1999 (Болеч : Етикета), Земун- Белград.(Интер.) 
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Следи со бригиска симболика на нозете и рацете бил претставен Буда (буд-

ен: Будим- пешта според будим пешта=пеш та) како гуштер и жаба со меѓукожи-

чка. Тој не бил претставен како буф, како што била Семирамида. Таа била и како 

гулаб, како спротивност на сокол и орел, дури змија,како генетско разграничување. 
Не случајно, во Битола, на Саат- Кулата од 17 век има камен со орел кој в 

клун држи змија. До денес во Бригија=Брзјакија куќно животно била змијата итн. 

Па крвната група А на белата раса немала врска со слонот, крокодилот итн.  

Тие со магарето,биволот, камила итн. им припаѓале на темните раси со необрастено 

тело, со и без брада, а со густа коса со дебели влакна. Ова било во спротивност на 
говедо, коњ и др. поврзани со белата раса со нежна коса, густа и чврста брада, и со 

влакнесто тело. Крвната група А е вегетријанска за житарици и мешункасти расте-
нија, како спротивност на крвната група 0 за ловци (месојадци и рибари). Исто 

така, месојадна била монголската крвна група В после 3500 г.п.н.е. Ова се разлику-

ва од првобнитната крвна група 0 со тоа што таа нема доволно хлородоводородна 
киселина да го активира пепсинот за да почне процесот на разлагање на беловини. 

Бидејќи Пизистрат (6 век п.н.е.) сакал Атина да има дело како што било со 

Египет со Месопотамија, неговиот Редакциски одбор ја составил Илијада од три 

простори: од Египет со Месопотамија со магаре и шафран, од Бригија со говедо и 

коњ и островите на Јадранско Море кои се населуваат од 6 век п.н.е.Значи,6 в.п.н.е. 
За да се потврди дека врската била од просторите од Месопотамија, тој од 

Гилгамешовиот еп го презел бокалот за вино, а го променал во Тројански коњ итн. 

Како следен доказ е што и потоа во Атлантида се говори за слон, кој немал 

врска со белата раса- слонот, крокодилот, биволот... им припаѓале на темните раси. 

Ова било повод да се говори Еладците биле Египтјани. Ако кон ова се надо-

врзе и за буфот, кој се најдувал на парите во Атина, Атина го присвојувала туѓото. 

Илијада била пишена со руни, па со јонско писмо на јонски јазик, а во 3 век 

п.н.е. таа била преведена во Александрија на Александријскиот Птоломејов коине. 
За јазикот на Илијада пишел Пасов и др. автори- пелазгиски=тн.словенски.  

Следен фалсификат била Библијата. Таа биле од присвоена туѓа историја. 
Херодот на ги познавал Евреите. Тој не ги запишал дека тие се обрежуваат. 
Имало само Повеќебожци. Во Вавилон од Кир бил симнат Набонид. За Велс 

„Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите на Набонид, тој искрен 

еретик“...„Кир влегол во Вавилон годината 539. пред Христа“...„Така исто ги вра-
тил во Ерусалим Евреите, одведени од вавилонско ропство“. А Библиските Евреи 

историски не биле познати. Следи околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги по-

викал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата за-
кони на Мојсиеви“. Оттогаш со Евреи=Еднобожци. Европа била само повеќебожна. 

Ова може да се потврди со тн.еврејско име Елизабета=Ели забет а=женски 

род: Ели=Хели=Хелиос=Илиос; завет=завет-тн.еврејското наследство тн.словенско. 

За добиток се вели гои, тн.словенски да се гои=гаи добиток, без еврејското. 

Божјите заповеди важат за меѓу Евреите, но не и за Гоите- да се истребат. 
Кога Евреите во Александрија го прифатиле повеќебожниот јазик коине, кој 

бил општ-трговски јазик, Евреите се изјаснале за Хелени- без етнички народ Евреи. 

Следен фалсификат била Атлантида со градежи како Картагина- тогашност. 
Исус=Исис Христос=Крстос бил Кришна и Хорус, а и тн.словенски Хорс. 
Фило,кој живееле во време на Исус во Палестина,не познавал никаков Исус.   
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Македонско православие со прва Македонка Лидија не била Семирамида + в 

= Свемирамида од Палестина туку Богородица Бригијка=Брзјакиња како во ико-

ните од Охрид... Следи традициите на Христијанството биле општо македонски. 

Најголем фалсификат бил во 750 година тн.Константинова даровница, во 

име на Константин Велики, за примат на папата во христијанството со тешки по-

следици, поради кои до денес страдаат Правосланите, а само во полза на Исламот.  
Мавро Орбини вели: „Муртаговата сестра при една прилика била заробена и 

одведена во Цариград.Боравејќи таму на царевиот двор,била крстена и школована... 
Тогаш му се обратил на оној кој повеќе пати му го спомнувала неговата сестра, те. 
Исус Христо...А бидејќи сакал во него да има забава и кога ќе излезе вонка и до-

дека борави дома, да соѕидал една нова палата и наредил калуѓерот Методиј, роден 

во Рим, врстен сликар, да ја украси целата таа палата со слики на многу и разно-

врсни животни...Платин во животот на папата Никола I пиши дека Бугарите под 

овој папа го запознале Христо и дека Хадриан II му испратил три епископи да ги 

поучат на христијанската вера, Силвестер, Леопард и Доминик Тревизанец. Ама 
Луполд Бамбершки, приближувајќи се повеќе на другите бугарски анали и грчки 

автори, тоа го прекуваат и кажуваат дека Бугарите- постанале многу порано хри-

стијани, а потоа упаѓајќи во шизмата- ја прифатиле католичката вера во времето на 
далматинскиот крал Сверопил. Ова исто го тврди и авторот на хрониката и кажува 
дека папата Никола I на Бугарите им испратил епископи и свештеници да го про-

тераат од тоа кралство еретикот Фотин, кој тоа кралство со својата лажна наука го 

заразил, те дека после кратко време самите Бугари, побунети и поткупени со многу 

поклони, а уште со поголеми обеќања од страна на цариградските свештеници, ги 

протерале латинските свештеници и ја примиле грчката, што подоцна предизвика-
ло многу расправи и караници измеѓу Латините и Грците. 

КОМЕНТАР: Одломокот е без стварна содржина. Орбини наредува воопштени по-

датоци од три западни писатели за покрстувањето на Бугарите. Не се гледа кој можел да 
биде далматински крал Сверопил, кој го споменува Луполд од Бамберг, писател од XV век. 

„Еретикот Фотин“, без сумливост, е цариградски патријарх и чуениот писател Фо-

тиј (858-867. и 878- 886). 

Ама веќе да се вратиме на кралот Муртаг. Бидејќи Муртаг ги довел Бугарите 
до споменатата состојба, ñ напишал на цариградската царица писмо во кое ја молел 

да биде добра, те на неговиот народ, кој така бил скучен и затворен на мала земја, 
да го прошири обитавалиштето и да му поклони уште малку земја, оти со тој пат ќе 
ја приврзе за себе сите Бугари и ќе направи вечен мир. Царицата радо ја ислушала 
неговата молба и му отстапила цел појас на провинцијата Фереја која порано ги де-
леле Бугарите од Римјаните. Овој крај Бугарите на својот јазик го нарекле Загорје. 
Неговата епископија царот Лав Филозоф му ја потчинил на едренскиот архиепи-

скоп на планината Хем. После ова Бугарите долго време биле во пријателство со 

Римјаните, сè до Симеон Лабас, кој го наследил во кралството Муртаг или, како 

што Бугарите велат, до бугарскиот крал Борис I. 
КОМЕНТАР: Она што е речено за Зонаре се однесува на Борис, а не на Омортаг. 

Лав Филозоф е цар Лав VI Мудри (886-912). Фереја е секако Вереја, Воруј, Стара Загора. 
Симеон Лабас е цар Симеон (893-927)“. 

Мавро Орбини пиши: „Бидејќи владеел дваесет и две години, кралот Стефан 

умре,а го наследи неговиот син Стефан, кој одма се крунисал после татковата смрт. 
Тој ја одржа власта над Грците и Арбанасите во голема правда и мир. Се оженил со 



 200 

Французикињата Елена,со жена мошне одана на христијанството. Таа поново го из-
градила и обновила Бар, кој после падот на Римското Царство го разориле Галогр-

ците. Потоа обновила некои други тврдини и (како што кажува Марин Барлециј) 
подигнала во Епир и во Илирик многу манастири и други верски зданија, што уште 
и денес може да се види по некој врежани мермери и други записи.Затоа нејзиниот 
маж многу ја сакал“. 

Коментарот: „Стефан Карпала поново би го наследил синот по име Стефан, 

во кого лесно може да се препознае кралот Урош I. Кажувањето за Елена, жената 
Урошева, се ослонува, како што самиот Орбини истакнува, на Марин Барлециј, 
чуениот биограф Скендербегов. Уп, објаснување уз списокот на автори под Марин 

Барецио“.  

„Во негово време дојде некој војвода Јован, Грк од Драч, со голема војска во 

Зета со намера да ја заземе. Кога сознал кралот Стефан и тој својата војска со која 
дојде во Зета и го најде Јовановиот табор кај Скадар. Тука го нападна и порази, те 
го зароби жив со многу грчки благородници. Тогаш цариградскиот цар, да би го из-
бавил од темницата спомнатиот Јован, кој бил негов роднина, како и другите Грци, 

склучи мир со кралот Стефан. Меѓу другите услови на склучениот мир беше и тој 
дека војводата драчки не смее во иднина да ги вознемирува во име на Царството 

границите на Зета ни кралот на Рашка границите на Драч и Албанија“. 

Коментар: „Вестите за Јован, дук драчки, и неговото неуспешно војување 
против Урош I, не се дало да се утврди потеклото. Ако податоците се земат досло-

вно, тие збивања би морале да паднат во периодот 1261 (обнова на Византиското 

Царство)- 1272 (освојување на Драч од јужноиталијанските Анжујци)“. 

Се кажа: Стефан „ја одржа власта над Грците и Арбанасите“. 

Следи да се говори само за Арбанаси.Пак, за Албанци пиши Марин Барлети. 

Бидејќи населението во Арбанија говорело само за Арбани, се потврдува де-
ка името Албанија било дело на Рим, што тој сакал да ја наметна врската за со Рим. 

„Барајќи...Карло Тобија, албански великаш кого другите го викаат Карло То-

кија, Тофија и Топија. Овој се родил (како што вели Марин Барлециј) во Беневент“. 

Коментар: „Овде во приказната е вмешано арбанаското семејство Топија, 
чиј прв претставник Карло Топија делува од 1363. до 1388. Према родословните по-

датоци кои Орбин ги пренесеува Карло би бил потомок на Карло I Анжујски и да-
лечен сродник на француската кралска куќа, оти мајка му била незаконита ќерка на 
Филип Тарентски. На Барлециј Орбин се повикува само за податокот дека Карло 

Топија е роден во Беневент. 
Ексурсот за Топија во Грција и неговите тобожни освојувања нема готово 

никаква врска со останатото излагање. Халкокондил тука не е емец за сè што се ра-
скажува, како што би можело да се помисли“. 

„Бидејќи неаполскиот крал го испратил Топија во Грција, овој напрво ги за-
зел за сметка на кралот островата на архипелагот, ама подоцна ги задржал за себе. 
Го фатил во лов и Мусакиј, те. Исак, и го убил, како што пиши Лаоник. Ја зазел 

исто така Арканија, Арта, Етолија и земјата Ахела заедно со Елида, те го заѕидал 

крадот Кроја“. 

Книгата на Марин Барлециј има многу работи кои не биле вистините: Ѓорѓи 

Кастриот не бил даден заложник- не бил обрежен. Меѓу него и султаните немало 

никакви писма итн. Се тоа било дело на Марин Барлети. Значи, само произволно. 
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За ова имало книга оригинал, која била пишувано од автор, чиј брат бил со-

борец на Ѓорѓи Кастриот. Па таа била православна, а од католички Рим отфрлена... 
Стр. 117 (23)- 120 (10), коментар: „Опширното раскажаната епизода за Скен-

дербег не потекнува од обемното Барлецијево дело. Исти основни елементи, ама не 
и потполни сложувања, најдов во кратката историја на Скендербег печатена во 

првата пловина на XVI век: ‘Commentario delle cosse de Turchi et del s. Georgio 

Scanderbeg, principe di Epiro, con la sua vita et le vittorie per lui conseguite et le intesti-

mabili forza et vertu di quello degne di memoria’, Venegia 1541, f. 7’- 8’. Целата при-

казна е инаку сосема легендарна и стои во врска измислената преписка измеѓу кра-
лот Владислав и Скендербег“. 

Следи и подоцна тоа продолжило-овде се говори за „измислената преписка“.  

Марин Барлети, како католик, сакал да ја понижи борбеноста на Правосла-
вните.Меѓутоа, Католиците го оплачкале и уништиле Православното Царство. Сле-
ди Православните повеќе ги мразеле Католоците отколку Турците- Турци биле са-
мо преобратените Православни, чија држава и моќ била уништена од католички 

Рим со своите крстоносни војни кои биле само едно: уништувачки на Православ-

ното Царство. Па исламот без пречка завладеал низ Европа. Па ова и до денес трае: 
Православните постанувале Муслимани. Затоа тоа бил католички злостор.  

Мавро Орбини пиши: „Кога Ѓураѓ...Кога биле во разговор, Капистран по-

чнал со уверливи разлози да докажува дека становиштето на католичката црква во 

поглед на религијата е најсветло, и со неговите разлози не можело ништо да се при-

говара. Поради тоа го наговорувал и молел деспотот со својот народ да се соедини 

со римокатоличката црква. Ѓураѓ му одговорил: ‘Јас деведесет години живеел во 

ова уверување кои ми го влиле во душата моите претци, те кај својот народ (мада 
несреќен) секогаш бил сматран паметен. Сега ти би сакал да помислат- кога би ме 
виделе дека сум се изменил- поради староста да сум излапел и дека сум (како што 

простиот полк вели) подетинил. Јас повеќе би пристанал да умрам отколку да ги 

изневерам преданијата на своите предци.’...“. 

„Како што горе споменатите малобраќани стигнале во ова кралство, успеале 
преку очекување. Тие, имено, се плашеле дека банот Стјепан ќе му се одупри, оти 

бил грчки обред, ама тој постапил сосем спротивно. Мошне убаво ги примил, им 

дозволил слободно да проповедаат против споменатите еретици и да ја воспоставу-

ваат римската вера, оти сматрал дека е подобро во своето кралство да има подани-

ци на римокатоличката вера, која незнатно се разликувала од грчкиот обред, отко-

лку на еретиците чие учење се противило и на грчкото и на латинското. Во тоа на 
споменатите браќа многу им помогнал дубровачкиот каноник Домања Волча Боба-
љевиќ, мошне учен човек и со мошне примерен живот. Додека тој се најдувал кај 
речениот бан во својство на прв секретар, го убедил дека треба да го напушти грч-

кото празноверие и да го прифати римскиот обред...“.  

„Ама кога рашкиот владетел Стефан Немања дознал за споменатото обеќа-
ње на Босанците, било затоа што на тоа го поттикнувала неговата жена, која многу 

мразела католици...“. 

„Меѓу босанските кралеви Томаш бил лукав,превртлив и непостоен во свои-

те дела. Годината илјада четири стотини педесет и деветта, да би се покажал като-

лик, а и само надворешно да би пружил доказ на својата религија или, можда (што 

многу веруваат), поттикнат со похлепа, издал проглас сите еретици манихејци, кои 
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ги имало многу во Босна, мораат да ја напуштат земјата така нивните имоти да ñ 

припаднат на државата, во колку несакаат да го примат крстењето и римокатоли-

чката вера. Тогаш било крстено околу две илјади споменати еретици, но нив чети-

рисет, тврдоглаво лутајќи таму- ваму, доспеале кај Стјепан, херцог Св. Сава, покло-

никот (како што некои велат) на истата ерес. Тројца главни претставници меѓу овие 
еретици, кои биле мошне влијателни на дворот на босанскит крал, ги повел врзани 

во Рим нинскиот бискуп. Нив папата Пиј II ги затворил во манастирите. Тие Ѓова-
ни, кардиналот на Св. Сикста, ги подучувал во католичката вера и ги уверувал да 
ги напуштат заблудите безбожни на манихејцитем, те да ја прифатат науката на 
римската црква која не може ни да ги измами нити да биде измамена. И така, 
бидејќи ги измирил со црквата, му ги упатил на нивниот крал. Двајцата од нив 
истраеле во католичката вера, додека третиот, попат куче, се повратил на блу-
вотините. Имено, тој при повратокот му побегнал на горе споменатиот херцог а да 
не се ни појавил пред кралот Томаш“. 

Па овие еретици не пастанале Католици туку Муслимани: Албанија, Босна... 
Место Католичката Црква да му помогнува на христијанството, таа вршела 

раздор врз него.Бидејќи Православните биле уништени и оплачкани од Католиците, 
тие него премногу го мразеле за тие да го прифатат католицизмот.  

Во Орбиновиот список на извори, Симо Ќирковиќ пиши: „Q.Curtio секако е 
Quintus Curtius Rufus, римски историчар од I век н.е., автор на една забавна и не-
критична историја на Александар Велики....“. („некритична историја“, Р.И.) 

Курт Руф не бил антички автор, затоашто манускриптот „од неговото дело, 

но ниеден не е постар од 9 век“.Следи неговата книга била печатена само во 15 век. 

Пак, Нострадамусовото дело било присвоено дело на друг автор- пред него. 

Како што книгата на Нострадамус била фалсификат, истото било со Орбини. 

 

МАВРО ОРБИНИ (1601 ГОД.)- СЛОВЕНИТЕ САМО ФАЛСИФИКАТ 

  

Фрањо Баришиќ наведува: „Во една цариградска библиотека е зачувано по-

велјето за привилегиите кои Александар Велики, дванаесет години на својата власт, 
им ја поделил на Илирите, односно ‘благородниот род на Словените’. Тоа постану-

ва сосем разбирливо ако го земеме во обѕир дека Македонците на Александар Ве-
лики биле заправо Словени, говореле со ист јазик со кои и денес говорат жителите 
на Македонија. Воопшто, Македонците, Траките и Мизите говорат со ист, словен-

ски јазик. Александар Велики многу го сматраат Грк, ама неоправдано. Разлог на 
таа заблуда есте во тоа што Грците, боравејќи со народите на Истокот, биле најпо-

знат народ на тогашна Европа, исто како што денес Грците и Турците веруваат де-
ка сите католички народи се Французи. Меѓутоа, Московските анали изричито по-

тврдуваат дека Русите, односно Московитите, биле со ист јазик како и античките 
Македонци, кои, покрај останатите земји, владееле со Египет 276 година“. 

Се кажа: „Во една цариградска библиотека е зачувано повелјето за привиле-
гиите кои Александар Велики, дванаесет години на својата власт, им ја поделил на 
Илирите, односно ‘благородниот род на Словените’...“.  

Мавро Орбини, пиши: „Тоа истото го кажале и многу христијански писа-
тели. Босанците, имено, биле војници, ама несложни меѓу себе. Меѓу сите народи 

кои говорат словенски, тие имаат најчист и најубав јазик, а се понесуваат што тие 
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се едини денес ја чуваат чистотата на словенскиот јазик. Овој јазик секогаш многу 

го ценеле христијанските владетели. Кнезовите изборници, кралот чешки, пала-
тинскиот рајнски кнез, војвода саксонски и маркизот брандербуршки, се должни 

(како што произлегува од Златната була на царот Карло IV) да ги проучуваат сво-

ите синови од шестата година на животот во латински, словенски и италијански ја-
зик, така во четиринаесетата година на животот добро ги завладуваат тие јазици 

или говори. Тука убаво доаѓа до изразување на големината и достојнството на сло-

венскиот говор кој оставувајќи ги по страна на сите други јазици на светот, старите 
цареви ги изедначиле тие два главна јазика кои- ден-денес светот го цени. Самиот 
цар Карло (како што сум чул од краковскиот каноник Вршевиќ, една мошне учена 
личност и од некои други угледни Полјаци) дал да се испита со златни слова горе 
споменатото повелје кое Александар Велики му го дал на словенскиот народ, во 

една црква во Прага која и денес се вика Словенска црква. Ова не сум го кажал на 
местото каде посебно сум говорел за ова повелје, оти за тоа порано ништо не сум 

знаел. Тоа (како што реков) ми го приповедал Вршевиќ кога со печатењето на дело-

то сум стигнал до ова место“. 

Коментар: „Завршетокот на главата за Босна всушност е дополна на едно по-

рано место во Орбиновиот текст. На стр. 168- 169 на своето дело Орбини го до-

несува тобожното повелје на Александар Велики за Илирите во знак на благодар-

ност за големата војничка услуга при прилика на освојување на Истокот. Таа про-

видна измислотина ја нашол во една цариградска библиотека некој Giulio Baldasar 

Secretario Imperaiale. Веќе на тоа место Орбин тврдел дека тоа повелје се однесува 
за Словените. Во меѓувреме, како што овде се раскажува, само во своите полски 

познаници дека царот Карло IV (1364- 1378) тобожне го испишал ова повелје во 

‘словенската црква“ во Праг“.  

Стои: „повелје на Александар Велики за Илирите во знак на благодарност“. 

„Fabio Celeriano е римски писател на III век, биограф на царот Кара. Орбин 

го познавал посредно, преку Флавиј Вописка. Двајцата му служеле како доказ дека 
царот Клаудиј бил Илир, по Орбиновото сфаќање, значи, Словен (стр. 175)“. 

„Christofano Varseuiccio е забележан како каноник краковски и мошне учена 
личност од кој Орбин добил усмено обавестување за повелјето на Александар Ве-
лики за Словените (378). Дијалогот на краковскиот каноник De origine Polonorum 

Orbin, изгледа, не го познавал“.  

Само усмено обавестување, и ништо повеќе. Се потврдува фалсификатот. 
Љубомир Домазетовиќ,

52
 на стр. 47, пиши: „Поинтересен е и податокот со 

кој Сима Лазиќ го изнесува во книгата ‘Србите во давнина’ (стр. 43) дека 350. 

година пред новата ера Александар Велики Македонски, војувал со многубројни 

племиња на Илирија и не од љубов, туку од страв со нарочитото повелје (тв. Маје-
стат)53

 им дава на тие племиња многу земја во средна и јужна Европа. Царот со 

повелјата ги набројува тие земји на ‘великомоќниот, најчуениот, најзнаменитиот и 

најмногуброениот народ наш словенски’. Лазиќ одма заклучува ‘то ест народ срп-

ски’, иако за словенството по почетокот на 6 век немало ни говор ни за Србите, оти 

зборовите во повелјето ‘нашехо словенскехо’ се вметнати во повелјето од страна на 

                                                 
52

 Љубомир Домазетовић,Античка историја и потекло на Србите и Словените, Белград, 1995. 
53

 Такво повелје се најдува како прилог во чешкиот државен спис, а подоцна влегло и во полските и 

старите југословенски хроники. 
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преводувачот уште во 15 век, така да Александар Словените и не ги споменува во 

повелјето“. 

Следи „...во повелјето ‘нашехо словенскехо’ се вметнати во повелјето...“. 

Во Ларус,54на стр.466, се наведува: „Мавро Орбини. Кралство на Словените“ 

(насловна страна). На неа стои: IL REGNO DE GLI SLAVI HOGGI GOR ROTTAMENTE 

DETTI SCHIAVONI. HISTORIA DI DON MAVRO ORBINI RAVSEO ARBATE MELITENSE…SLA-

VI…in Europe, Asia, &Afrika…DALMATIA, CROATIA, BOSNA, SERVIA, &BVLGARIA…”. 

Следи да се говори не за Словени туку Склавини во Европа,Азија и Африка. 
Мавро Орбини вели: „Тоа било прв пат што Турците (како што кажува Хи-

треј) стапиле на тло на Босанското Кралство. При таа прилика, имено, Мехмед нај-
прво поставил свој санџак во Горна Босна во личност Исак. Бидејќи Никола Словен 

го убил споменатиот Исак во време на владеењето на царот Жигмунд, Босанското 

Кралство останало во рацете на христијаните сè до кралот Стефан, зета рашки де-
спот Лазар. Меѓутоа, кога Хрвоје видел дека Турците го издале, после кратко време 
се преселил цел очаен од овој живот. Тогаш кралот Остоје, да му се одмазди на 
мртвиот, ја напушти сопствената жена Груба и ја зеде Хрвојевата жена Елица“. 

Следи коментарот: „На почетокот на пасусот Орбини го цитира веќе споме-
натиот Давид Хитреј, ама немам можност да утврдам колку и како го користел не-
говиот текст. Она што говори за Исак и Николи Словенот потекнува во крајна ли-

нија од Јован Туроциј (ed. Schwandtner 380), само што во ‘Унгарската хроника’ се 
говори за кралот Икач кого Мехмед го поставил во Врхбосна и за Николи од се-
мејството de Macedonia (Nikolaus filius Petri de Macedonia). Во поново време се по-

кажало дека Икач и неговиот противник се од крајот на XIV век и дека цела при-

казна нема врска со Мехмед I. Сп. С. Ќурковиќ, ‘Историја на средновековната 
босанска држава’, Белград 1964, 370. Кралицата Груба не била жена на Остоје, туку 

на Дабиш. Остоје после смртта на Хрвоје, 1414, навистина се оженил со неговата 
вдовица Елена“. 

Овде се говори „...Никола Словен“, а во коментрот за него стои: „...Николи 

од семејството de Macedonia (Nikolaus filius Petri de Macedonia)...“. Па за Орбини 

Траките и Илирите биле Словени. Траки и Илири биле Македонци. Следи Словени. 

Стр. 98 (21)- 100 (9), Коментар: „Веќе Х.Радојчиќ, ‘Српска историја на Ма-
вро Орбини’, Белград 1951, 35-36, изразил уверување дека Орбин при составување 
на Лазаревите беседи имал извори во хуманистичката книжевност. Тие узори не 
успеав да ги откријам. Се запазува дека говорот е искористен за глорифијација на 
Словените и да се одишува со дух со кој е прожет Орбиновиот вовед. (Уп. Стр. 3-6 

на оваа книга)“. 

Мавро Орбини пиши: „Бидејќи тогаш Лазар има да удри на Турците, не-
говиот зет го предупредил да внимава на Милош, оти треба да знае дека тој во тај-
ност шурува со Турците како би го издал. Сакајќи тоа да го провери, Лазар повика 
на вечера извесен број великаши и капетани на војската во намера во текот на вече-
рата да го прекори Милош за тоа издајство како, ако се увери за злоделото, би мо-

жел да го казни (оти Словените имаат обичај со вино, а не со мачење да ги откри-

ваат тајните), или ако го најде дека е невин, самиот да се ослободи од сумњата која 
веќем почнала да го мачи...“. 

Мавро Орбини наведе: „Словените имаат обичај со вино, а не со мачење...“. 

                                                 
54

 „Opšta enciklopedija Larousse“, 1967, LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris (Vuk Karadžić, Beograd, 1973) 
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Коментар: „Мошне лесно се вочува слагањето на Орбиновото раскажување 
со познатата народна песна ‘Кнежевна вечера’. И тоа е едно од ретките места во 

Орбиновиот спис за кој поуздано може да се рече дека се ослонува на народната 
песна. Најчесто се заборава дека Орбини овде не ја користи непосредно народната 
традиција, туку го препишува Лудовик Цријевиќ Туберон. Кај него го нашол и твр-

дењето дека Illyrici atque Macedones со вино и мака ги откриваат тајните, ама тоа го 

изменил во тврдењето дека Словените откриваа тајни со вино, а не со мачење“. 

Следи да не се говори за било какви Словени- тоа било само Орбиново дело. 

„Место каде се одиграла оваа битка се вика Косово поле. Тоа (како што пи-

ши Бонфиниј) се најдува на границата на Рашка и Бугарија. Унгарите го викаат Ри-

гомезев, а латините Campo Merulo. Франческо Сансовино го вика расипано Sanpo 

Sassovino. На средината на ова поле потекува реката Ситница, која извира од илир-

ските планини а се влива во Дунав. На тоа место беше распарано Муртатовото те-
ло, извадена утробата и тука е покопан. Така уште и денес онде се гледа една кула 
која ја називаат со Муратовиот гроб и пирамида. Потоа неговото тело е пренесено, 

не во Софија (како што некои рекоа), туку во Бруса, па тука е положено во гробот 
на неговите претци кои се најдува близу Бања Бруса, а за спомен, на гробот е обе-
сена Милошевата рака окована во сребро“. 

Во Илирија имало илирски планини. Токму поимот Илири бил за Словени. 

Коментар: „Иако Орбин и овде го цитира Павле Ѓакон, тој всушност го пре-
раскажува Анастазиј Библиотекар, чија ‘Chronographia tripartita’ во едно издание е 
просто додадена во римската историја на Павле Ѓакон. Вукиќ и Драгиќ, наравно, се 
словенизирани облици кои ги створил Орбини“. 

Мавро Орбини пиши: „Во побуната која после тоа избила Бугарите го убиле 
Телец, а на неговото место го поставиле Сабина, зетот на Комерсиј, својот бивш 

владетел. Кога Сабин подоцна побарал мир од царот, Бугарите се собрале на збор и 

жестоко му се спротиставиле, говорејќи: ‘Бугарија поради тебе (како што гледаме) 
им паѓа во ропство на Римјаните, што не може да го трпи словенскиот или бугар-

скиот народ.’ Тогаш Сабин, гледајќи дека предизвикал против себе омраза на свои-

те народи, побегнал во утврдувањето Месембрија, а оттаму на царот. Јован Куспи-

нијан во животот на царот Константин V пиши дека Сабин е протеран од своите 
луѓе оти пристанал на Константиновото безбожство, отфрлувајќи го почитувањето 

на иконите“. 

Се кажа:  „што не може да го трпи словенскиот или бугарскиот народ“. 

„Бугарите затоа избрале втор владетел, по име Паган.Овој му порачал на ца-
рот дека сака да разговара со него во лице. Бидејќи царот пристанал, се состанал со 

него во присуство на своите болјари, или (како што ги вика Зонаре) боиалда. Царот 
го примил Бугаринот со неговата придружба седејќи во Сабиновото друштво, те ги 

прекорил поради узбуната и безразложната омраза према Сабин. При таа прилика, 
како што се сматрало, склучиле мир. Но царот, испраќајќи потајно луѓе во Бугари-

ја, ги фатил поглавицата Север, кој бил Словен и кој во Тракија починил многу зла. 
Ама бил фатен некој христијанин, припадник на сектата маргариќани, кој бил еден 

од прваците на Скавра. Бидејќи во близина на Св. Тома му ги отсекле рацете и но-

зете, повикале лекари да го исечат, те тие него жив го распарале од градите до по-

лните органи да би виделе како е градена човековата внатрешност, па така, на кра-
јот го фрлиле во оган“. 
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Овде се говор дека „ги фатил поглавицата Север, кој бил Словен и кој во 

Тракија починил многу зла“. 

„Царот нагло излегол од градот, па, бидејќи ја затекнал Бугарија без одбрана 
(оти Бугарите верувале во мир кој бил само мамка), продрел во неа низ клусурата 
сè до Зита, те, попалувајќи ги населбите, се вратил без нарочит успех. Бугарите по-

ради тоа подигнале востание и го протерале Пагана...“. 

Коментар: „Иако се цитира Зонаре, додуше поради еден збор, текстот потекнува 
од Анастазијевиот превод на Теофан. Средината на текстот низ два превода така е расипан 

смисолот да не може да се препознае. Во оригиналот стои дека царот испратил тајно луѓе 
кои ги фатиле Славунот, кнезот на племето Северјаните и Христијаните...“. 

Не се говори за Словени, според слово,туку Славун + к = Склавун=Склавин 

од склава област.Па таа била во Тракија.Следи тие биле Тракијци,а и Повеќебожци.  

„Втората година на својата власт, нарочите желен да се дочепка на некој од 

своите кои пребегнале кај Римјаните, Крум на царот му го испратил поклисарот 
Драгомир, еден од своите болјари, да бара мир под оние услови под кои бил склу-
чен мир за време на Теодосиј Адрамитски и патријархот Герман со тогашниот бу-
гарски владетел кој боравел во тракискиот Милеон; потоа, царот да му даде облека 
или црвено крзно во вредност до педесет фунти злато...“. 

КОМЕНТАР: Владата на царот Михаил II Рангабе траела мошне кратко, 811- 813. 

За опсадата на Девелт говори Теофан. Од тој извор потекнува и она што понатаму се ра-
скажува. Орбин, по своја прилика, бил во право кога поклисарот Даргамер го пословенил 

во Драгомир. На местото каде се говори за пораниот мир измеѓу Бугарите и Византија, 
склучен 716, за време на царот Теодсиј (715-717), текстот е јако расипан. Во оригиналот 
тракискиот град Милеон се споменува како гранично место, а не како боравиште на бу-

гарскиот владететел, како што произлегува од Орбиновиот текст. 
Се говори „Даргамер го пословенил во Драгомир“...„текстот е јако расипан“. 

„После ова, кога царството дошло в раце на Теодора, бившата жена на царот 
Теофил...Кога тоа им е соопштено на Бугарите, одустанал од војниот поход и одлу-
чил (како што и направил) да ги обнови договорите кои порано ги склучил со 

Римјаните, те тргнал со голема војска против Словените кои ја населувале Пано-

нија, а упаѓале во Бугарија правејќи големи штети...Ама како Бугарите (како што 

известува Анониј во IV кн.) довел безброј пешадијци и коњаници и непрестално 

уфрлал свежи војници на место уморените и погинатите, Словени биле поразени. 

Но главен разлог на овој пораз на Словените бил што во почетокот ја потцениле 
снагата на Бугарите. Бидејќи Бугарите ги протерале од тие краишта словенските 
кнезови, Муртаг поставил вместо нив бугарски кнезови. 

КОМЕНТАР: Изложувањето за бугарско- франковите односи овде е прекинато со 

еден извод од Зонаре со настаните во Византија. Надимокот на византискиот цар е раси-

пан, оти треба да стои Михаил Балба, те. Mucacva (Михаило II, 820-829). Тома е познатиот 
Тома Словенот, водачот на големото востание 821-823 кое од Мала Азија е пренесено во 

Тракија и околината на Цариград...“. 
Се говори за Томе Словенот, чие востание почнало во Мала Азија. Следи 

заклучок, не се работело за Словени од слово- Божјо Слово, само склавина=област. 
Затоа кај Орбини немало било какви Словени туку само Домородци:Траки, 

Илири, Македонци...На Балканот имало Склавини- само расипано име за Словени. 

Во Коментарот, за стр. 30(15)- 32(3) стои: „Ова опширно изложување се од-

несува на битката кај Велбуџа 28. јули 1330, иако кај Орбини не се наведува ни ме-
сто ни датум. Целото раскажување претставува заокружена целина со тежишта на 
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подвигот на најманиците и судбината на царот Михаило. Орбионовата верзија не се 
ослонува ни на еден денес познат извор за велбушката битка. Тој својата инфор-

мација ја црпел од некој текст на латински јазик настанат во католичката средина. 
Тоа може да се заклучи на основ на улогата која им се припишува на најамниците, 
потоа на основ на изразот ‘словенски витез’ (un Caualier Slauo), кој Орбини механи-

чки го пренел и на основа игра на зборови Терново и Terra Nova во приказната за 
смртта Михаилова. Во преводот поентата на приказната сосема се изгубила: проро-

штвото гласело дека ќе умре ‘in terra nova’, а тој го сфатил дека тоа се однесува на 
‘Ternouo sua citta in Bulgaria’. Ама, и местото на кое се повлекол после битката се 
викало ‘Terra noua’. Инаку поединостите од приказната не делуваат уверливо, како 

што истакнал М. Диниќ, ‘Шпански најамници во српската служба’, Зборник на тру-

дови на Византолошкиот институт 6 (1960) 21. Српски извори воопшто не ги спо-

менува страните на најамниците, додека Никифор Григора кажува дека заправо 

оние јуришале на бугарскиот цар“. 

Стр. 237 (26)- 238 (8), коментар: „Овде Орбин му се вратил на Зонаре. Васи-

лиј Порфирогенит е цар Василиј II (976-1025). Овде Орбин поново погрешно го 

разбрал латинскиот текст па за комитопулите говори како за синови Комитопуло-

ви. Следните свои византиски извори Орбин во целиот свој текст ги смета Самуил 

и неговите браќа, како и нивните поданици во Бугари...“. 

Се говори „Овде Орбин поново погрешно го разбрал латинскиот текст“. 

Стр. 246, коментар: „Утврдувањето Лонго во оригинал се вика Лонгон, ама 
не е познато каде тоа се најдувало. Доростол е Доростолум или Дрстар, денес Си-

листрија. Веројатно поради грешка во латинскиот превод е расипано име на доро-

столскиот стратег: Тиција, а треба да стои Цицикија“. 

Се говори за Булгари како Болгари=Волгари според реката Волга, спротивно 

на Булгар до Угарит од угар ит=бригиско трето лице еднина, а ридовите се угарат... 
Volk=фолк=полк,а полкот е мноштво луѓе (народ), до полка народна песна... 
Во преводот на хрватски се говори за полк за нарот. Следи Volk=фолк=полк. 

 

ВЕРСКИ И ЦРКОВНИ НАРОДИ 

 

Историски никогаш немало етничките народи. Па токму и затоа бидејќи ра-
са=народ=јазик, тогаш етнос=едност, еднорасен јазик, кој бил само варварски=пе-
лазгиски=тн.словенски јазик кој бил таканаречен Хомеров, на кого говорел Платон. 

Службени и верски јазици биле латински, коине и арапски јазик на исламот. 
Во книгата на Мавро Орбини не се говори за било какви посебни народи ту-

ку само поединци кои постануваат сопственици на области, кои имале свои насле-
дници.Следи заклучокот, не се работело за било каков етнички српски народ, таков 
немало, туку на семејства кои се бореле за своите наследни права, а и да приграбат 
туѓи имоти. И затоа историски немало меѓународни војни туку само семејни борби. 

Покрај семејни ворби, имало верски: Христијани против Муслимани=Турци. 

Мавро Орбини пиши: „Со Дубровчаните...Држел, освен тоа, во служба и не-
што Турци кои ги настанил во Зета кај Дања. Никифор Грегора пиши во VII кн, де-
ка Турчинот Мелек, преминувајќи во христијанство со илјада и пет стотини свои 

луѓе, бил земен во службата на кралот Стефан; било илјада коњаници и пет стотина 
пешадијци....“. 
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Па Турчинот бил само исламизиран човек, а кого тој го примил христијан-

ството повеќе не бил Турчин- Турција била Фригија, која биле само едно: Бригија.   
„Но да се вратиме сега на изложувањето за Котораните.Кога Котораните ви-

деле дека турската снага и понатаму постигнува успех во Европа, а напротив, слаби 

снагата на христијаните, посебно пак владетелите и господите нивните соседи, те 
немаат никаков изглед дека подолго време ќе се одржат независни, се решиле со 

своеволно да ја потчинат млетачката влада...“. 

Се зборива само за турски=муслимански снаги и христијански снаги. 

Ова говори, имало само верски и црковни народи: православни и католици. 

Следи Ватикан во 750 година да направи фалсификат тн.Константиновата 
даровница, со која примат му се дал на папата, зашто со векови имало дури судири. 

Мавро Орбини вели: „Ама, бидејќи нешто подоцна на Константин му умре-
ла жената Теодора, царот Михаило Палеолог да би го привлекол себе му дал друга 
жена, Марија, ќерка на својата сестра Еулогија. Ова подоцна му се налутила на сво-

јот вујко и се побунила против него мажот, Византијец и на едренскиот патријарх 

Грегориј, едно, затоа што неа не ñ дал мираз, друго, што, одејќи на Лионскиот кон-

цил во време на папата Гргур X, се сложил со Латините во поглед на верските до-

гми. Затоа, кога умре, не му бил приреден (кажува Рафаел Волатеран) одговору-

вачки погреб ниту грчките свештеници дозволиле да се сохрани по обредот. На сè 

тоа била крива горе спомената Константинова жена Марија“. 

Бидејќи Цариград бил унијатски, Русите го проколнале- затоа не го бранеле. 
Мавро Орбини пиши: „Самуил Бугаринот ја опустошил околу 999. година 

цела Далмација. Меѓу останатите злодела кој ги извршил, го спалил (како што ка-
жува Диоклетанин) Котор, те. стари Аскривиј, кој тогаш бил настанет со некои зе-
мјоделци,те потполно го разорил заедно со Рисан,прастариот град во кој била скло-

нета далматинската кралица Теута бегајќи пред Римјаните 315. година пред Хри-

ста. Оние кои се спасиле од неговите рушевини дошле да се настанат во новиот 
град Котор кој со рушењето на Рисан многу пораснал“.

55
 

Меѓутоа, овој Белец Бугарин немал врска со Бугарите=Татарите на Аспарух. 

Мавро Орбини пиши: „Додека царот бил во Мосинополе, дошле кај него и 

поклисарите на Пелагонија. Морозвизд и Липениј, предавајќи ги под негова власт 
сите градови. Оттаму поминал во Сер, каде му дошол Драгомуш. Тој му го предал 

на царот Струмица и го довел со себе Јован, префектот на Калдине, кој Самуил го 

заробил и го држел во темницата дваесет и две години. Драгомуш затоа добил чин 

патрициј. Кога се приближил на Струмица, дошол кај него бугарскиот архиепископ 

Давид носејќи писмо од Марија, жената на Јован Владислав, во кое обеќавала дека 
ќе му ја остапи цела Бугарија, ама ако тој му ги задоволи нејзините барања...“, 

Цар Самуил како припадник на народната (вулгарната=булгарната) Охрид-

ска архиепископија бил Булгарин. Негов црковен јазик бил тн.старословенски, а ца-
рски тн.старо-грчки (коине) на Цариградската патријаршија- само со своите Грци. 

Па на Булгарија главен град ñ бил Скопје, а татарската Булгарија ја немало. 

Булгарија била само тн.византиска тема=област која била во Македонија. 

                                                 
55

 Коментар: „Податокот за Самуил Орбин го зел од Дукланин (ед. Шишиќ, стр. 333) ама му го 

додал и Рисан со приказната за Теута, која ја познавал од Полибиј, секако посредно. Изненадува 
датумот на Самуиловата војна во Далмација, кој не можел да ја најде кај Дуклјанин, необично 

прецизен и близок на датирањето во денешната наука“.  
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Мавро Орбини вели: „Кралот Вукашин ја одредил Приштина како престолен 

град и ја држел сета околна земја. А неговиот брат Углеша ја држел сета Романија 
до Солун, и Верија и други градови. Балшиќ Горна и Долна Зета до Албанија, те од 

границата на Босна и Срем до Котор. Лазар, пак, со својот зет Вук Бранковиќ ја 
имал Земјата на кралот Стефан и сè она шо се граничело со Дунав. Животот и крај-
от кои го дочекале овие четворица великаши ќе се приповеда малку после“. 

Овде се разликувале Рашани (Срби) под Пеќката црква, Романци (Грци) под 

Цариградската патријаршија, а таков бил Углеша, и Булгари на вулгарната=булгар-

на (народна) Охридска архиепископија која била под царот од Цариград, но не под 

Цариградскиот патријарх кој, исто така, бил под царот кој столувал во Цариград. 

Па и затоа царски јазик бил коине за Цар Самуил, Цар Душан..., а црковен македо-

нскиот тн.старословенски јазик- овој настанал со реформа на македонскиот коине. 
„После смртта на кралот Вукашин неговиот син Марко го држел Костур, 

Охрид и Арг во Мореја. Со Турците, пак, ги удесувал своите односи непрекинато 

частејќи и придобивајќи ги со поклони. Како тоа не можел да го трпи Балшниот 
син Балша, појде со војската под Костур со намера да му го одземе. Во тоа време во 

градот била Марковата жена Елена, која била ќерка на Клапен, првиот великаш во 

Грција. А како понекогаш со љубакала со други луѓе, нејзиниот маж Марко ја мра-
зел. Затоа, бидејќи Балша дошол со намера да ја превари, почна со неа да преговара 
како ќе ја земе за жена, а ќе ја отпушти својата прва жена, ќерка на белградскиот 
деспот, ако му го предаде градот...“. 

Се кажа: „После смртта на кралот Вукашин неговиот син Марко го држел 

Костур, Охрид и Арг во Мореја...Костур со намера да му го одземе. Во тоа време во 

градот била Марковата жена Елена, која била ќерка на Клапен, првиот великаш во 

Грција...“. 

Овде се разликуваат Грција (Романија) со Цариградска патријаршија со 

Грци и Булгари под Охридската архиепископија- под неа била Мореја (Пелопонез). 
Коментари: „Историјата на односите на Балшиќите према Марко Кралевиќ 

потполно е непозната. Орбин поединостите морал да ги земе од некој срезмерно 

добро обавестен извор. Еден современ српски запис потврдува дека ‘благочестиви-

от Марко’ ја имал за жена Елена ќерка на Радослав Хлапен, а исто така и тој брак 

сосем не успеал. Марко некое време живеел со Теодора, ќерка на Гргур, па неа ја 
предал на Хлапен и поново ја зел Елена. 

Од друга страна, точен е податокот дека жената на Балша II била ‘ќерка на 
белградскиот деспот’. Тоа била Комнина, наследница на деспотот Јован, Душано-

виот шурак, која му ја донела Валона, Берат (Белград) и Химара. Меѓутоа, нема ни-

какви потврди за крајот на приказната: раставување на Балшино од Комнина и до-

ведување на Елена Хлапенова во Зета. К. Јиричек, Историја на Србите I, 315, ми-

слел дека Орбини пренесува млади ‘песни и скаски’ за Марко. 

Вреди да се задржи и на тешкото сфатливите податоци дека Марко го држел 

‘Арг во Мореја’. Не се гледа како Марко би можел да има врска со чуениот анти-

чки град. Покрај овој Арг името Аргос го носеле повеќе градови (неколку ги беле-
жи и Стефан Византиски, кој го најдуваме на Орбиновиот список на автори), Во 

средновековниот Костур, кој игра улога во Марковата биографија, во античко доба 
се викал Аргос. Можда Орбин кај некој хуманстички писател го нашол ова старо 
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име па погрешно го идентификувал со Арг во Мореја, кој нему едини му бил по-

знат“. 

Па Крали Марко како припадник на Охридската црква бил само Булгарин. 

Следи Греик=Дојденец; Србин според срп- жниач, косач, на кола со српови; 

Бугар=б угар до Селанец; Арбан=ар бан за Земјоделц- од општи поими без народи. 

За да се потврди дека од општи поими не произлегуваат етнички народи, еве 
доказ: Мавро Орбини говори дека на многу им биле извадени очите… Меѓутоа, тој 
никаде не наведе, оковадењето означувало убиец, како што се пиши за Василиј II 
Македонски за ослепените војници на Цар Самуил кои биле богомиле- нив како на 
неверници им ги ваделе очите.Па октонос е од окто- окото окати: Слепче, Водоча…  

Следи заклучок, никогаш немало бугарски народ на кого му се ваделе очите. 
Цар Самуил бил син на Никола, кој бил поставен кнез од македонската династија. 

Епир бил бригиски. Следи негов симбол да биде јарецот, дури и кај Пир, тн. 

Скендербег итн. Во Епир била Арбанија, чиј сосед била Далмација. Од Македонија, 
преку Арбанија, во Далмација била донесена глаголицата. Па затоа македонскиот 
лав бил во Далмација- три лава три кнежества. Македонскиот лав бил однесен и во 

Венеција, на кого има глаголичен текст за кого се мислело дека бил коптски текст. 
Пак, во Истра бил јарецот, каде имало и Епирци (Власи=Овчари). Сè тоа било пред 

ренесансата во Италија, која била македонска: тогаш во Католичката црква сè уште 
била Бригијката Богородица, а не проститутката Семирамида. Значи, се разликува-
ло македонски лав и бригиски јарец. Ова било повод бугарскиот лав да биде само 

македонски-со мали разлики.Кај Орбини сите биле семејни грбови.Грбот на Куќата 
Неманиќи бил православен двоглав орел, како и рускиот, кои немаат ништо заедни-

чко со ниеден семеен грб наведен кај Орбини, а таков бил и грбот на Рашка. Следи 

како семеен грб да биде и двоглавиот орел на Арбаните- види дневник на Дуче, ми-

нистер на Мусолини. Ова говори само едно- никогаш немало етнички народи.   

Македонците биле православни, чии цркви ги краси само двоглавиот орел. 

Бидејќи во 1767 година била укината Охридската архиепископија, имало са-
мо Грци. Следи Браќата Миладинови, што важело за Григор Прличев и за сите дру-

ги, сите биле само Грци: Кај Хан (1865) Охриѓаните биле само Грци. Кога била со-

здадена Бугарска егзархија од ненадлежниот султан и само да се раздели правосла-
вието, дело на Рим со Виена, се појавиле и Бугари. Преродбниците велеле: досега 
не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари ?! Грци и Бугари само збрки. 

Бидејќи Бугарија како држава е од 1908 година,само оттогаш народ Булгари. 

 

ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ 

 

За објаснување на книгата има Орбинов список на извори (Симо Ќирковиќ). 

Од „Орбиновиот список на извори“ презмам некои, кои ми се вклопуваат: 
„Abbate Urspergens...Орбин го цитира на стр. 111-112 говорејќи за Готите, а 

потоа и на стр. 130 и 162 каде раскажува за борбите на Хенрик, синот на Отон 

херцег на Саксонија со ‘Далматинците’ “. 

Саксонците биле основа на Франките. Тие биле Повеќебожци со својот пе-
лазгиски=тн.словенски јазик. Тие кога постанале Католици службен бил латински. 

„Ablabio...Заслужува внимание наводот на стр. 174 по кого тобоже кај Абла-
виј можат да се читаат словенски зборови: Grapsa и Coritta“. 



 211 

На Балканот народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски, а 
службен на Римската Империја бил латински, а христијански Алексадријски коине. 

„Alessandro Guaino се наведува и како Gaguino. Всушност, тоа е Alessandro 

Gvagnini, Италијан од Верона, кој постанал историчар на Полска. Од неговите два 
дела Rerum polonicarum tomi tres и Sarmatiae Europeae descriptio, Орбин го наведува 
само последното и го цитира говорејќи за потеклото на Словените од Јафет (6), 

словенските војни врлини (8), за верувањето на самоједските селани (57), за името 

на Словените (96) и за Вандалите (125)“. 

Тн.Словени (Антите, Венетите, Сербите...Склавините) биле Повеќебожци. 

„Alessandro Sculteto е писател на XVI в. Орбини го цитира неговиот спис 
Cronographia sive Annales (1545) како извор за упадите на Словени во Византија 
(26), а го наведува и кога раскажува за Словените во Англија“. 

На Балканот,низ цела Европа со Англија народен јазик бил само пелазгиски. 

„Annali di Frisia се наведува само еднаш, и тоа од друга рака. Говорејќи на 
стр. 120 за Вандалите, кои тобоже војувале под Александар Велики, Орбин го наве-
дува Пјетра Суфрида, кој, поново, се повикува на низ автори и списи меѓу кои се и  

Annali di Frisia. За неговата склоност за мистификцијата види под Suffrido Pietro 

Misnense“. 

Александар Македонски ги познавал Венетите..., а Европа била и венетска, 
со бригиско=фригиско=фризиско говедо не само во Бригија=Фригија=Фризија туку  

сета Европа. Бидејќи европското говедо било диво, Европјаните 100% биле Бриги. 

„Annali di Orlanda се користени на стр. 11, каде по нив се раскажува како 

Словените, протерани од Британија, нашле уточиште на брегот на Долна Саксонија 
‘која денес се вика Фризија’.Списот на истата страна се назива и Historia d’ Orlanda. 

Орбин секако не го користел непосредно, туку од текстот се споменува Пјетра Су-

фрида. Не е јасно каков текст може да се подразбира под тоа име. Името Холандија 
имаат во насловот два списа кои се викаат хроники и се напишани на холандски“. 

Европа била венетска, илирска... со вентски рецки=руни- пелазгиски знаци.  

„Annali di Venetia- Под ова име можат да се кријат мошне бројни текстови, а 
Орбин ни дава премалку елементи за идентификација. Млетачките анали се цити-

раат само еднаш на стр. 32 за прилично неодреден податок дека ‘во тоа време’ 
(околу 996) од Венецијанците во голема мера е скротена охолноста на Неретјаните. 
Во крајна линија тоа се ослонува на текстот на млетачката хроника на Јован Ѓакон“ 

Па само еден те ист пелазгиски јазик на Неретлјани, Млетци и Венецијанци. 

„Annonio Monaco е автор за кого веќе имаше зборови кај Aimone Monaco. 

Орбин го цитира многу пати и секогаш во овој облик (Annonio). Преку Анонија Ор-

бин го запознал изворот за најраните односи на Словените и Франките. На сите ме-
ста каде се цитира Анониј се чуствува поуздана изворна подлога. Е наведен на стр. 

34, 35, 36, 42, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 96, 400, 417, 419“. 

„Beato Renano е Beatus Rhenanus (1486-1547), автор на делото Rerum germa-

nicarum libri III (1531). Орбин го цитира говорејќи за Словените во Моравија и Сак-

сонија (44,65) и за Вандалите (126)“. 

Моравија била блиска на Саксонија. Народот бил ист: Пелазги=тн.Словени. 

Тие меѓу себе се разликувале: тн.Словени=Повеќебожци и Франки=Католици.  

„Beroso Caldeo е измислен писател кој го лансирал Аније од Витерб (1432-

1502)...Caldeo тврдел на стр. 146 дека Илирите се називаат по Илир, синот Истров“. 
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„Bulla d’oro е Златна була на царот Карло IV од 1356. Орбин го наведува по-

ради измислениот податок дека со тој царски акт кнежевните изборници биле обвр-

зани своите синови да го научат латинскиот, словенскиот и италијанскиот јазик 

(377)“. 

Следи Франките имале народен пелазгиски=тн.словенски јазик, службен ла-
тински, а го учеле и италијански кој бил вулгарен латински.Тогаш немало Франков. 

„Cornelio Tacito- Голем римски историчар секако му бил познат на Орбини, 

ама ипак го користел од друга рака. Прв пат е споменат во еден цитат на Јохан 

Авентина за Венетите (59), а потоа е како доказ дека Суланите се Словени призван 

Melantone sopra Tacito (94). Останатите три цитати се однесуваат на Маркоманите 
(104, 137- 8, 141)“.(Сулани од „слово (verbo)“=реч-види и Х. Киндер и В.Хилгеман) 

Тацит и ниеден друг римски автор не го употребува името Словени. Па ова 
било поради тоа што Склавите се во употреба од 5 век, а на Балканот само од 6 век. 

„Q.Curtio секако е Quintus Curtius Rufus, римски историчар од I век н.е., 
автор на една забавна и некритична историја на Александар Велики. Орбин го ци-

тира повеќе пати поради племињата на Александровата доба која тобоже била сло-

венска (стр. 11, 106, 167, 169)“.  

Руф не го користи името Словени. Пак, Антите и Венетите не биле Словени. 

„Christofano Varseuiccio е забележан како каноник краковски и мошне учена 
личност од кој Орбин добил усмено обавестување за повелјето на Александар Ве-
лики за Словените (378). Дијалогот на краковскиот каноник De origine Polonorum 

Orbin, изгледа, не го познавал. 

David Chytreo dannato autore е David Chytraeus (1530-1600) продолжувач на 
Алберт Кранце. Орбин ја цитира неговата книга за Саксонија за некои мошне оп-

шти податоци, нпр. дека Словените се најголема нација (7), дека ги ‘поплавиле’ не-
кои области (60), наведува како писателите кои го употренуваат името Словени 

(96) и кога говори за доаѓањето на Словените на Балтик (15). Од Хитреј презема 
Орбин и еден детал од босанската историја: анегдота за Хрвоје Вукчиќ и Павле Чу-

пор (364-5). По тоа судам дека Орбин непосредно го користел Vandaliae et Saxoniae 

Alberti Cranzii continuatio, попозната под името Chronicon Saxoniae Sxonia. 

Descritione del monde- Овој наслов се најдува само на списокот на авторите. 
Не ми е познато на кој текст се однесува. 

Diodoro Siculo е цитиран само еднаш, и тоа во врска со Александар Велики 

(171). Славниот историчар Орбин го познавал само посредно. 

Diogene Laertoi е биограф на античките филозофи од III в.н.е. Орбин никаде 
во своето дело не го споменува. 

Dione Niceo во текстот се назива и Dione Greco и Dione Bisantino. Не е јасно 

дали секој пат мисли на Касиј Дион, историчар од II век н.е. или Диона Хрисосома 
од Прусе. Неговите фрагменти Орбин ги запознал веројатно во делата на подоцни-

те автори. Го наведува како авторитет за Готите (106), Маркоманите (142) и Илири-

те (172). Ги користи повеќе пати за поедини конкретни настани на стр. 106, 144, 

145, 156, 157, 158, 162, 184-5, 345“. 

Се говори за Илири.Меѓутоа, никаде не се познати живисуштества Словени. 

„Dioniso Runico ќе биде песник- географ Дионисиј од II век. Орбин наведува 
еден негов дистих во италијански превод (162). Го наведува уште еднаш (159) како 

доказ дека Reucetii се називаат у Peucentini“. 
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Тогаш немало никаков италијански јазик. Бидејќи латински не бил народен, 

народот него не го познавал. Следи да се говори мешавина на латински со народен. 

„Dithmaro Mersapurgese е Дитмар од Мерсенбург (976- 1018), писател на 
Хрониката, која содржи и значајни податоци за Словените. Орбин за чудо, нигде не 
го наведува освен во списокот“. 

Дитмар не познавал Словени туку само тн.Словени- такви биле Склавините. 
„Domenico Mario Nigro е спомнат во прегледот на историјата на Котор (297) 

како во шестата книга на својата ‘Географија’ пренесува еден податок од Плиниј, и 

во расправата за Скордисците (157). Тоа секако ќе биде Венецијанцот Domenico 

Maria Negri“. 

Венецијанците Германската школа не ги прифаќа за Словени, ниту Илирите. 
„Eginharto Monaco е Ајнхард, биограф на Карло Велики и писател на фран-

ковите анали Орбин сигурно го цитира од други раце оти изричито го наведува са-
мо еднаш поради племето Ubcrani (104) а податокот кој потекнува од Ајнхард го 

наведува по Анониј и други“. 

Ајнхард пишел на латински- народен бил само како на Carlo=carilo=царило. 

„Fabio Celeriano е римски писател на III век, биограф на царот Кара. Орбин 

го познавал посредно, преку Флавиј Вописка. Двајцата му служеле како доказ дека 
царот Клаудиј бил Илир, по Орбиновото сфаќање, значи, Словен (стр. 175)“. 

„L. Floro е веројатно погрешно забележан. Тоа ќе биде R. Annius Florus, пан-

егрирички историчар од времето на царот Хадријан. Се цитира на стр. 145 уз пода-
токот дека илирските жени ги убивале своите деца им ги фрлале на непоријателот. 
Поново е забележан како Lucio Floro (види тамо). 

Francesco Bisio во текстот го споменува како Francesco Bisio da Bergamo или 

quale stette alquanto tempo nella Russia et scrisse le cose di quel Regno (90). Наведен е 
само како авторитет за Русија и на него ги упатува читателите кои сакале повеќе да 
сознаат. Бизија не го споменува A. Cronia, Per la storia della slavistica in Italia. Appu-

nti storico-bibliografici, Zara 1933, кој марливо собрал податоци за слилните дела. 
Francesco Baldilo е цитиран на стр. 184 како ‘модерен’ писател Francesco Ba-

ldеlli уз податокот дека Партините живееле пред Словените во околината на Дубро-

вник“. 

Се говори за „Per la storia della slavistica in Italia“ и „Партините живееле пред 

Словените во околината на Дубровник“. 

Па Италија била венетска и илирска.Следи таа била само едно: тн.словенска. 
Па не се работело за Словени според слово, туку само за тн.Словени. 

„Francesco Irenico е германски историчар Franz Fritz викан Irenicus (околу 

1495- околу 1559), автор на делото Germaniae exegesis (1518). Орбин во еден мах го 

наведува овој наслов (126), инаку многу пати го цитира Фриц говорејќи племиња, 
за кои Орбини мисли дека биле словенски (7, 44, 97, 102, 103, 104, 119, 126, 132, 

398)“.  

Германски народ немало со свој јазик кој не бил пелазгиски=тн.словенски. 

„Franceso Serdonati е цитиран поради своите додатоци al l libro de’ casi de gli 

huomini Illustri di Gio. Bocaccio (секако: De casibus virorum illustruim) (187) во кој ги 

споменува дубровачките властелини Дамјан Јуда. Сердонати бил во текот на XVI в. 

некое време професор во Дубровник. Заслужен бил за објавувањето на Цријевиќе-
виот спис De Turcarum orgine... 
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Gasparo Hedione dannato autore е продолжувач на општата хроника (до 1537) 

која била објавувана под името на опатот од Usperga (в. Abbate Urspergnese). Нигде 
во Орбиновиот текст не се наведува. 

Gasparo Peucero исто така бил професор и бришен од побожните читатели на 
Орбиновото дел, ама не е наведен како donnato autore. Бил после Меланхтон втор 

продолжувач на големата хроника на Јохан Кариона. Орбин нигде во текстот не го 

наведува. 
Gasparo Tigurino dann. Aut.- Не знаеме кој е овој автор. Не се споменува ни-

где во текстот. По надимок треба да е од Цирих. 

Geremia Russo треба да е автор на списот Annali di Russia, кој веројатно е 
идентичен со Annali di Moscouia (како што се наведува на други места).Иако Орбин 

однекаде знае дека Еремиј ги пишел своите Annali di Russia 1227. и донесува од нив 

одломци во преводот, ипак може да се рече дека тој писател е измислен во период-

от на хуманизмот. Према наводот на стр. 10 Еремиј раскажува во Annali di Mosco-

uia како Словените во Сарматија ги победувале сите народи со кои биле во непре-
кинати војни па го зеле името слауи. Тој знаел и нешто за религијата на Антите и за 
нивниот идол викан JAKOBOG (96). Наспроти грчките писатели, Еремиј тврдел де-
ка Русите од походот на Цариград се враќале со голем плен (90). На стр, 96 најду-

ваме еден цитат од Еремијините Анали за настаните од 1118. од кого се гледа како 

војувал Крунослав, кој погинал во битката и е сохранет под тврдината Војка. Ере-
миј му послужил и како сведок дека Аланите, Вандалите, Свевите и Бургундите се 
Словени и дека имале ист јазик полски или словенски (102). На стр. 104 наидуваме 
уште на еден момент од ‘биографијата’ на Еремиј Русо. Кога во друштвото со пра-
теникот на московскиот кнез одел царот во Виена (порано дознавме дека тобоже 
живеел им пишел 1227) наишол во земјата на Маркоманите натпис во камен, кој го 

репродуковал во својот дел на Annali di Moscouia. Орбин тој натпис го пренел, до-

полнал и превел на италијански (105), сè тоа да би докажал дека и Маркомните би-

ле Словени. Од истиот Еремијин дел Орбин се обавестил дека Русите или Моско-

витите се со истиот јазик како и античките Македонците, меѓу кои се родил Филип, 

татко на Александар Велики (171). Ова место доволно јасно го открива времето и 

менталитетот на писателот кој го лансирал Еремиј Русо“. 

Според авторите, античките Македонци биле Траки и Илири. Пак, мајката 
на Филип била од Пелагонија- Бригијка, а Елијан пиши за илирски Бриги. А и мај-
каму на Александар Македонски била од Молосија Илирка-само на илирски Бриги. 

Мајкаму на Филип Македонски била змијарка, како и мајкаму на Алексан-

дар. Александар Македонски бил претставен со змија. Последната Клеопатра- кра-
лица на Египет била змијарка.Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег) го родила змија (Ма-
рин Барлети). Бригиско=брзјачко змијата било куќно животно. На Саат- кулата во 

Битола од 17 век има камен на кого има орел кој в уста држи змија- в уста те имам 

(те владеам). Орлите го претскажале родувањето на Александар Македонци. Брги-

ски бил прчот кој го има во Хераклеа... Во Библијата Александар Македонски бил 

претставен како прч. Македонскиот крал Пир, според кој Нерон именувал римска 
провинција Епир, на главата носел рогови од прч. Истото го имал и Ѓорѓи Кастриот 
(тн.Скендербег)- тој бил во 15 век. Па тој бил богот Арес=Јарес=јарец-без Словени.  

Се говори дека Еремиј „писател е измислен во периодот на хуманизмот“, ка-
ко и дека Словените „го зеле името слауи“: у=в до Слави + к = Склави само од 5 в. 
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„Gioanni Aubano е Johann Boehme викан Aubanus од првата половина на XVI 

в., писател на делото за обичаите на разните народи (1538). Е преведено на ита-
лијански: I costumi, le leggi et l’usanze di tutte le genti. Цитира кога е збор за идола-
трија Обгоријани (91) и во прикажувањето за тоа како Карло Велики испратил ко-

лонија Германци во Дакија и таму основал Седум градови (135)“. 

Бидејќи на Балканот нема европско говедо и коњ, а говедото и коњот на Ке-
лтите и Франките биле бригиски, Келтите и Франките биле само со Балканци. 

„Gionni Botero е автор на политичко- географскиот дел Reazioni universali 

(1591) во кого има податоци за Словените и во еден спев за кралот Анриј од Валуа 
со епизоди од полската историја. Орбин го споменува неговото дело dell’Europa 

(132). Се повикува на него раскажувајќи дека Јустинијан I е од Призрен (175) и де-
ка Стефан Томашевиќ е поставен како мета на стрелците и така е убиен (376). Два-
та народа се однесуваат на римската историја (132, 140)“. 

„Gioanni Dubrauio е Johannes Dubravius, бискуп оломуцки и автор на чешка-
та историја (Historia Bohemica ab origine gentis usque ad Ferdinandum I imperatorem 

…). Орбин повеќе пати го цитира тоа дело говорејќи за Чесите и Западните Слове-
ни. Расказната за Чех и Лех треба да ја нашол Дубравија (47). Го употребува на стр. 

7, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 68, 87, 95, 103, 134, 140. 

„Gioanni Herburto бил полски пратеник во Париз и писател на делото Croni-

con historiae polonicae(1571). Орбин го наведува само како писател кој го употре-
бува името Слауи. 

Giaonni Laziardo е Johannes Laziardus (+1467), автор на една светска исто-

рија: Historiae universalis epitome. Орбин нигде во текстот не го споменува.  
Gioanni Magno Goto е надбискуп на Упсала Johannes Magnus (1488-1544), 

писател на делото Historia de omnibus Gothorum Sueuorumque regibus (1554). Овој 
некритички спис Орбин го цитира говорејќи за Венедите (50) и на место каде тврди 

дека Вандалите и Словените се еден народ (97). 

Gioanni Leunclauio dannato autore е познат ориенталист и византолог на XVI 

век Johannes Leunklavius. Од неговите дела Орбини го споменува само Historioe de’ 

Turchi, што секако е спис Historiae muslimanae Turcorum de monumentis ipsorum 

exscriptae, libri XVIII, ама далеку повеќе користи Annales sultanorum Othomanidarum 

a Turcis sua lingua scripti, нарочито ‘Pandectes’, толкување и коментари додадени во 

ова дело. И Леунклавиј е наведен како писател кој го употребува името Слауи (96). 

На него Орбин се повикува кога идентификација на Горн Мезија и Србија (165). Е 

користен инаку за генелогија на српските владеачки семејства (276), за настаните 
околу косовската битка (312, 313, 315, 319), потоа кога е збор затоа дали Мехмед II 

е син на Мара Бранковиќ (325), за постапувањето на Мехмед II со Стефан Тома-
шевиќ (376), за турското броење на годините (377) и за Вук Гргуревиќ (342). 

Gioanni Nauclero есте Johannes Vergenhaus викан Nauclerus (+1500) е познат 
по својот Chronicon universale (1516). Неговото дело го цитира Орбин по генерации. 

Така за Словените во Британија се повикува на 31 генерација (11), за упадот на 
Скирите во Мезија во времето на Атиловите синови на 16 генерации (134). Орбин 

го споменува и кога говори за времето кога свети Ероним ја превел Библијата 
(174)“. 

Стои името Слауи и „Словените во Британија се повикува на 31 генерација“. 

Европа била населена со Анти, Венети, Сорби... Од 5 век имало и Склавини.  
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„Gioanni Goroppeio- В. Мажураниќ, Извори 135, допуштал можност дека тој 
автор, од кого Орбин и Лукаревиќ црпеле податоци за амазонките,со наше потекло. 

Против тоа говори она место од Орбин каде се повикува на седум книги della Goto-

danica (134). Два пати Орбин се повикува на осмата книга за амазонката (105, 142), 

кои ги наведува жени Сармати Словени. Goroppeio латински пишел на Jan Becan 

van Gorp, писател на XVI в. кој оставил трага во развојот на историјата на религи-

јата. Кај L. Niedrle, Словенске старожитности I/1, Праха 1902, 52 нап. 1, го најдувам 

‘Goropa Becana (Opera ed. Antwerp. 1580 Gallica 55)’ како еден застапник на теори-

јата дека Словените се потомци на античките Хенети. Веројатно тоа е и Орбинов и 

Лукаревиќев автор, ама поблиски податоци за него не успеав да најдам“. 

Овде се говори и за Хенети=Венети Словени. Се кажа дека Словени биле 
Траките, Илирите, Македонците... Па Словените биле само лага. Токму и затоа тоа 
биле само Слауи=Слави + к = Склави кои се појавиле во 5 век, а на Балканот 6 век. 

„Gioanni di Thvuocz е малку расипано име на унгарскиот хроничар Jovan Tu-

rocija од крајот на XV век. Неговото дело со бројни податоци за јужнословенската 
историја (Chronica Nungarorum или Chronica rerum Nungaricarum) Орбин, изгледа, 
го познавал само посредно. Извесни податоци користел преку Бонфиниј, додека 
Туроција непосредно го цитира само три пати. Еднаш кого ја пренесува приказната 
за Словените од Липна кои тобоже тек за време на Лудивик Анжујски го примиле 
христијанството (174), втор пат кај приказната за војната на Унгарите со Бесите 
(346) и трет пат кога ја пренесува приказната за унгарскиот бој со Турците во Босна 
1415 (365)“. 

Па не се работело за Словени- според слово, туку Склавини, за кои Орбини 

вели расипано име на Словените. Тие биле Повеќебожци- тие се христијанизирале.  
„Giorgio Cedreno е византиски хроничар Георгиј Кедрин, чија сосема неса-

мостална светска хроника оди до 1057. година. Кедрин готово во целина ја препи-

шал хрониката на Јован Скилица, така да во модерната наука се служи со издание-
то на хрониката Кедрин кога го употребува Скиличниот текст. Во XVI век од двата 
писатели била преведена на латински, а нивниот меѓусебен однос не бил запазен. 

Орбин Зонаре го знаел само по името додека Кедрин стварно го користел по изда-
нието на G. Xylander (Bazel 1566). Под Константин Порфирогенит предупредив на 
местото кои Орбин ги запознал преку Кедрин. На едно место Орбин Кедрин го на-
ведува како авторитет за Илирите (173), а втор пат како писател кој го употребува 
словенското име (96). Најповеќе е користено во главата посветена на Бугарите. На 
неколку места изричито се цитира (399, 404, 411, 417, 420, 429, 435, 437, 444- по-

грешно цитиран!), а всушност многу страници се исполнето буквално само мести-

мично со скратен превод од Кедрин. Целата историја на Самуил е составена од го-

леми изводи од Кедрин, прошарени тука и таму со некои други извори (427- 443)“. 

Се кажа: „втор пат како писател кој го употребува словенското име“. 

Не е вистина,затоашто ниеден римски писател не го користи името Словени. 

Следи да користат тн.Словени (Анти, Венети, Сорби...и Склавини од 5 век). 

Се наведе и: „На неколку места изричито се цитира (399, 404, 411, 417, 420, 

429, 435, 437, 444- погрешно цитиран!)“. 

Па Орбини погрешно цитирал- тој допринел за фалсификатот на Словените. 
„Giorgio Tirio е цитиран меѓу останатите што го споменува градот Јустини-

јана Прима (176). Н. Радојчиќ Српска историја 44, утврдил дека Орбин овде мислел 
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на Вилијем Тирски познат историчар крстоносец, ама со омашка го изменил името 

во пописот. 
Giorgio Vverenhero е цитиран два пати: еднаш кај мошне воопштеното твр-

дење дека Словените се најголема нација (7), а втор пат меѓу писателите кои го 

употребуваат името Словени. Тоа веројатно ќе биде Johannes Werner (1468- 1528), 

картограф и географ, преведувач на Географијата на Клаудиј Птоломеј. Како кај 
Вилијем Тирски, Орбин и овде веројатно се збунил најдувајќи ја во италијанскиот 
попис скратеницата G. за место име. Вместо G(uilelmo) тој порано го реконструир-

ал Giorgio, а во овој случај вместо G(ioanni) поново го донел Giorgio“. 

Како што, според Херодот, Траките биле најбројни, овде се тн.Словени.Сле-
ди Бонифациј (8 век), кога ги наведува традициите на Склавините, тие биле траки-

ски. Со наводот се потврдува, никогаш немало било каков посебен народ- Словени. 

„Girolamo Dottore е црковен татко свети Јероним, кој Орбин го споменува 
како преведувач во Библијата (173), а и како автор, продолжувач на Еусебиевата 
историја (113, 135, 148). На место каде тврди дека Траките потекнува од Јафет 
(146) се цитира еден друг спис: secondo S. Girolamo nella Chiosa (!) sopra il Genesi. 

Girolamo Bardi е цитиран неколку пати: поради датумот на нападот на Сло-

вените на Тракија (25), кај приказната за сукобот на Неретлјаните и царот Отон III 

(31), за упадот на Словените во Италија 650. (36), војната на Словените и царот 
Хенрих (73) и војните на римските цареви со Далматите (163)“. 

Никогаш не се работело за Словени- според слово, а имало и Божјо Слово= 

Реч, туку само тн.Словени (Анти, Венети, Сорби... и Склавини). Нивните традиции 

биле балкански- тракијски, а „Траките потекнува од Јафет“: Па Траки=тн.Словени. 

„Girolamo Russcelli е писател XVI век, продолжувач на Павле Ѓовија и реда-
ктор на италијанската верзија на Птоломејевата географија. Во текстот не се споме-
нува. 

Giulio Faroldo е историчар на Венеција. Неговите Annali Veneti Орбин ги 

наведува говорејќи за Неретлјаните (27, 28) и за млетачките освојувања на Котор 

1378 (300). 

Glustino е римски историчар Јустин. Го цитира повеќе пати споменувајќи ги 

племињата (106, 107, 133, амазонките (143) и македонските кралеви (154, 165,171)“. 

Македонците познавале Траки, Илири, Венети итн. Венети и Илири биле 
Далматинците, како што биле во северна и јужна Италија. Па тие биле едно те исто. 

„Hartmanno Schedel е германски хроничар Хартман Шедел (1440-1514) од 

Нинберг. Неговата хроника (Liber Chronicarum 1493) Орбин го цитира со необичен 

наслов (Cronica historiata) за податокот дека амазонките се жени на Готите (143)“. 

Монголите вжарувале една дојка за да се развие нејзиното тело со што таа 
би можела да постане голем војник коњаник... Морала да убие некој за да се омажи. 

Монголите како ловци и рибари од чума и други болести биле истребувани. 

„Helmondo Prete е свештеник Хелмонд писател dela Cronisa Slavorum sive 

Annales Slavorum libri II. Орбин неговиот спис го вика Cronica de gli Slaui (50). Го 

цитира повеќе пати, ама, се чини, од друга рака. (Стр. 50, 61, 62, 65, 74, 76, 82, 83, 

93, 96, 103.)“. 

Бонифациј во 8 век пиши за одвратните тн.Словени (...Венети...Склавини). 

„Hermanno Contratto се викал Herimannus Augiensis (+1054). Напишал свет-
ска хроника Chronicon de sex aetatibus mundi (до 1054). Орбин го наведува два пати 
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кога се труди околу хронологијата за годината на борбите на Александар Велики со 

Трибалите (166) и за годината на Еронимовиот превод на Библијата (174)“. 

Бидејќи Склавините на Балканот се јавуваат во 6 век,без историски Словени. 

„Herodoto Halicarnaseo е татко на историјата Херодот, цитиран во Орбиново-

то дело два пати: поради тоа што тобоже ги споменува Готите во Египет (106) и Бе-
сите во Тракија (344). По своја прилика двата наводи ќе бидат преземени од некој 
друг извор“. 

Херодот=Иродот=и родот=род от тн.словенско име непознавал Словени. 

„Huldrico Mutio, dannato autore, е Улрих Муциус автор на една хроника. На 
неа Орбин се повикува кога говори за војување на Словените со царот Отон (73)“. 

На Отоните мајчин јазик им бил само тн.словенски, а службен латински. 

„Lucio Fauno се цитира каде е збор за учеството на Словените во опсадата на 
Падова (33), за освојувањето на Истра (34) и за потеклото на Готите (97). Познат ми 

е како преводувач на Флавиј Бјондо и Платине на италијански. 

Lucio Floro е веќе еднаш забележан. Збор, веројатно, е за римскиот истори-

чар Р. Анју Флор од II в. нова ера, автор на една римска историја во која е прера-
скажан Тит Ливиј. Се цитира каде е збор за Траките (146), Илирите (148) и Мезите 
(165)“. 

За време на Готите немало Склавини туку Траки, Илири и Мизи- и Венети... 

„Mariano Scoto е Marianus Scotus, монах XI век, автор на една хроника до 

1082, продолжувано до 1155. Орбин го цитира на местото каде се говори за војната 
на Словените и царот Отон (73) и на место каде се пренесува тврдењето дека Мој-
сиј е роден 2606. од створување на светот (180)“. 

Отоните не познаваат Словени- такви живисуштества никогаш и немало. 

По него (Mariano Scoto) одма следи „Marino Barleti е познат биограф на Ске-
ндербег и хуманист од Скадар. Орбини го цитира на три места...“. 

Ја прелистуваме книгата на Марин Барлети, на македонски јазик, 2008 год.  

Неговата книга „Скендербег“ е „издадена во Рим во 1508 и 1510 година“. 

Во неа се објаснува: за илирско писмо стои „т.е. славјанско писмо“; „Бар-

лети овде Словените ги нарекува Илири“; „Барлети под ‘илирски’, најверојатно ми-

сли на словенски војници“; за илирски меч- „Меч, каков што носеле Словените“; 

илирско племе- „Словенско племе“. Па кај Марино Барлети во 16 век имало Илири. 

Во 16 век немало Словени. Пак, за Мавро Орбини (1601 г.) тие биле Илири. 

За Орбини Словени биле Траките,Илирите и Македонците:Слау=Склави-ни. 

Од наведеното се заклучува, Словени како посебен народ никогаш и немало.  

„Martino Cromero е познат полски автор, кој на Орбин можел да му биде 
узор во трезвеност и критичност. Нашиот автор, меѓутоа, мошне малку го користел, 

воколку воопшто непосредно го читал. Наводите се такви да оставаат сумливост. Е 

цириран како писател за Чесите и Полјаците (49), што може да биде по слушање; 
во прегледот на словенските боженства е споменато само како тој го преведува По-

год (53), е наведен како тој мисли дека името Словени доаѓа од Слово (95), уз по-

кушувањата на Дубравија и други. На стр. 45 е наведен поново заедно со Дубравиј 
и Reginom од Прима кај податокот дека Словените војувале со Печенезите. Тешко е 
да се верува дека би се задржал на овие штури податоци дека го познавал Кро-

меровиот текст. Треба да се спореди колку, нпр. го користел Кранце и другите гер-

мански автори кои за Словените говорат само узгредно. 
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Martino Vescouo Cossentino е Мартин од Опаве, назван поради тоа и Martin-

us Polonus. Оставил зад себе повеќе списи, од кои најпопуларен бил Chronicon po-

ntificum et imperatorum (до 1277). Орбин го наведува Мартин само уз податокот 
дека маченикот Гај бил ‘Dalmatino’, значи, за Орбин Словен (176). 

Martino Segonio ми останал непознат. Орбин не го цитира во текстот. 
Martino Vagneto, по навод на стр. 164, е писател на една Космографија. Е 

употребен на местото каде се раскажува за тоа како ‘Далматините’ со оружје ја 
освоиле Јапигија, која сега се вика Калабрија. Географскиот писател со вакво име 
не го најдуваме ни во мошне богат преглед на L. Bagrow, Die Geschichte der Ka-

rtographie, Berlin 1851 Една Universalis Cosmographia ја издал Martin Waldseemüller 

(Hylacomilus) (1470-1518)“. 

Русите се изјасниле за Словени 860 година (Фотиј)-според Слово, а пред тоа 
пишеле со рецки=руни.Тоа било венетско писмо, а Европа била венетска и илирска. 

„’Metodio Historico во текстот е назван Metodio Martire (7). Нигде не е цити-

ран насловот на неговиот спис, а се наведува кога е збор за Скандинавија како ко-

левка на народите (7, 398) и за Готите (107, 108, 112). В. Мажураниќ мислел дека е 
во прашање цариградскиот патријарх Методиј од IX век. Мора да се запримети го-

лема разлика измеѓу содржината на наводите од овој Методија и книжевните пе-
снички дела на цариградскиот патријарх. Јас верувам дека тое е некој изгубен или 

измислен писател кого го цитираат скадинавските или германските писатели“. 

Готите како Татари стигнале во Скандинавија. Готите и Бугарите имале ист 
бог Асен.Готите,каде поминале (Далмација...Европа), нивните владетели ги закопу-

вале со своите коњи; тие имале дебело влакно на косата; биле ниски; јаделе коњско 

месо и други животни кои не биле замисливи за Бригите, пошироко Македонците 
„Ottone Frisigense е биограф на царот Фридрих I Барбароза Ото, бискуп фри-

зински (+1158). Орбин на го наведува насловот на делото Отоново, ама од содржи-

ната на наводите се гледа дека не ја познавал Gesta Friderici I Imperatoris, туку само 

Chronicon seu rerum ab initio mundi ad sua usque tempora 1146 libri VIII, и тоа, по 

своја прилика, посредно. Го наведува говорејќи за Александар Велики (106), вој-
ната на Готите и Франките (114), падот на Римското Царство (115), Јустинијано-

вите војни во Италија (116, 117) и за гепидското потекло на Аварите (129)“. 

Бидејќи се говори одвоено „за гепидското потекло на Аварите“, се потврду-

ва, Аварите со својот каган, биле само Монголи (Татари). Токму и затоа, кога тие 
стигнале на Пелопонез таму Склавините веќе ги нашле. Склавините биле само По-

веќебожци. Како што тие се христијанизирале, тие постанувале Римјани=Ромејци. 

„R. Ovidio Nasone- Големиот песник влегол во Орбиновото дело со два ци-

тати на стиховите за илустрација на војнотоборноста на Сарматите (8-9) и за оба-
вестувањето за Гетите (107-108). На Овидиј Орбин се повикувал тврдејќи дека Бе-
сите живееле близу Дунав (345)“. 

Гетите и Бесите биле Траки.Па Сарматите биле Траки со тн.словенски јазик.  

„Pietro Artopeo, dannato autore, е назван на стр. 99 Pietro Artopeo Pomerano. 

Тоа е Petrus Artopeus,всушност Becker (1491-1563).Тој за Себастијан Минстер ја из-
работил картата на Померанија. Орбин го цитира тврдејќи дека Вандалите се Сло-

вени (99), говорејќи за Венетите (59) и односите на Хенрих Лав за Словените (85)“ 

Меѓутоа, не се работело за Словени туку само за Венети, Сорби, Склавини. 

Бидејќи Монголите биле малкубројни, тие со себе преселувале Балканци. 
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„Plutarco- Плутарх е наведен како авторитет за Илирите (173), а е користен 

на местото каде се говори за Дачаните (133), Илирите (154), Филип Македонски 

(171) и кралот Дромакет (107). 

Polibio- Голем римски историчар на II век пред н.е. е цитиран мошне малку, 

и тоа само кога е збор за Илирите (144, 148, 153, 154, 173)“. 

Никаде нема живисуштества Словени. Склавини во 5 век- на Балканот 6 век. 

„Procopio di Cesarea е забележан на едно место во текстот како Procopio Gre-

co (116). Вреди да се истакне дека Орбин имал точна претстава за тоа кога Проко-

пиј живеел и делувал: il quale innanzi 1070 anni scrisse la guerra, she Giustiniano 

Imperadore hebbe co i Gothi (94). Прокопиј бил преведен и дури неколку пати печа-
тен до времето кога, Орбин непосредно го користел Прокопиј. Го цитира на стр. 3, 

16-18, 19-24, 95, 97, 102, 114, 116, 119, 126, 129, 142, 172, 180“. 

Прокопиј не познавал било какви Словени туку само Склавини.Според него, 

Готите не биле Склавини, па ниту Римјани. Ова било поради тоа што Готите имале 
свој готски јазик, а Склавните варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик на кој го-

ворел и Платон. Следи Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани со христи-

јански јазик коине, а службен латински. Законикот на Јустинијан бил на латински. 

„Prosspero Aquitano е Prosperus Aquitanus (+463), е продолжувач на Јероним. 

Наведен е само како автор за Готите (113)“. 

Како што Готите немале врска со Склавините, исто така и Аварите со каган. 

„Ricardo Bartolino е писател на првата половина на XVI век, кој оставил зад 

себе поголем број списи, а меѓу нив и спевот Austriados libri XII. Орбин го цитира 
говорејќи за името Слези (становници на Шлеска) (141)“. 

Бидејќи Слези бил тн.словенски поим, Шлезијците биле само тн.Словени. 

„Rinaldo Britanno ми останал непознат. По наводот кај Орбин треба да ја на-
пишал Хрониката во која се говори и за нападите на Словените на Англија (10)“. 

Британија била само венетска и илирска. Следи венетско- илирска култура. 
„Roberto Gaguino е писател на XV век.Делото му е Compendium super origine 

et gestis Francorum a Pharamundo usque ad a. 1491, sive Rerum Callicarum Annales. 

Орбин го наведува говорејќи за имињата на Словените (96) и за односите на Фра-
нките и Готите (114)“. 

Бидејќи немало етнички народи се говори за тн.Словени=Повеќебожци само 

со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик; Франки=Католици со народен пела-
згиски=тн.словенски и службен и католички латински јазик; и Готи=Аријанци со 

народен готски и аријански јазик-Александријскиот Птоломејов коине(300 г.п.н.е.). 
Следи во него Улфилас да внесе и готски=татарски зборови и да се созаде и готски.  

„Roberto Valturio е автор на списот De re militari (1472), збирка на анегдоти 

за војната вештина и војните лукаства. Се споменува на местото каде е збор за вој-
ноборноста на Траките“. 

Традициите на Склавините, за кои пиши Бонифациј (8 век), биле тракиски. 

„Sassone Grammatico е добро познат германски хроничар Saxo Grainmaticus 

(+1204), автор на дела Gesta Danarum seu Historiae Danicae libri XVI. Во неговиот 
спис има доста податоци значајни за историјата на Словените, кој Орбин не ги про-

пуштил да ги наведи (65, 73, 74, 76, 77, 135)“. 

Авторот Католик пишел за покатоличувањето на тн.Словени=Повеќебожци. 

Следи Германите биле само Католици не со германски јазик туку латински. 
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„Sigiberto Gemblacense е монах Sigebertus Gemblacensis (+1112), автор на де-
лото Chronographia 381- 1112, кое е многу читано во средниот век, продолжувано и 

печатено во XVI век повеќе пати. Орбин го користи од друга рака говорејќи за Кон-

рад II и Словените (74), Норманите (104) и Вандалите (120). Занимлив е наводот на 
стр. 38 према кој на Сигеберт му е припшана епизодата за Инг, која потекнува  од 

списот Conversio Bagoariorum et Carantanorum. 

Sigismondo Herbersteino е добро познатиот Сигисмунд Херберштајн, дипло-

мат и писател на XVI в. Од чии дела Европа ја запознала Русија и руската историја. 
Moscouia, кој Орбин го цитира, ќе биде италијански превод на Херберштајновиот 
латиски спис Rerum moscouitarum commentari (Commentari della Moscouia et parime-

nt della Rusia). Преку Херберштајн Орбин ги запознал старите руски летописи. По 

тоа може да се заклучи дека Херберштајн многу повеќе го користел отколку што го 

цитирал. Орбин го наведува Херберштајн како авторитет за руските ствари (90), го 

споменува како тој го употребува името Словени (96), ја презема од него титулата 
на руските владетели (93), а на останатите места презема преку него подотоци од 

руските летописи (88, 89, 90, 93)“. 

Следи Лужичките Срби од страна на Германците биле нарекувани „Vindish“ 

(венетски), името Русија на фински јазик се среќава под терминот „Veneja“, а во 

естонскиот – „Venelaien“. Па Европа била венетска со рецки=руни, ама и илирска: 
deutsch=deut=teut-Теута поврзано со Теутони=Тевтони бил само балкански Илири. 

„Solino, секако, е римски географ Julius Solinus (III век). Цитиран е кај при-

казната за испраќање на девици од Скадинавија на Аполон Делски (4) и не место 

каде е збор за Тракија (146) и Бесите (344)“. 

Очигледна врска со Балканот, чија митологија била низ Европа-в. и Р.Гревс. 
„Speccio de’ Sassani есте Sachsenspiegel, правен зборник кој го составил ри-

терот Eike von Repgowe 1224-1235. Бил преведен на латински од страна на Korado 

notara во Сандомир и до Орбини, веројатно дошол посредно, преку полските авто-

ри. Саксонското огледало е наведено во низ извори (120) во кои можело да се чита 
дека Вандалите војувале против Александар Велики и после неговата смрт дошле 
во земјата која подоцна ја запоседнале Саксонците. Во 44. гл. на Саксонското ог-
ледало има фанстатична приказна за Александар Велики, ама тука се кажува дека 
претците на Саксонците се бореле во неговата војска против Дариј. 

S. Statio Poeta- Кај ова име е некоја збрка. Од комедиографот Статија Цеци-

лија од 2 век пред н.е. не останало ништо зачувано, а Орбин го цитира, и тоа за по-

датокот дека Дачаните во доба на царот Вителиј (68- 69.г.н.е.) биле на брегот на 
Дунав (135). Тоа можело да се најде кај друг песник, кој се викал Р. Рапиниус Ста-
тиус и живеел во време на царот Доминицијан (81-96 н.е.)“. 

Се потврдува дека до Дунав имало Балканци. И затоа исто важело и северно. 

„Stefano Bizantino е автор, веројатно, VI век. Од него останал спис Етника 
заснован на постари ексцерпти. Орбин, по своја прилика, го познавал од друга рака. 
Го споменал говорејќи за Тули (3), место Лизимахиа (107) и за становниците на 
земјата измеѓу  Балканот и Родопите (169). 

Strabon е антички географ од I век Страбон. Орбин, се чини, непосредно го 

читал. Го цитира многу пати, а понекогаш донесува и повеќе изводи (стр. 8, 88, 

106, 107, 133, 141, 146, 154, 156, 157, 159, 164- 5 (преку Ортелиј), 173, 175, 344). Не-
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која грешка мора да биде кога наведува на стр. 89, каде Страбон е наведен како из-
вор на информација за тоа какво оружје имале Русите! 

Suffrido Pietro Misnense не е сосем точно забележан. Нешто пониско го сре-
тнуваме името Suffrido Misnense, ама тоа не е иста личност. Постоел Sufridus pres-

byter de Balhhusin (место во Тирингиј), на кој во едно издание на списот Comendi-

um historiarum (до 1306) е погрешно ставен атрибутот Misnensis (по мајсенската ма-
рка). Овој  автор умре веќе на почетокот на XIV век. Два века подоцна делувал Su-

ffridus Petrus Leovardiensis Frisius (+1597), како што самиот се потпишувал. И тој во 

текстот Орбинов се јавува како Pietro Suffrido Leovardiense, а се споменува и него-

вото дело Origine de’ Frisi (11). Во списокот на авторите, меѓутоа, Орбин и нему му 

додал атрибут Misnense, кој му бил премногу и на писателот од XIII век. Во ваквата 
сутуација мошне е тешко да се одвојат наводите кај Орбин кои се однесуваат на 
еден или на друг писател. На Петар Суфрид му припаѓа цитатот за протерување на 
Словените од Британија каде е и наведен како Leovardiense (11). Нему, по прилика, 
треба да му се припшшат и оние наводи каде се цитира бројот на книгата и каде се-
огаш стои името Pietro (65, 98, 120, 121, 137). Овој автор бил склон на мистифи-

ација, оти, говорејќи за војната на Маркоманите со Рим се повикува на архивата: 
trouo ne gl’Archiuij nostril, che dopo questa guerra de Marcomanni noue anni, cioe 

l’anno di Christo 183, tutta la Germania fu opressa da gran timore per rispetto di questi 

Vandali et Poloni… (121). На писателот од XIII век Сифрид му припаѓаат секако два 
наводи за односите на Карло Велики и Словените и аварскиот каган (40, 70) и ве-
ројатно оној за Аланите (132)“. 

Бидејќи во Британија тн.Словени биле само Повеќебожци, тие како такви 

биле протерувани. Следи Карло Велики Католик и тн.Словени=Повеќебожци. Ама 
и Аварите со каганот, спротивно на Склавините, а такви домородни имало и на Пе-
лопонез. Аварите како Монголи биле блиски на Аланите, кои си ги дефомирале че-
репите. Па ова било исто така и кај Готите. Ова говори, Готите биле само Татари. 

„Suida- Се сматрало дека ова име е на чуениот византиски лексикограф од 

средина на X век. Подоцна за тој назив многу се дискутирало и сега се мисли дека 
тој претставува лично име, отколку ознака на вид дело дури позив читателот да ги 

следи неговите податоци како латински vademecum. Во секој случај текстот бил 

пристапен од 1499. и Орбин го читал. Во историјата на Бугарите се донесува пого-

лем одломок (405) повикувајќи на dittioni Bulgari, значи членок ‘Бугари’ во оваа 
енциклопедија. Инаку Орбин не го марел ова дело најдувајќи дека писателот го 

премолчува она што би ја смалило славата на Грците (117). Го споменува говорејќи 

за војните на Марко Антониј (139)“. 

„Suetonio Tranquillo е познат биограф на римските цареви. Орбин го наведил 

како авторитет за Илирите (172) и користел податоци од биографијата на Октавијан 

(345) и Тибериј (138, 139, 140, 161)“. 

За Орбин Илири=Словени, Склавини било расипано за Словени- само од 5 в. 

„Teoderico во текстот е наведен како Teodorico Vescouo, што ја олеснува 
идентификацијата. Орбин и овде негрижливо го забележал името на авторот. Тоа, 
имено, е епископот Теодорет (+547), писател на третата црквена историја (Historia 

ecclesiastica 324- 427), се јавува и кај Орбини на истите места каде и Сократ и Созо-

мен, каде се говори за царот Валенс и Готите (112, 113). На Теодорет Орбин се по-

викува кога говори за готскиот бискуп Улфила (112)“. 
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Во христијанскиот јазик- коине Улфила внел готски=татарски зборови. 

„Teodoro Spandugino во насловот на својот спис е запишуван како Teodoro 

Spandugino Cantacusino gentilhuomo Constantinopolitano. Тоа е писател  на XVI век 

кој без многу критичност собрал вести за Турците и балканските христијански 

владетели. Орбин го цитира на стр. 325 дека Мара Вранковиќка е ќерка на Ерина 
Кантакузина. Од Спандалуѓина потекнува и приказна за Тамерлановото постапува-
ње со Бајазит и неговата жена (319). Изгледа дека Орбин податоците од Спандуѓин 

ги нашол во списите на другите. Во главата за Косачите е одломок за бекството на 
Стефановата жена (383) е преземен од Леунклавиј, кој на тоа место го цитира 
Спандаѓин“.  

Се кажа: „Турците и балканските христијански владетели“- верски народи. 

„Teorormo Chio е грчки историчар Теопомп од Хиос IV в. пред н.е. Негово-

то дело не е зачувано, туку се споменува кај другите писатели. Орбин нигде во те-
кстот не го наводува“. 

Во 4 в.п.н.е. го немало коине туку јонски- на јонски се пишело во Атина... 
„Teodolo ќе биде, по своја прилика, византиски писател од крајот на XIII и 

почетокот на XIV век Тома Магистер, кој како монах го носел името Теодул. Мона-
шкото име често се јавува во Ракописите и изданијата на неговите списи. Теодул 

или Тома е наведен кај Орбин на место каде се раскажува дека царот Аурелијан 

убил за еден ден 48 непријатели (176), ама не непосредно, туку преку Сабелика. Ка-
ко Томино дело Еклога содржело разноврсни стари текстови и изреки, е наменето 

да помогне кај учењето на грчкиот јазик, е лесно можно во него да се најдува ане-
гдотата која ја пренесува и Орбин. Споменатиот Томин спис бил преведен и печа-
тен веќе на почетокот на XVI век“. 

Тн.старо-грчки (коине) бил Александријски Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е. 
„Tito Liuio- Голем антички историчар е наведен повеќе пати кога било збор 

за племињата на Балканскиот Полуостров (107, 122, 148, 154, 155, 168, 172, 174, 

185, 344. 

Tolomeo Alessandrino е познат антички географ на II век н.е. Клаудиј Пто-

ломеј. Неговата ‘Географија’ е многу пати печатена и коментирана. Се наведува на 
местата каде е збор за античките градови или локалитети или племиња (3, 7, 15, 88, 

94, 107, 130, 133, 156)“. 

Ниеден антички автор, ниту Прокопиј (6 век), не познавал никакви Словени. 

„Toma Ebendorfio e Thomas Ebendorfer de Haselbach (и Орбин во текстот 
еднаш го вика Haselbuchio, стр. 327). Орбин во двата случаеви Tomine Annali di 

Austria мислејќи при тоа на неговиот Chronicon Austriacum. Како оваа хроника до 

Орбиновото време била во ракопис, тој очигледно е цитиран од друга рака. Како 

наведува за деспотовите поседи во Унгарија (327) утврдив дека сè преземено од 

Леунклавиј. Другото место каде е збор за името Срби (68) го зел секако од некој 
германски автор“. 

Срби имало сè до реката Рајна. Па сите тие постанале Германци=Католици. 

„Trebellio Pollone e Treuelius Polio, римски историчар кој спаѓа во Scriptores 

historiae augustae. Иако доста пати го наведува, Орбин, изгледа, само посредно го 

познавал Го користел говорејќи за односите на Царството со варварските народи 

(106, 109, 110, 133, 172, 174). Тревелиј го послужил и како сведок за тобожното 

словенство те. далматинско потекло на царот Константин Велики (175)“. 
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Се истакна варварски.Па варварски јазик бил пелазагиски- тој бил Платонов. 

Константин=кон(=само тн.словенски префикс) стант(станат-станатиот е веч-

ен) ин(=само тн.словенско присвојно:во германски ин женско-сопственост на маж).  

„Venceslao Boemo е чешки историчар VaclavHajek (или Hagek) z Liboczan 

(+1553), автор на делото Кроника чешка (Annales Bohemorum). Хајековото дело е 
печатено на чешки 1541, на германски 1596, а на латински тек во XVIII век. Орбин 

можел да го запознае само од друга рака, преку полските или германските автори. 

Го цитира говорејќи за покрстување на Моравија (49), за паганството на Чесите 
(54), а го наведува воопшто како писател кој говори за Чесите (49)“. 

Следи само едно:тн.Словени(Венети...Сорби...Склавини)само Повеќебожци.  

„Ugo Fuluonio се наведува меѓу писателите кои го употребуваат името Сло-

вени (96). Не знам кој тој би можел да биде. 
Vitichindo Olandese е по наводот кај Орбин автор на некој дел за Венетите. 

Секако е автор од подоцнежно време (XVI в.) иако се наведува како авторитет за 
Аварите (130). На местата каде се споменува е збор за Ругијците (77, 79) и Сло-

вените во Сарматија (10)“. 

Во Сарматија немало Словени- Русите за Словени се изјаснале во 860 год. 

„Vitichindo Sassone не е херцег Саксонец како по име би можело да се поми-

сли, туку монах Видукинд од Корвај во Саксонија, писател на X век. Орбин го на-
ведува раскажувајќи за Маркоманите во областа Трир (riferisce Vitichindo nella vita 

d’Henrico et Ottone) (138). Тоа ипак мора да се однесува на Видукиндовото дело 

Vitichindo monaco на стр. 104, ќе биде по своја прилика Видукинд од Корваја“. 

Воглавно, сè она што се пронајдува во Европа, било градено само во римска 
доба. Тоа било воглавно со македонските колонисти- последни биле со Јустинијан. 

„Vitichindo Vagriese или на едно место Vugagriese (6) поблиску не ми е по-

знат. По наводот кај Орбин треба да му е дело Германија (6). Се чини дека и тој е 
подоцнежен писател, оти се кажува дека ги опишувал војните на старите Сармати 

(10). На него Орбин се повикува и кај тврдењето дека Словените потекнуваат од 

Јафет (6,7). 

Vnefrido Iglese е во текстот поблиски објаснет така да идентификацијата е 
лесна: Vunefrido Inglese che poi fu chiamato Bonifatio e fatto Arciuescouo di Maguntia. 

Во списот Epistola ad Edoaldo Principe d’Inghilterra (66) раскажува како кај Слове-
ните вдовиците сами се фрлаат на ломача на која се спалува мажиното тело. Тоа, 
значи, е Бонифациј, апостол на Германија од VIII век“. 

Па Германија била тн.словенска (Венети...Сорби...Склавини) повеќебожна. 
„Zacaria Lillo е италијански автор на XV век. Делото му е Orbis breviarium 

(1493). Наведен е на местото каде тврди дека Аварите, Бастарните, Пеуцините и 

Фините им припаќаат на Словените“. (Авари=Бугари... биле само Монголи, Р.И.) 

Монголите како неговедари и несвињари од чумата и др. биле истребувани. 

„Zonara е византиски хроничар Јован Зонаре од XII век. Бил печатен и пре-
веден на латински од страна на Јероним Волф (1557) и препечатен во разни збор-

ници на византиските писатели. Постоел и италијански превод (1560), ама по те-
кстот се гледа дека Орбин го превел од латински. Орбин најповеќе го користи Зо-

наре во историјата на Бугарите, каде од него препишува цели страници, ама поне-
где го наведува и во оној дел каде се бави со сите Словени (26, 89, 91, 140, 175). Зо-

наре дури важи како авторитет за Илирите (173). Во главата за Бугарите се цитира 
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доста пати, а се препишува уште повеќе. Е наведен на стр. 399, 407, 408, 409, 416, 

425, 426, 433 и на стр 454 секако погрешно оти е збор за настаните од крајот на XII 

век, кој не е опишан кај Зонаре. Е употребен а не е наведен на стр. 400, 406, 418, 

421, 427, 428, 432, 441- 442. 

Zosimo е назван и Zosimo autore greco (126). Од него е поголем цитат за 
Стилихон (126) и еден други за Далматинците (172). Е наведен и како авторитет за 
Илирите. Тој е грчки автор од V век, чија римска историја била преведена на лати-

нски од Јохан Леукнклавиј и е печатена 1581. и 1590“. 

Се кажа „Zosimo autore greco“, што било кога таа „е печатена 1581. и 1590“. 

Овде се потврдува дека на Балканот немало Грци, ни во 19 век, туку само 

Римјани=Ромејци, а такви биле и Еладците. Од друга страна, бидејќи македонската 
династија владеела во Јужна Италија, од Франките со Отон I век било барано, Ма-
кедонците да ја ослободат Јужна Италија. Следи од Франките Македонците биле 
наречени Греики=греи ки: греи=граи, греј=грај до денес означува дојди- за Дојде-
нци. Постепено Латините го наметнале и името Греики=Грци, како што било и со 

Византијци. Затоа само припаднците на Цариградската патријаршија станале Грци. 

Следат „Орбинови извори кои не се наведени во неговиот список“. 

„Atti del soncillio Constantiense може да биде само Acta concilii Constantiensis 

печатена веќе 1500. Текстот е цитиран поради обликот Сирфи за името Срби. Те-
шко дека тој облик ќе се најде во еден латински текст, ама сигурно се најдува во 

германски текст на хрониката за соборот во Констанци од Улрих Рихенгал“. 

„Dacio Vescouo е име кој се поврзува уз една миланска хроника на XI век. 

Авторот е цитиран на местото каде се говори за Јустинијановиот војсководител 

Велизар (117)“. 

„Digestae се споменати на стр 176 со уште некои делови на Јустинијановиот 
кодекс како ерудски украс. Сè, изгледа, е земено од Сабелик. 

Docleate е Летопис на Поп Дукљанин (Барски родослов) кој Орбин го пре-
вел и печател на стр. 206- 241 на Кралството на Словените. Се цитира на местото 

каде е збор за покрстување на Словените (32), постанокот на Дубровник (182), а 
молчејќи ги употребува раскажувајќи за Самуиловото спалување на Котор (298)“. 

Се наведе: „Се цитира на местото каде е збор за покрстување на Словените“. 

Па тн.Словени (Анти, Венети...Сорби...Склавини) биле само Повеќебожци. 

„Filipo de Bergamo подобро е познат под името Jasoro Foresta. Орбин го на-
ведува неговиот Supplemento (=Supplementum cronicorum orbis ab initio mundi usque 

ad a. 1482 libri XV) кој е многу пати печатен и продолжуван. Е споменат на местата 
каде се говори за Бургундите (127), за папите и мачениците од ‘словенските’ краи-

шта (176, 177), потоа на местото каде што се тврди дека Македонците се Словени 

(170) и кај почетокот на Дубровник (181)“. 

Се истакна: „мачениците од ‘словенските’ краишта“. 

Тн.Словени како Повеќебожци биле само едно: маченици низ цела Европа. 
„Francesco Petrarca е споменат поради compendio in lingua italiana della vita 

de pontefici e di gli imperadori (174), под чие веројатно се крие списот De viris illu-

stribus. Е наведен кого се говори за папите со потекло од Далмација (176)“. 

Далмација била венетска и илирска како што 100% била Италија. Папите и 

жителите на Италија се одродиле од својот пелазгиски=тн.словенски со латински. 

Доказ Дионисиј,според кој,Римјаните не говореле латински туку пелазгиски. 
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„Gioanni Diugosso е полски историчар на XV век, краковски каноник Јан 

Длугош. Орбин не го читал, а го споменал само поради тоа што негде потврдил де-
ка во негово време се одржал еден стар словенски обичај (53)“. 

Католицизмот ги уништил сите тн.словенски=повеќебожни обичаи- овде се 
говори само дека „се одржал еден стар словенски обичај“. Ние го имаме коледе... 

„Giulio Baldasar треба да бил secretario imperiale во Цариград. Тој наводно го 

открил повелјето на Александар Велики за Словените (168)“. 

Па Александар Македонски не познавал живисуштества Словени туку само 

Траки, Илири, Венети итн. Повелјето било поврзано само со Илирите- без Словени. 

„Giullo Capitolino е еден од писателите кои спаѓаат во Scriptores historiae 

Augustae. Се цитира повеќе пати кога е збор за Готите (108), Маркоманите (140, 

238, 239), потеклото на некои цареви (175).Е наведен дури и како авторитет за Сло-

вените (174)!“ 

Авторот непознавал Словени, а за време на Готите немало Склавини- од 6 в. 

„San Gregorio е папа Гргур I Велики (590-604), како што се гледа од цитатот 
во кого е споменато писмото a Giouio prefetto di Mauritio Imperadore nell’ Illirico 

(25)“. 

„Luciano nel Diaologo говорел за Александар Велики (138). Тој е Лукиано од 

Самосата (II в.)“. 

Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 

година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 

прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко. 

Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот 
говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

„Mapamondi moderni се географски атласи на Орбиновото доба. Се цитирани 

поради името Нова Земглиа (94)“. 

Името било на варварски=пелазгиски=тн.словенски=тн.Платонов јазик. 

„Mela е римски географ Помпониј Мела (I в.). Е цитиран во врска со Тул (3), 

селидбата на Словените (8), сарматските жени (51) и Партините (184)“. 

Авторот не познавал Словени туку Венети...Никако Склавини- овие од 5-6 в. 

„Melantone е чуениот германски хуманист Melanhton, кој го цитира поради 

своите коментари уз Тацит. На стр. 103 е наведен како доказ дека цел низ племиња 
се вбројуваат во Словени, а на стр. 94 дека Фините се Словени“. 

Тацит не познавал Словените, ни Склавини,туку Венети: Вени=Фени=Фини. 

Како Тацит пишел и Цезар, а и други. Тие пишеле само за Венети... И Кон-

стантин Велики, во писмата напишани до пријателот на таткому, немало Склавини 

„Niceforo Calisto е Никифор Калист Ксантопул, византиски писател на XV 

век. Покрај црквената поезија зад себе оставил и една општа историја на црквата. 
Била издадена и преведена на латински и италијански во текот на XVI век. Орбин 

го цитира говорејќи за Готите (172), Илирите (172) и на место каде тврди дека цар-

от Јустинијан бил од Охрид и дека тој град е Јустинијана Прима (175). 

Persa е име кое останало загонетно. Можда Орбин мислел на Аул Персиј 
Флак (+62 н.е.), писател на сатира. Го цитира уз името Лепид конзулот по повод на 
нападот на Бастарините на римската држава (133). 
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Pietro Marcelo се цитира поради делото Origine de’ barbary во врска со пле-
мето Сулани (94) и Херулите (128). Во Венеција на крајот на XV век делувал Petrus 

Marcellus, познат само како биограф дуждева“. (Сулани според слово, Р.И.) 

Се говори барбари=варвари. Па варварски=пелзгиски бил склавински јазик.  

Ф.Баришиќ пиши: „сарматските Словени под нешто расипан назив Сулани“. 

„Platina секако е Bartolommeo de’ Sacchi (1481), биограф на римските папи. 

Орбин еднаш го цитира: Platina in Siricio (174), што ми останало нејасно. Е употре-
ен не само кога се говори за папите (175, 176, 420, 473), туку и на местата каде е 
збор за римските цареви (174, 175) и Готите (113). 

Privilegi che anchora si trouano in casa de Bobali a Rausa (354) треба да се по-

велја кои банот Стјепан II Котроманиќ му ги издал на Домањи Бобаљевиќ. 

Privilegio...alla famiglia de Giupranouicchi (362) е новела на кралот Дабиш од 

која је земем списокот на босанските великаши. Уп. Коментари уз стр. 155. 

Sesto Ruffo е цитиран на местата каде се говори за Маркоманите (138, 140) и 

Илирите (172). На писателот не му влегов в траг и веројатно дека е некоја грешка 
кај Орбини (вместо Руфиј Фест) во едно дело на В. Лација да не сум го нашол име-
то Sextius Ruffus меѓу писателите inclinantis imperii. 

Sofiano е цитиран поради тоа што Моглен се назива Воден (245). Тоа е Ни-

колаус Софијанус од Крф, писател на првата половина на XVI век, кој изработил и 

карта на Грција. 
Teoclito Creco треба да е автор кој говори за царот Аурелиј (111). 

Tolomeo Lago е споменат како писател за Гетите (103). Тоа е владетел пи-

сател кој треба да се разликува од Клаудиј Проломеј, наведен во Орбиновиот спи-

сок. (Гети според гети- тие носеле гети, Р.И.) 

Tomaso di Spalato е Тома архиѓакон сплитски, автор на сплитската историја 
(Historia Salonitana). Орбин го цитира говорејќи за Татарите (52). 

Vincenzo di Belloua е енциколпедист на XIII в. Венсан од Белоа (Vincetius 

Bellovacensis). Е наведен на местото каде се говори за Татарите (52)“. 

Авторот продолжува со насловот: „Изгубени домашни извори“.Следи крај. 
 

ТН.НЕСЛОВЕНСКИ ЕВРОПЈАНИ ОДРОДЕНИ ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ 

 

Преселбите биле по долините на Вардар- Морава- Дунав... Рајна- еве докази: 

Северно од реката Дунав немало домашни животни, а преселбите биле во-

главно со говедо, а тоа било балканско. Исто така, и коњот бил балкански. Следи 

европското говедо, кое било долгорогово, никогаш не преминало јужно од Дунав. 

Северно од реката Дунав пчелата била темна, како спротивност на балкан-

ската пчела-таа биле светла како белата раса луѓе.Флората и фауната северно од ре-
ката Дунав и Кавказ им припаѓале на монголската раса, која се движела на запад. 

Следи преселбите биле со воден и копнен пат- значаен бил копнениот пат. 
Први кои започнале да градот низ Европа биле Феникијците.Главата на коњ-

от била носена на врвот на феникијските бродови. Коњот бил бригиски- тој не бил 

за просторите со маслинки и смокви за Долна Македонија со Мала Азија туку за во 

Бригија. Па во 17 век п.н.е. во Египет биле населени Бригите, познати како Хикси, 

со нормални очи- нормални очи и Пелазги со пелазгиски богови биле Феникијците. 
Следи Феникијците биле со потекло само од Балканот: Фени=Вени=Венети. 
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Преселбите биле за рудното богатство. Најважен бил калајот, потребен за 
бронзата. Бакарната руда се копала во Кипар=Купар, кип=куп + с = скуп(и). Следи 

купар=купр=купрум- бакар. Тој како бакарен оксид бил чврст. Меѓутоа, се дошло и 

до слови со повисок удел на сулфур, поради што бакарот бил крт- се кршел. Ова 
било повод да се трага калај, кој во бронзата учествува до 10%. Секаде, каде имало 

руда за калај, таму биле првите живеалишта- прво рудата се насела на Балканот со 

Мала Азија и јужно од неа, а потоа до рудиштето таму се топела.Ова било за друго. 

Овде се трага врската на Балканот со својата митологија со онаа европската: 
Жупан=жу пан=Пан- олимписки бог. Па до денес пан на македонски си е 

пан=пањ, од кого се прави и паница=пањца. Следи пан да означува-л господин на 
полски, чешки и словачки. Ова говори да се биде господар на шумата со својот па-
стирски бог или шумски ѓавол. Жителите биле шумари, кои ги крчеле шумите да си 

прават ораници со секирата=секирта=се(сè) кирта=килта=келта до Келти со Келто-

ибери со свештеник Друид=дрвид=дрвит=дрви ит=бригиско за трето лице еднина. 
Келти=Гали биле Бриги. Гревс56

 пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа 
на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била 
со фригиско потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. (бригиска, Р.И.) 

Роберт Гревс пиши за мноштво митолошки традиции пренесени во Европа. 
Следи божица Бригита=бриг ит а=женски род. Ама и Бриг=Бриж- Брижита. 
Елијан (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на 

Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги- па Бригите биле најбитни. 

Следи во Британија, Ирска...Германија да се пиши само за илирска култура. 
Бригиското говедо било наречено и илирско. Тоа било населено низ Европа. 
Велс57

 говори за „...Таин, ирска Илијада, го опишува говедарскиот живот во 

кој се употребува уште војна двоколка“.Балканците и денес не јадат ништо коњско. 

Тацит пиши за Одисеј и грчки јазик. Европските традиции биле балкански. 

Европјаните со Тројанско потекло, со бригиска и македонска симболика ја-
рец и лав, како и Викинзите на лаѓите имале бригиска змија и македонски лав: на 
врвот на лаѓите имало тело од змија и глава на лав. Следи викиншки симбол биле 
роговоте на бригиското говедо. Па тие сè до денес ги носат нивните наследници. 

Овде се говори за Бригија=Фригија. Дури галскиот петел бил само бригиски. 

Да не се изуми дека денес во Европа најмасово говедо е бригиското=фриги-

ското, со своите Бриги=Фриги=Фризи, а европското било само диво говедо итн. 

Преселбите низ Европа биле само со бригиско говедо,и коњот бил бригиски.  

Преселбите биле по долините на Вардар- Морава- Дунав... Рајна- еве докази: 

„Speccio de’ Sassani есте Sachsenspiegel, правен зборник кој го составил ри-

терот Eike von Repgowe 1224-1235. Бил преведен на латински од страна на Korado 

notara во Сандомир и до Орбини, веројатно дошол посредно, преку полските авто-

ри. Саксонското огледало е наведено во низ извори (120) во кои можело да се чита 
дека Вандалите војувале против Александар Велики и после неговата смрт дошле 
во земјата која подоцна ја запоседнале Саксонците. Во 44. гл. на Саксонското ог-
ледало има фанстатична приказна за Александар Велики, ама тука се кажува дека 
претците на Саксонците се бореле во неговата војска против Дариј“. 

Пак, ваквите прикажувања морале да бидат наследство на колонизациите: 
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По поразот на Македонците од Римјаните, од Епир биле колонизирани Бал-

канци.Тоа продолжило во следните векови.Околу 1 г.н.е. Меровингите по Дунав до 

Рајна.Па за нив се вели дека тие биле од Аркадија- врска со мечка. И во Русија како 

коњаници. А и потоа, како и со Готите. Последи колонизирања биле со Јустинијан. 

Во Елада и Пелопонез нема мечка, а таа била отсекогаш во Бригија. Следи 

митологијата од Бригија да биде поместена дури на голиот македонски Олимп. 

Пак,Троја се најдувала на Запад,во соседство на Македонија.Ова говори во Бригија. 
Стр. 68 (3-27), коментар: „Вреди да се задржи и на тешко сфатливите пода-

тоци дека Марко го држел ‘Арг во Мореа’. Не се гледа како Марко би имал врска 
со чуениот антички град. Покрај овој Арг името Аргос го носеле повеќе градови 

(неколку ги бележи и Стефан Византиски, кој го најдуваме на Орбиновиот список 

на автори). И средновековен Костур, кој игра улога во Марковата биографија, во 

античко доба се викал Аргос. Можда Орбин кај некој хуманистички писател го на-
шол ова старо име па погрешно го идентификувал со Арг во Мореја, кој нему еди-

но му бил познат“.  

Аргос=а ргос=рогос.Македонскиот крал Пир носел рогови на богот Арес=ја-
рес=јарец. Истото било и со Македонецот-Кралот епирски тн.Скендербег со рогови 

на шлемот на јарец.Како што биле колонизирањата низ Европа,Арес бил во Европа. 
Дорите во железно доба од север биле пренесени и на Пелопонез. До денес 

Дорчо означува коњ, а дореста боја била коњска боја. Во Елада се бореле со брон-

зено оружје, а Македонците со Филип Македондски со железно оружје итн. Бидеј-
ќи коњот не е за простори за маслинки и смокви, тој во Елада не успеал добро итн. 

Ова се потврдува и со Далмација-во Далмација на бреговите е магарето, а на 
планините коњот. Ова говори, тн.Троја не можела да биде во Далмација, ниту запа-
дно од Р.Македонија- коњот во Албанија е како запечен. Исто било и со говедото.  

Во Извори на Мавро Орбини- Орбинов труд од изворите (Симо Ќирковиќ), 

се наведува: „Наведувајќи ги изворите...Кога за една вест на Флавиј Вописки кажу-

ва дека piu she falsa, а дека римскиот автор е ласкавец кој сака да ја увеличи славата 
на царот Аурелиј со зголемување на бројот на мртвите Готи, тој просто сака да ја 
смали снагата на веста за поразот на Готите, кои ги смета за Словени...“. 

Тн.словенски автори пишат дека Готите биле Словени. Па ова било само по-

ради тоа што со Готите биле носени во Италија и Европа балкански домородци чиј 
јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, на кого говорел Платон. Па тогаш 

немало етнички народи туку само верски- Готите биле само балкански христијани. 

Стјепан Антолјак,
58

 стр. 166, пиши: „Имено, јасно е дека во ова време нема 
ни трага од античкото ‘Македонес’, кое се ‘удавило’ во словенското море и сосема 
изчезнало од светската сцена. Па сепак останала извесна трага кај франечките пи-

сатели. Така, уште т.н. Фредегерова хроника (VIII век) пишува за источноготскиот 
крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци и дека е тој 
‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’....“.   

Мавро Орбини пиши за преселување на Бугари и Авари, во Баварија, од Ба-
вари=б авари, ама и потоа. А и за нивно време од Балканот продолжиле преселбите. 

Мавро Орбини говори за тврдината Кипсела.Па таа била во Тракија- Ипсала. 
Следи да се говори за Упсала во Шведска. Таму имало оставштина за Готите. Па со 

нив дојморотци од Балканот и Мала Азија се населувале низ недонаселена Европа. 
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Следи имињата на реките, планините, местата...племињата биле балкански. 

После Јустинијан преселбите продолжиле. Преселбите траеле долго со веко-

ви. Следат бегањето и протерувањето на богомилите и носење на името Бодин во 

Франција. Се надоврзале Крстоносни војни, кои биле плачкашки и иселителни.Пак, 

од исламот се бегало, што било за да се спаси христијанскиот свет од јужна Европа. 
Мавро Орбини пиши: „Ама да се вратиме...Кога овие им дошле на видик на 

Римјаните, им го предале пленот на чување на некои бугарски и скитски одреди...“. 

КОМЕНТАР: По Волфовиот латински текст и Орбин овде и на други места 
Власите ги назива Скити...“. 

Па токму и затоа Скитите и Власите морале да имаат балканско потекло. 

Густав Вајганд59
 пиши: „постанувањето на Власите треба да се трага јужно 

од Дунав“...„Исто така родот на музиката и на танците на Романија укажува сосем 

одлучувачки на Балканот. Јас сакам да потцртам, дека потполно независно од То-

машек до суштински исти резултати сум дошол“...„Обликот на народното суеве-
рие, нивните особини, нивниот карактер, да дури делимично името кај Албанците, 
Бугарите и Романците се исти, пришто Романците најтесно се поврзани со балкан-

ските народи...“.  

Следи заклучокот дека Власите имале балканско потекло, со исти игри и пе-
сни итн. Бидејќи тоа така било, а првите Склавини биле во Романија, се потврдува, 
склавинскиот живот во Романија бил само како на погранични единици од на југот. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ го наведува истражувањето на Французнот Сипри-

јан Робер, кој го трагал потеклото на Словени. Тоа не било во Чешка, со најголемо 

зачувано наследство, ниту во Русија, ниту во Украина, туку јужно од реката Дунав. 

Тоа било само на Балканот. Ова се совпаѓа и со на Нестор, Русите биле од Илирија. 
Русија била венетска, што било и со другите простори на Европа. Русите ка-

ко Венети пишеле со рецки, кои биле руни како на Етрурците, и низ Европа. Токму 

и затоа се говорело и дека руните биле германски, во кои имало Кирилични слова. 
Меровингите биле Повеќебожци. Тие како такви биле долгокоси, спротивно 

на католиците. Тие го примиле католицизмот, кој се омасовил со Франките. Токму 

и затоа тој источно од реката Рајна се ширел на Истокот. Ова било повод да се има 
судир меѓу Франките=Католиците и Венетит-Срби- Склавини како Повеќебожците. 

Не случајно, историски се говори само за одвратната склавинска раса, која 
не го прифаќала католоцизмот и против него крваво се борела- следи истребување. 

„Helmondo Prete е свештеник Хелмонд писател dela Cronisa Slavorum sive 

Annales Slavorum libri II. Орбин неговиот спис го вика Cronica de gli Slaui (50). Го 

цитира повеќе пати, ама, се чини, од друга рака. (Стр. 50, 61, 62, 65, 74, 76, 82, 83, 

93, 96, 103.)“. 

Заклучок: Бонифациј пиши само за едно: Слауи=Склавини одвратната раса. 
Ова било поради тоа што до реката Рајна имало Повеќебожци=тн.Словени. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Херодотови Траки (V век пред Христа) 
и Бонифациеви Словени (VIII век после Христа)- Срби се наведува: „На основ на 
претходниот Херодотов навод можеме со сигурност да утврдиме, дека Херодот све-
доштвото за кое овде е збор, не го слушнал па го запишал, туку лично го доживеал. 

Се работи за погребот на старите Траки, Рашани, те. Срби, кои Балканското Полу-

острово го населувале од давни времиња. Херодот на некои трачки погреби морал 
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да присуствува, оти сè што тој кажува, нема ни погодбена реченица, а нити било 

каква сумливост...: 
‘Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот на три дена се 

изложува умрениот и му се принесува секој вид жртва, се гостат, претходно ожалу-

вајќи (го мртовецот); потоа се врши погреб, или- на друг начин- закопувајќи го во 

земјата; направејќи му хумка, отпочнува такмичење на секој вид, во текот на кои се 
доделуваат најголеми награди, со разлог, победниците во поединечни натпревару-

вања. Ето, погребите кај Траките се такви’ “. (Херодот, V, 8.) 

Следи погребот бил свечен и со гостење, што до денес останал македонско... 

„Нема никаква сумливост, дека Бонифациј како и папата Јован X, ја знаел 

вистината, дека античките Илири и Траки биле Срби, те. дека тие, кои подоцна се 
називале Словени, биле нивна крвна крв. Инаку како би можело да се протолкува 
потполната идентичност на Бонифацијевиот опис, кој се однесува на Словените, со 

она кое- кај Херодот- се однесува на Траките ? Ипак има една битна разлика измеѓу 

двата описа:додека историчарот Херодот раскажува како- непристрасен посматрач- 

дотогаш Бонифациј цептел омраза на католичката црква, која Србите толку пати ја 
чуствувале не само во својата разрована душа, туку и на своето изранувано тело, 

често умирајќи од бодежите и ножевите во име на католичкото христијанство ! Де-
ка ваков суд не е претеран,нека посведочи преводот на напред наведениот одломок, 

кој во човечкото битие предизвикува усплахиреност и побуна против ‘цивилизи-

раниот’ Запад, кој и денес уште не го познава добро ни јазикот на ‘варварските’ Ср-

би и Словени, а камоли суштината на нивната душа и вредноста на нивното духо-

вно благо ! Оти-чуениот француски ‘Ларус на XX век’ го изразува на следен начин: 

‘Обичајите на Словените во почетокот биле варварски и ги револтирале 
странците, кои со нив доаѓеле во врска. Према Апостолот Бонифациј од VIII век 

тие биле: ‘Најодвратна и најгадна од сите раси’. Живееле на старински начин, обра-
ботувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите бројни богови животни и 

заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војнички 

игри. Жените се спалувале на ломачата на нивните мажи’ “. 

Па наведеното било истоветно со традициите на Траките, наведно од Херод-

от, како и на Илирите... Следи тн.Словени имале традиции со потекло од Балканот. 
Секој кој пронајде наод од словенски преселби на Балканот е за Нобелова... 
„Дали е потребно горниот текст да се коментира ? Дека Србите за католич-

киот апостол се ‘најодвратна и најгадбна раса’, тоа ни го покажала најновата исто-

рија со геноцид, кој католичката црква не ни покушала да го спречи !...“. 

Bnefrido Iglese е во текстот поблиски објаснет така да идентификацијата е 
лесна: Vunefrido Inglese che poi fu chiamato Bonifatio e fatto Arciuescouo di Maguntia. 

Во списот Epistola ad Edoaldo Principe d’Inghilterra (66) раскажува како кај Слове-
ните вдовиците сами се фрлаат на ломача на која се спалува мажиното тело. Тоа, 
значи, е Бонифациј, апостол на Германија од VIII век“. 

Па Германија била тн.словенска (Венети...Сорби...Склавини) повеќебожна. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Катерина Велика, под 7 вели: „Шафа-

рик...Да се сетиме во овој тренуток, како пишел Сипријан Робер, дека уште во доба 
на Карло Велики, сè што не било франково, било словенско, поради што и била 
створена познатата тв. Српска граница,или- како Русите кажуваат во нивната Енци-

клопедија ‘Болшаја’- Сорбски рубеж. Тоа заправо и есте доказ, дека ондешните 
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Словени од онаа страна на Рајна во тоа доба уште се називале Срби...Така, значи, и 

тие Шафарикови Срби, Венди, Венети, Хенети, Вани итн. со број и единственост 
им одговарале на Херодотовите Траки и Халкокондиловите Трибали, и тракиски 

Словени на Мојсиј Хоренски, а и Пиктевиот безимен народ“. 

Фрањо Баришиќ, на крајот од својот дел на Орбиновата книга има споре-
дбени две слики: „Словен од ‘Германското Море’ “ со „Словен од ‘Илирик’ “. Во 

споредбата очигледно се забележува, дека тие двата се претставници на ист народ. 

Не случајно европските автори пишат, Европа имала илирска (балканска) култура. 
Па границите на Франковото-Католичкото влијание доспеало до Балканот. 
Следи прво биле покатоличени Меровингите, што продолжило и потоа и на 

пошироки простори. Веројатно потоа Баските биле дојдени како гранични единици. 

За Олга Луковиќ- Пјановиќ, „можат да бидат најмалку 30 до 40% заедничко 

лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува: „Вооп-

што не се работи за еден поширок проблем.Формулација како ‘д-р Олга Луковиќ- 

Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р Славеска утврди многу 

повеќе сличности...според етимолошката анализа’, ‘Македонската наука досега... 
не се занимавала со истражувањето пред 6 век од нашата ера’ “. Херман Бергер во 

1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза бил брушански јазик. Спо-

ред мелодичноста тој наликува на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог 
од десно на лево, исто како македонскиот јазик.О.Луковиќ- Пјановиќ, вели дека Ба-
ските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин во Цвииќевата теза од 

1937година дека најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Македонија).  
Играта топка кај Баските „јаи-алаи“ со корпа од врбови пруќа, сврзани со ра-

ка,неодоливо потсетува на „пок-а-ток“, древна игра на Маите.(Топка=то пка=пок-а) 
Во Шпанија стигнале Готите, чиј род бил Амал=а мал. Следи во Америка да 

се користи дрогата Амалиа, што било со цел да се омами жртвата за таа да не го чу-

ствува болот при режењето-сечењето на главата од првиот пршлен. Па Амалиа=а 
малиа означувало само а мала количина дрога=драга=дража која дражи... Овие Ин-

дијанци биле од изчезнатата флота на Александар Македонски со својот бог на се-
кајцата, громот и дождот,кој бил Зевс- на други простори (во Азија) Перун=Перу н, 

и се дошло до Перу, па Инки според инка... Тие, покрај првобитната крвна група 0, 

ја имале и крвна група А, но никако В. Ова било повод монголските Индијанци да 
ја имаат само крвната група 0- монголската крвна група В била после 3.500 г.п.н.е. 
Бидејќи Готите биле малкубројни, тие со себе понеле балкански домородци, со ба-
лкански традиции, како што биле на Баските, како и само со крвна група 0 и А итн. 

За крвната група А биле битни говедото и свињата,кои биле само балкански. 

Скотите (скот=скот) кажуваат дека имаат македонско потекло.Во Единбург= 

един бург е подигнат споменик на Александар Македонски итн. Потеклото се гледа 
во фустанчињата, а такви се носеле во Пелагонија- с. Кукуречани. Бидејќи Кукуре-
нчанците не сакале да се откажат од нив, а ги прифатиле панталоните, тие од фу-

станчињата не направиле футишта кои се носат со панталони туку скутини кои го 

опоколуваат не само предниот туку и задниот дел. Само така продолжиле инаку 

фустаните да ги носат во скутни. Следи македонската гајда со македонски ритам 

седумосмини...Музичката група да се спореди и со фалангата...Бидејќи се говори за 
Бриги, Бриги биле Птоломејците. Па тие биле покрај гајдаџии и кавалџии. Повеќе 
видови кавали и склоп на кавали имаат Индијанците во Америка- Монголите нема-
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ле дувачки инструменти. Тие како ловци и рибари ја немале крвната група А. Мо-

нголските Индијанци биле само со крвна група 0 и ДНК како во Кореја и Тајван.  

Мавро Орбини пиши: „Прва неговата жена била ќерката на влашкиот кнез... 
ја отпуштил после долго време и се ожени со сестрата на бугарскиот крал Свендо-

слава. Кога веќе се заситил на нејзината љубав, побара друга, од благороден род...“. 

Се кажа: Свендослава=с вендо слава. Следи Вендо според Венеди=Венети. 

Мавро Орбини пиши: „Меѓутоа, словенската нација...ја зазеде Моравија, 
Шлезија, Чешка, Полска и брегот на Балтичко море, премина во Италија, каде до-

лго време водела борба со Ријманите; некогаш беше победена, некогаш со голем 

колеж им се одмазди на Римјаните, некогаш во борбата остана равноправна. На 
крајот: го фрли под нозе Римското Царство,зазеде многу негови провинции, го по-

руши градот Рим,ги присили римските цареви на плаќање данок, што не и појде за 
рака на ниедна нација на светот. Завладеа со Франција, го зачврсти кралството во 

Шпанија, и од таа крв се родија најблагородни семејства. Ово го знаеме од рим-

ските писатели, а тие не се така широкоградни во пофалби на варварите (како тие 
ги називаат) како повалбите свои“. 

Овде е најбитно дека на сите тие простори имало Анти, Венети и Склавини. 

Фрањо Баришиќ пренесува: „Што да кажеме за храбрата Тамира, кралица на 
Масагетите, односно Аланите, која со својата рака го убила кралот персиски Кир ? 

Алкида, истакната јунакиња на словенските Готи, била прва жена- гусар. Со швед-

скиот крал Рингон словенската жена издашно помогнува во војната против дански-

от крал Аралд. Меѓу овие жени, како јунаци и војводи, посебно се истакнува Тета и 

Висна. Македонката Кинане, сестра на Александар Велики и на словенскиот род, 

со своја рака ја убива илирската кралица Карија, Теута, сопруга на илирскиот вла-
детел Агрон, после неговата смрт долг низ години владее со Далматинците и води 

бројни војни. Жените илирски го спасуваат Салон кога бил опседнат од Октавиан. 

Жените на Дарданците ги фрлаат своите деца во оган, ама не се предаваат“. 

Се кажа: „Жените илирски го спасуваат Салон кога бил опседнат од Окта-
виан. Жените на Дарданците ги фрлаат своите деца во оган, ама не се предаваат“. 

Ова објаснува дека на Балканот немало Дојденци-за овие нема докази/наоди. 

Мавро Орбини вели: „Кога Бугаринот дошол со јака војска на границата на 
Рашка и се втаборил на едно место викано Трново, кралот Урош против него го 

испрати својот син Стефан, кој подоцна бил назван Душан, и Вуксан, младич од 

околу дваесет години. Душан, имајќи зад себе многу људство и меѓу останатите 
споменати 1300 Германци, од кои 300 коњаници, се бореше со Бугаринот, кој имал 

многу повеќе људство отколку Рашаните. Ама кога војските имале да ја заметнат 
битката, германските војници ја разредија сета војска, како што захтевала војната 
вештина, те им рекоја на Стефан Душан и на другите великаши на Рашка: ‘Ние кои 

сме римска или латинска вера и обреди, ќе влеземе први во борба, а вие ќе стоете 
построени со вашите чети, и ако бидете виделе дека ние напредуваме и дека сме 
предизвикале пометање во непријателската војска, тогаш нас ќе не следете удира-
јќи јуначки како висински војници. Ама ако случајно бидете виделе (што не дал бо-

гот) дека сме разбиени, внимавајте да не се впуштите во борба со непријателот, ту-

ку нека секој се спасува како што подобро може.’ Одма после тоа, се збијаа сите 
заедно, почнувајќи како побеснети упади во непријателската војска, те со снагата 
на копјата и мечевите поминувајќи секаде равнувајќи и убивајќи го секого кој им се 
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нашол на патот. Потоа се вратија откаде беа тргнале. Така се повтори уште втор и 

трет пат, тепајќи се и правејќи колеж меѓу непријателите“. 

Се кажа: „...те им рекоја на Стефан Душан и на другите великаши на Рашка: 
‘Ние кои сме римска или латинска вера и обреди, ќе влеземе први во борба, а вие ќе 
стоете построени со вашите чети...’ “. 

Овде се говори само за верски народи,но никако било какви етнички народи. 

Ова се потврдува со доказот што Монголите кои ја бричеле главата, кога тие 
го прифатиле христијанството, ја оставале косата да им расте долга како на Белци-

те. А и Монголите имале дебели влакна на косите, а Белците со тенки кадрави коси. 

Следи Готите биле претставени со дебели влакна што било во спротивно на Бел-

ците, што се гледа-ло на монетите и другите наоди што до денес се познати. Пак, со 

повисоко ниво на естрогени влакното е подебело,како и се појавува покрволочност- 
да се јаде кравово месо, крв итн., а крвта за Белците не била/е чиста. Следи Монго-

лите биле канибалисти. Исто така, тие скалпирале, а Мавро Орбини наведува како 

Бугаринот Крум од черепот на Римјанинот Никифор направил пехар од кого се 
пиело вино итн. Онаму, каде што поминале Готите, таму се појавил канибализмот... 
Исто така, се јадело и јаде коњско месо и други животни незамисливо за Бригите ...    

Бидејќи Готите била Бугари=Татари татарбифстекот (сировото крваво месо), 

сè до денес им останало во традиција на Европјаните, а и правење на крвавици итн. 

Бидејќи Готите биле ниски, нивниот род бил Амал=а мал. Следи само мал. 

„Hartmanno Schedel е германски хроничар Хартман Шедел (1440-1514) од 

Нинберг. Неговата хроника (Liber Chronicarum 1493) Орбин го цитира со необичен 

наслов (Cronica historiata) за податокот дека амазонките се жени на Готите (143)“. 

Монголките вжарувале една дојка за да се развие нејзиното тело со што таа 
би можела да постане голем војник коњаник... Морала да убие некој за да се омажи. 

Па Готите си ги деформирале черепите-ги правеле подолги ја побрзо јавање. 
Фрањо Баришиќ вели: „Прапостојбина на сите овие Словени есте Скадина-

вија. При иселување од Скадинавија сите тие Словени се викале Готи. Не треба да 
се заборави дека и словенските Анти заправо биле Готи. Према тоа, од Готите поте-
кнуваат сите потони Словени, кои се јавуваат под разни имиња“. 

Бидејќи Готите како Татари=Булгари биле малкубројни, тие со себе носеле и 

Белци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик-се пиши, Готите биле Словени. 

Како што било со Готите, истото било и со другите Монголи. Следи автори-

те пишеле, дека и другите Монголи (Авари, Бугари, Хуни...) биле само Словени. 

Р.Ланге, на стр. 104, го наведува што пиши Нестор: „Ако црните Булгари 

(туркотатарско народно племе меѓу Дон и Дњепар) дојдат...“. И само црни Булгари. 

Бидејќи Монголите биле темни, самиот поим Угри=Унгари=Унгри=у н гри, 

у=в, н=не гри=гре=грее, не грее, се однесува за негреење- темно. Следи самиот по-

им Негри=не гри, не грее, се однесува за Црнци. Во преводот на Мавро Орбини се 
употребувал поимот Угри=Унгари за монголското население кое било населено во 

Унгарија. Па таа била богата со земја црница=чернозем- доказ за унгар=у н гари, не 
гари=гори, до жари. Тие биле Татари=Булгари, поврзано со Црниболгари на Волга. 

Бугари=Татари=Хуни до Хунијади- основа Хуни. Следи дури и Хунгарија. 
Ланге, на стр. 109, наведува што пишел Константин Порфирогенит за брак 

со едно исто потекло- јазик. Стр. 110: „Следните нации им се соседи на Турците (се 
мисли на Унгарците); на нивната западна страна се Франкија, на север (заправо југ 
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!) Печенезите и на јужната страна (заправо северната страна!) Голема Моравија, 
земјата на Сфендоплокос (Сватополк), која сега од овие Турци потполно е запу-

стена и запоседната. На планинската страна на Турците соседи им се Хрватите“. 

На стр. 111 се говори „никогаш царот на Ромејците да не склучи брак со на-
род, чии обичаи се различни од оние на Ромеите и на нив страни се, нарочито не со 

еден, кој е неверник и некрстен, освен само со Франките...“. 

Следи да се разликува Франки Белци и Унгарци Монголи. Тогашното мон-

голско население во Унгарија било со низок удел. Па слично било и во следните ве-
кови. Следи кај Вотсон да се говори за население околу 5% кое говорело унгарски. 

Ова објаснува, дека тн.Словени биле околу 95%. Според други истражувања, мон-

голски=турски зборови во унгарскиот јазик имало многу малку,што има совпаѓање. 
Ф. Баришиќ наведува: „По излегувањето од Скадинавија, заедничка прадо-

мовина на сите Словени, Аланите се поделиле во две групи, од кои едни појдуваат 
во Азија и се настануваат, према Птоломеј, кај Хиперборејските планини, а други-

те, во заедница со Вандалите и Бургундите, продираат во Франачка. Разните пи-

сатели различно ги називаат Аланите: Скити, Даки, Готи и др. Према Прокопиј, 
Аланите говорат со ист јазик како и Готите. За животот и обичајите на азиските 
Алани најопширно известува Амијан Марцелин. Во старите времиња тие биле про-

дрени дури до Палестина и Египет. Подоцна војуваат тие со Римјаните и за царот 
Грацијан продираат до Константинопол. Неколку цареви ги погубуваат во борбата 
со нив. Преминувајќи ја Галија, се настануваат во Шпанија. По нив е названа Ката-
лонија. Оттаму продират во Португалија“. 

Се наведе: „Према Прокопиј, Аланите говорат со ист јазик како и Готите“. 

Па Готите ги деформирале черепите како Аланите, кои биле само Монголи. 

Готите биле само коњаници, со коњски коли, а немале говеда и свињи- жи-

вотни на белата раса.Тие како Монголи биле ниски-род Амал итн.,види Ото Цирер. 

Мавро Орбини пиши: „Словенскиот народ, Бугари дошле од Скадинавија 
(како што известува Методиј Маченик, Јорданес Алански и Франческо Иреник во 

VI кн. погл. 32) и се зауставиле кратко време на оној крајен дел на Германија која 
го заплускува Померанското море, другчие викано Балтичко море. Тргнувајќи по-

доцна оттаму, пустошејќи и палејќи сè, ги зазеле пространите полиња околу го-

лемата река Волга, по која се прозвале Вулгари, а после Бугари. Со текот на вре-
мето еден нивни дел тргнал од Волга и дошол на Дунав, а оттаму на крајот продрел 

во Тракија. 
КОМЕНТАР: Орбиновата историја на Бугарите е составена со мах од опширните 

изводи од старите писатели. Овде на самиот почеток цитира три писатели кои многу пати 

ги споменал во првиот дел на својот спис додека говорел воопшто за Словените. Уп. За нив 
на коментарот уз списокот на авторите. 

Различни се мислењата на писателите за времето кога тоа се збило: некои 

велат дека тој народ се спуштил на Дунав и ги зазел неговите брегови прв пат во 

време на папата Агатон кој бил Сицилијанец, 679. година. Други тоа го ставаат во 

годината 700. Ама во тоа се мамат. Оти Марко Аурелиј Касидор пиши дека Бугари-

те се бореле со Римјаните кога Теодосиј I го држел тоа царство. И после долгата во-

јна, околу 390. година, Бугарите биле победени, а Италија го зазела Срем. 
КОМЕНТАР: Касиодор не говори во својот спис за Бугарите, туку за Хуните. Ор-

бини, очигледно, го зел овој податок од друга рака“. 

Следи заклучок Бугари=Готи=Татари=Хуни- Монголи, а и за други автори. 
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Ото Цирер,
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 на стр.282, пиши: „Дали Естите (или Аистите) и Финците му се 
приклучиле на хунскиот јавачки народ, е сумливо. Бидејќи финско- угриското на-
селение се населило веќе 300 п.Хр. на Балтикот и навлегло во 1 в. во правец Север. 

Нивното преселување од Азија кон северна Европа значи да се постави пред навле-
гувањето на Хуните“. 

Се говори дека азиско население на Балтикот дошло 300 г.п.н.е. Ова било 

монголско. Такво било и готското. Следи на стр. 326 има карта. Готите од Скади-

навија преминуваат на копното се делат на Источни Готи (200- 375) северно од Цр-

но Море и Западни Готи (200- 375) западно од Црно Море- на Балканот. Па Готите 
само си се вратиле во Јужна Русија, откаде тие се преселиле на Запад кон Балтикот. 
Меѓутоа, никогаш немало источни ни западни Готи туку само Остроготи и Визи-

готи: првите остро напаѓале со своите коњи, а вторите добиле виза да се населат. 
Мавро Орбини Бугарите ги прогласува за Словени. Меѓутоа, кога тој пиши 

за верата на Бугарите, тој не пиши словенска вера туку само бугарска вера. Таа бу-

гарска вера не била на белата раса туку само на монголската раса: Бугари=Татари. 

Тоа што христијанството го прифатиле Балканците било и поврзано со ни-

вната бела раса- Исус=Исис бил од учењето за на Кришна во Индија, Хорус во Еги-

пет, чие учење било познато и во Мала Азија; и тн.словенски Хорс- само едно исто. 

Мавро Орбини пиши: „Готово одма после Тервеловата смрт умре неговиот 
син кој управувал со кралството. Тогаш Бугарите го избрале за свој крал Асен Ве-
лики, кој Грците расипано го викаат Асан и Касан. Тој тргнал против арапскиот ка-
лиф Гвалда II, те го победил и засекол дваесет илјади Арапи. Бидејќи го повратил 

Царството на Ерменија и Медија, царот Лав како награда му доделил титула крал“. 

Се говори за Асен, а Римјаните го викале Асан и Касан=к асан- како Асан. 

Следи Асен било и на „името на династијата од Второто Бугарско Царство“. 

Ото Цирер, на стр. 100, пиши: „...старите Асенбогови...“. Па Бугари=Татари. 

Орбин за Бугарите пиши „мачење од чума и глад“. Истото било кај Аварите. 
Бугарско име Асен...Крим=Крум-е. Пак, на германски krumm=крив, грбав... 
Жигмунд=жиг мунд; Гепидот Мундо=мунд о: Mund=уста до Уистиниан;   

Аспарух=аспар ух или Аспарих=аспар их. И на Готите името завршува их.  

Бугарски владетел Телерих=телер их или Телериг=телер иг: Teller=паница;  
Бугарски владетел бил Муртаг=мур таг или Ормортаг=ормор таг: Tag=ден. 

Аварите имале владетел каган=кахан=ка хан. Па кај Ф.Баришиќ и Бугарите. 
Во готските јазици се употребува именката кинг=кениг, но никако владетел. 

Па Пекинг=пе кинг (кениг), Викинг..., завршеток инг..., како и во германски 

заемки и именки их (их, мих, дих...Аларих...Теодорих)...Наспроти ова било кан, од 

кое се дошло до Ватикан=вати (=в ати=оти=отец).А кан=хан=бан: бан-овина=земја. 
Во прилог се наведува и Викинг=вик кинг: вик кинг, ама и вик + н = Винка- 

Виница со својата винка, Винковци итн. Па Лудовик=лудо вик: луд=луд и вик=вик. 

Мавро Орбини запишал: „Во оваа битка (покрај останатите) бил фатен не-
кој римски свештеник кој знаел изврсно бугарски јазик...  

КОМЕНТАР: Амфиполиј е град на морскиот брег во непосредна близина на устие-
то на Струма. За свештеникот „кој знаел изврсно бугарски јазик“ стои во Волфовиот пре-
вод: blachicae lingua peritus. Од контексот се гледа дека се мисли на бугарски јазик, оти де-
талот е и споменат поради тоа што свештеникот можел да разговара со Асен“. 
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Бидејќи влашки=романски јазик бил само латинизиран варварски=пелазги-

ски=тн.словенски јазик во последните векови, ова се однесувало само на бугарски. 

Пак, бугарскиот јазик бил само татарски. Значи, чувашки- само монголски. 

Се наведе: „Према Прокопиј, Аланите говорат со ист јазик како и Готите“. 

Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од 

Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, 
Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а 
меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. (Без коине-важен бил латински, Р.И.) 

Варварски=пелазгиски=тн.словенски бил тн.Хомеров, тн.Платонов... јазик. 

Густав Вајганд, на стр. 9, пиши: „Кога во 4 век од Хуните...Готите во годи-

ната 488...исто така Улфилас...Уште во 9, век треба во Томи во Мезија на готски да 
се проповеда“. (Овој бил различен од коине, латински и тн.старословенски, Р.И.)  

Значи, спротивно на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил готскиот 
јазик. За потребите на Готите, во првиот христијански јазик коине Улфила (Валфи-

ла- у=в до ва, спореди со в-н-т), биле внесени готски=татарски зборови. Само така 
бил создаден христијански готски јазик. Следи писмото во готскиот било коинско. 

Па и затоа низ Европа се говорело само со пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Во Месопотамија до со Египет живееле две раси: Белци (Пелазги) и Семити 

(Црнци). Прво се пишело одвоено, па двата јазика заедно, и заеднички. Такви дво-

расни јазици биле сиријски арамејски и староегипетски. Од арамејски произлегол 

новоперсиски, а од староегипетски Александријскиот Птоломејов коине 300 г.п.н.е. 
Бидејќи Библијата била пишувана на арамејски јазик, во неа мноштво е на 

пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова го наведува Ангелија Станчиќ- Спасиќева, Нај-
стар јазик на Библијата- Еден од најстарите културни народи, 1929, Белград. Исто 

така, во мојата книга Евреите- тн.Словени наведувам и: Абрахам=а браком, х=к, со 

Сара; Исак=иск=иска=Исака=и сака; Исмаил=исмеил=исмеал;Исав=исав; Јаков=јак 

ков; Израил=изроил; Давид=давит; Јосиф=осиф=осип; Јуда=ј уда; Мојси=мој си 

(син); Кумран=кумрам=к умрам-во умрено Мртво Море итн. Елисавета=ели (хели= 

Хелиос) савет=завет. Па кога Евреите во Александрија го прифатиле Александриј-
скиот Птоломејов јазик- коине (повеќебожниот=хеленски јазик), постанале Хелени. 

Коинска „копија“ бил латински од 240 г.п.н.е. Тоа не било дело на Латин ту-

ку само на Греик- Лив Андоник. Тој грубо ја превел на латински Хомеровата Или-

јада, покрај хеленските комедии и трагедии. Енијел (239- 160 г.п.н.е.) се угледал на 
Хомер, испеал еп за историјата на Рим сè до 171 г.п.н.е. Следи во тоа време постоел 

„грубиот“ латински јазик, кој не бил доразвиен. Во 241, г.п.н.е. Римјаните го уни-

штиле Фалери, преселување на жителоте за Фалари Нови. Почеток на архаичните 
латински трагедии. 180 г.п.н.е. Кумерите барале дозвола, тие да смеат да го кори-

стат латинскиот јазик како официјален јазик. 150 г.п.н.е. раширување на латински-

от алфабет во Италија. Бидејќи латински јазик бил беден со зборови, во него од ко-

ине биле внесени уште околу десет илјади зборови. За нив се вели за хеленско и ла-
тинско потекло итн. Наведеното објаснува дека латинскиот јазик немал значење. 

Па следи Латните го учеле коине кој им бил потребен, што не било обратно. 

Бидејќи Апостол Павле не се служел со атинскиот јазик, кој бил јонски, туку 

со Александријскиот јазик коине, се потврдува важноста на хеленскиот јазик- ко-

ине, кој станал прв христијански јазик. Новиот завет бил преведен на латински ја-
зик од Св. Ероним (340- 420 година). Овој период е познат под името Вулгата итн. 
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Како што коине не бил народен јазик туку само службен во Египет, а во Ма-
ла Азија и Балканот станал само христијански јазик,истото било и со латинскиот ја-
зик. Следи латински јазик останал службен и кај Јустинијан, кој бил последен рим-

ски цар. Ова било повод, нему и на Константин Велики коине да не им биде потре-
бен, дури двата владетели слабо го познавале латинскиот јазик. Ова објаснува дека 
нивни народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого 

говорел и Платон во Атина и пошироко во Елада, на цел Балкан. И кога латински 

јазик постанал католички јазик католичките свештеници доволно не го познавале. 
Следи во книгата на Мавро Орбини во коментарите да се објаснува дека тој „по-

грешно го разбрал латинскиот текст“.Па бидејќи имало дури посебен малтешки ред 

Мавро Орбини, а овде се говори за латински јазик, тој никогаш не станал народен. 

Во Александрија со реформа на коине,отстранувајќи ги семитските зборови, 

се дошло до коптскиот јазик, кој бил само пелазгиски=тн.словенски јазик. Тој бил 

службен јазик во Коптската црква. Токму со коптскиот јазик Шамполион ги одго-

нетнал хиериглифите. Па со битолски говор бил одгонетнат македонскиот натпис... 
Како што било направено во Птоломејово доба во Египет од староегипетски 

до котски јазик, истото го направила македонската династија- таа го задолжила Ко-

нстантин Филозов да го реформира коине,и од него се дошло до тн.старасловенски. 

Дионисиј61
 наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно 

варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од 

двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека 
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. 

Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-
кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-

чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор. 

Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите пои-

ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“. 

Па сите автори го познавале Дионисиј, а него сите го одбегнувале- крив бил 

јазикот на Римјаните, кој бил варварски=пелазгискии еолски. Значи, тн.словенски. 

Мавро Орбини пиши: „Значи, првиот град Котор, викан Аскривиј, чии ру-

шевини сега се гледаат не многу далеку од овој другиот кој настанал на рушеви-

ните, бил сместен во дното на Рисанскиот залив, сега викан Которски. Према Пли-

ниј, тоа бил мошне стар римски град кој (како што пиши Балтазар Сплитанин) Рим-

јаните го викале Аскривиј, а ондешните селани Гудрово. Марио Нигро во VI кн. Ге-
орг. држејќи се на Плиниј, го назива Дегурто. Веројатно дека ова име потекнува од 

една поблиска река која уште и денес се вика Гурдиќ“. 

Се кажа: „Римјаните го викале Аскривиј“. 

Аскривиј=а скривиј- скриви(ј) бил и е само 100% пелазгиски=тн.словенски.  

М.Орбини вели: „неаполскиот крал Ладислав,кој некој го викаат Ланцилаг“. 

Следи Ладислав бил пелазгиски=тн.словенски. Па Пелазги биле Етрурците, 
а во Италија живееле Илири и Венети. Затоа цела Италија била само тн.словенска. 

Имињата кои низ Европа ги наведува Цезар и Тацит биле само пелазгиски. 

                                                 
61

 Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.- 7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги. 
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Европа била населена со Венети и Илири, поими кои биле за тн.Словени. 

Бидејќи на Римјаните (Источни и Западни) народен јазик им бил варварски 

=пелазгиски=тн.словенски, тие пишеле и преведувале од коине и латитнски на ни-

вниот народен јазик: пелазгиски, илирски, венетски.Па тие биле само тн.словенски. 

Мавро Орбини пиши: „Кралот Томаш заправо отишол во Хрватска да удри 

на земјата Бјелај, па додека лежел во креветот поради некое лесно оболување, но-

ќта го нападнале неговиот син Стефан и братот Радивој. Бидејќи го фатиле, разгла-
силе дека се загушил след некоја своја болест. Во тоа некое време се верувало до-

дека еден Радијевев паж не ñ ја открил стварта на кралевата вдовица Катарина... 
Мехмед...Видувајќи го тоа Катарина и се увери дека варваринот ја измами, озло-

едена ја напушти Босна. Најпрво дошла во Стон, каде останала неколку дена, а от-
таму наставила за Рим. Тука најпосле и умрела. Е сохранета во црквата Арачели, по 

желбате која (како што пиши во хрониката Мали браќа) на часот на смртта самата 
го изразила. Папата Сикст IV наредил да се смести пред оградата на големиот 
олтар и на мермерната плоча на гробот се вклеса нејзиниот лик и надгробен натпис 
на латиски и словенски јазик, кој вака гласи:“ ...  

Римјаните пишеле на тн.словенски- исто било со Франките и Европјаните. 
Фрањо Баришиќ наведува: „Во една цариградска библиотека...исто како што 

денес Грците и Турците веруваат дека сите католички народи се Французи...“. 

Да се разберат Турци=Муслимани, Грци=Православни и Франки=Католици. 

За доказ дека имало само црковни народи бил Теодирих-Гот ама Македонец. 

Па тој како Македонец бил со христијански правец од Македонија. Ова било повод 

Готите како Татари не да се бричат и да имаат само едно перче на благороност, ту-

ку тие нивните коси да ги оставаат долги да растата. Истото било и со Меровинги- 

овие биле долгокоси. Кога тие го прифатиле римското христијанство се стрижеле. 
Стјепан Антолјак, стр. 166, пиши: „...Дури еден подоцнежен спис, кој се ба-

зира врз извадоците на Фредегер, изнесува дека Франците го имаат истото потекло 

како и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па потоа 
таму се отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се нарекле 
Македонци, според народот што ги примил“.  

Мавро Орбини пиши: „После склученето примирје со Римјаните (како што 

рековме), Муртаг имал често окршаи со војската која западниот цар Лудовик, син-

от на Карло Велики, ја држел на неговите граници. Значи, поради тие нивни меѓу-

себни спорови, Муртаг му испратил свои поклисари на Лудовик. Кога овој ги со-

слушал и го прочитал писмото кое му го испратил Бугаринот, му било чудно и (ка-
ко што пишува Антониј во IV кн.) останал изненаден...“. 

Бидејќи Муртаг не го познавал коине, а со латински немал врска, па на кој 
јазик се општело со Франкот Лудовик ?! Само на пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Франките како Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик. 

            Следи најмеродавен доказ што коине и латински никогаш не биле народни. 

Д.Оболенски62
 пиши: “во првата половина од деветтиот век Франките преве-

ле неколку христијански текстови од латински на словенски јазик и ги испишале со 

латинско писмо“. Бидејќи друг јазик на Белци немале, не можело да биде инаку. 

Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак, дека двата синови на ма-
кедонскиот гувернер Никола, биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург. 
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За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр. 

341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил 

со едниот од своите браќа...  
Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто 

на Отон I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна 
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски ја-
зик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“. (Отоман=ото ман, Р.И.) 

Во фуснотата стои: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик 

еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua... 

Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик. 

„Bulla d’oro е Златна була на царот Карло IV од 1356. Орбин го наведува по-

ради измислениот податок дека со тој царски акт кнежевните изборници биле обвр-

зани своите синови да го научат латинскиот, словенскиот и италијанскиот јазик 

(377)“. 

Следи Франките имале народен пелазгиски=тн.словенски јазик, службен ла-
тински, а го учеле и италијански кој бил вулгарен латински.Тогаш немало Франков. 

Пак, Франковиот јазик следел многу потоа, и тоа како вулгарен латински. 

Мавро Орбини во својата книга на повеќе места ги наведува Германците. 
Меѓутоа, тој никаде не го наведе нивниот германски јазик. Следи таков народен по-

себен јазик никогаш немало, затоашто Франките (Германците) биле само Пелазги. 

Мавро Орбини, пиши: „Тоа истото го кажале и многу христијански писа-
тели. Босанците, имено, биле војници, ама несложни меѓу себе. Меѓу сите народи 

кои говорат словенски, тие имаат најчист и најубав јазик, а се понесуваат што тие 
се едини денес ја чуваат чистотата на словенскиот јазик. Овој јазик секогаш многу 

го ценеле христијанските владетели. Кнезовите изборници, кралот чешки, пала-
тинскиот рајнски кнез, војвода саксонски и маркизот брандербуршки, се должни 

(како што произлегува од Златната була на царот Карло IV) да ги проучуваат сво-

ите синови од шестата година на животот во латински, словенски и италијански ја-
зик, така во четиринаесетата година на животот добро ги завладуваат тие јазици 

или говори. Тука убаво доаѓа до изразување на големината и достојнството на сло-

венскиот говор кој оставувајќи ги по страна на сите други јазици на светот, старите 
цареви ги изедначиле тие два главна јазика кои- ден-денес светот го цени. Самиот 
цар Карло (како што сум чул од краковскиот каноник Вршевиќ, една мошне учена 
личност и од некои други угледни Полјаци) дал да се испита со златни слова горе 
споменатото повелје кое Александар Велики му го дал на словенскиот народ, во 

една црква во Прага која и денес се вика Словенска црква. Ова не сум го кажал на 
местото каде посебно сум говорел за ова повелје, оти за тоа порано ништо не сум 

знаел. Тоа (како што реков) ми го приповедал Вршевиќ кога со печатењето на 
делото сум стигнал до ова место“. 

Никаде не се наведе германски, француски... јазик- такви никогаш и немало. 

Германскиот народен јазик бил тн.словенски.Таког бил и тн.старословенски. 

Овој јазик бил битен за Моравија. Па на Моравија блиски и биле Франките. Следи 

јазикот бил ист. Во Ремс се избирале кралевите со Библијата на тн.старословенски 

јазик. Тоа било сé додека во 1539 година Франковиот не постанал службен јазик во 

Франција. Ф.В.Мареш вели, преводот на Библијата од Методиј бил единствен во 
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тогашна Европа, претставува најдобар превод и досега не бил направен таков пре-
вод во оригинална преносна смисла. Значи, разбирлив бил само тн.старословенски. 

За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, не-
го луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој, на 
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку 

зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-

сасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-
каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И) 

Бидејќи народот не го разбирал латинскиот, се правеле вулгарно-латински.  

Таков бил Франковиот, кој им постанал службен на Франките и пошироко. 

Следи дури германски јазик на Лутер, кој бил службен протестантски јазик. 

За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве 
прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, 
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-
ведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Де-
никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на 
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на ту-

рскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки). 

Удаљцов и други63
 велат: „кога се посматра структурата на еден од герман-

ските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може 
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, пре-
индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ 
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски 

карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема 
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.  

Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски 

=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик 

содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците 
од коине/латински јазик) и само 30% турски состав на монголската=готска раса.  

За да се потврди дека германскиот јазик е со варварска=пелазгиска=тн.сло-

венска основа тој ги има четирите бригиски падежи: номинатив- кој [wer], акузатив 
кого [wen], датив кому (му) [wem] и генетив чиј [wessen]. Тој како трорасен јазик 

најповеќе има пелазгиски=тн.словенски зборови. Таквите зборови истогласно се 
објаснуваат само со тн.словенските јазици. Еве најдобар пример: Herz=херц=х ерц= 

е рц=раце. Па срцето име два раце: Аорта=а орта=врта- крвта да ја врти во артерија 
-артер=вртер, ’ртот служи за да се врти, и вена=вона за крвта да ја носи вонка=вон 

ка. Следи и аркада=а ркада=рката- аркадата е рака со свој крвоток. Меровонизите 
потекнале од Аркадија, а аркад била мечка. Па таа убива само со рака- ракади итн. 

Мавро Орбини наведува владетели во Унгарија и Влашка (Романија). Сите 
нивни имиња биле пелазгиски=тн.словенски.Авторот на Балканот не познавал друг 
јазик освен тн.старо-грчки (коине), латински и народен пелазгиски=тн.словенски 

јазик, што важело и за Унгарија со Влашка. Следи Јанко Хунијади во Рашка никој 
не го препознал како Хун- Монгол, ниту со народен друг јазик освен тн.словенски. 

Следи со Австрија владееле Унгарци со тн.словенски имиња, а мноштво ав-
стриски имиња на видни личности биле тн.словенски- дури и таа била склавинска. 
                                                 
63
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За одвратната тн.словенска раса продолжило во сите следни векови да се го-

вори, таа да се истребува, и така на сметка на тн.словенски јазик се појавиле други 

јазици, кои биле повеќерасни. Такви биле романските- дворасни на Белци (Пела-
зги) и Црнци (Семити), како и готски- дополнително и готски=бугарски=татарски. 

Ова било по изразито врз православните тн.Словени, за кои денес во Европа 
се говори дека од нив Европа била загрозена. Па во полза на католицизмот и исла-
мот на Албанците, кои се дворасни на Арбани=Скиптари, с=ш, Белци Балканци и 

Азијати Арнаути=Геги со мнозинство Черкези- малцинство Татари-, врз Србија се 
изврши инвазија, а врз Р.Македонија во 2001 година агресија. Следи војната меѓу 

католичките Франки и Православието од самиот почеток до денес уште не заврши.   

Целта била и останала Европјаните да се одродат од својот јазик на Белците. 
Затоа има и романски јазици западно од Германија со готски источно од Франција. 

Следи во францускиот и другите јазиците во Франција- Французи се околу 

50%-  постој тн.словенски темен вокал...во португалскиот... и во романскиот јазик. 

Вотсон го вели најбитното:„Најдобра европска паралела за тој процес, кој во 

бит им останал скриен на историчарите, есте појавата на романскиот јазик, во кој 
еден романски говор настанал на темел на латинското стопување со словенскиот“. 

Па се заклучува, европските јазици биле одродување од тн.словенски јазици. 

Вотсон, на стр. 161, пиши: „Унгарската нација,онака како што постоела пред 

турската победа кај Мохача 1526, била ограничена на законитетите припадници на 
благородништвото. Таа класа обфаќала нешто повеќе од пет посто население, а 
вклучувајќи и голем број сиромашни луѓе кои живееле попат селани. Унгарија била 
повеќе јазична земја, и унгарскиот не бил јазик на сите унгарски благородници“. 

Па следи со 5% население со унгарски јазик да се одродат 95% тн.Словени.  

Унгарците грешат во тн.словенски родови- тие како Турците немаат родови. 

Исто и Албанците (Арнаути и Скиптари) грешат во родовите-јазици со иста основа. 
Следи во Елада се говорел само варварски=пелазагиски=тн.словенски јазик. 

Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез 
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја 
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска. 
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат 
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бед-

ните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава пре-
става за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на 
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. 

Хан (1865) пиши за коине „византискиот јазик“-па тој бил само христијански јазик. 

Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот 
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана 
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфило-

кијанците сé уште се Варвари“.Следи Кораис во Парис создавал еладски јазик, слу-

жбен само од 1868 година. Па катаревуса бил со датив и генетив, но не и димотики.  

Бидејќи европските јазици биле повеќерасни, Европјаните ќе мора да се обе-
динат со јазикот на белата раса- варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Таков 
бил македонскиот тн.старословенски на Константин Филозоф. На овој јазик преве-
дената Библија од страна на неговиот брат Методиј Франките именувале кралеви.  
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Со тоа Европјаните не само што ќе се обединат, ќе постанат и расносвесни. 

Пак, обединувањето со англиски јазик тој јазик Европјаните ги прави непи-

смени, затоашто во англискиот јазик еден знак не е и еден глас. Токму до ова да се 
дојде поминале многу милениуми години, а англискиот јазик го прави обратното- 

еден знак два гласа. Па следи англискиот јазик е рак во лингвистиката. Не само тоа, 
тој јазик како преопшт не е точен како тн.словенски, дури без родови што било од 

времето на бесполното размножување. Бидејќи англискиот јазик бил јазик на прис-
воени зборови-историски англиски народ никогаш немало-не смее да е обединител.  

Денешна Турција била само Фригија=Бригија. Следи Турците биле Бриги.  

Не само тоа, Османите биле Комнени, што го потврдил Мехед II (Ланге). 
Јаничари=јани чари произлегол од Јани=Јоани=Јовани Цар- тој бил цар. 

Следи фригискиот јазикот бил само пелазгиски=тн.словенски. Еве примери: 

Анадолија-анадол=а н(а) дол; Анкара=а н кара=кора=гора: кар=гар=жар-а; Гордион 

=горд и он- поимите се правеле со в-н-т (конов=кон[коњ] и ов- конон=конот; Па 
Хомер=х Омер=о мер=мир; Орман=ор ман=мон=мен=мин=човек, сумерски лу=чо-

век, а мина на македонски луѓе; Осман=ос ман: ос + ка = оска + к = коска- кршач на 
коски; Сулејман=сулеј ман: сулеј=силеј + ва = Василеј- Василеус=Василевски=Ва-
силевски. Па василеус=васиелевс за цар, а василиса=василица за царица итн. 

Капија=капи- капата е за да не капи. Пак, капијата се отвора нагоре- надолу, 

наспроти врата, која се врти лево- десно: аорта=а орта=врта; артерија=артер=вртер; 

Емре=е мре: премре, замре, уморе, умре... Од емре=е мре=мире=мир=Омир. 

Филип Шерард,
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 на стр. 160, има илустрација на француски миниатурист од 

1455 година,за опсадата на Константинопол 1453 година,каде бил влогорен Мехмед 

II со својата војска. На сликата не се гледа Монгол-и со монголска брада како прч 

туку сите бради се само на Белци.А денешните Турци се преобратени Православни.  

Мавро Орбини говори дека Евстатиј, префектот на Охрид, кој го ликвидирал 

Иванчо, му се обратил на Бугарите на Иванчо. Бидејќи населението не го познавало 

коине, на кој јазик говорел Евстатиј од Мала Азија,која била Фригија=Бригија ? Са-
мо на фригиски, кој ја имал бригиската основа,а Бриги биле и Арбаните=Албаните. 

Ова останало и во следните векови. Па Фригите=Бригите биле само Пелазги. 

Хамер65
 за 13 век вели: Мехмед Караман „на престолот вовел мошне битни 

промени во пописите за порезите.Овие дотогаш во целото Селџутско царство биле 
напишани на персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот 
и нарочито во книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се 
водат пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик“. 

Мехмед Караман само го монголизирал=турцизирал новоперсискиот јазик. 

Се истакна: „...уште и денес...“: денес (1836 година) „лошото писмо и јазик“. 

За време на Ататурк се отстранувале персиски, а се внесле турски зборови... 

Бидејќи во Осмновото Царство имало повеќе службени јазици, јазикот на 
Фригите се измешал. Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бе-
сарабија, 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. 
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Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни 

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, немало ни европски народи. 

Бидејќи под Турција била Албанија, не можело да има дури албански народ. 

Х.Р. Вилкинсон, на стр. 160, пиши: „...Само неколку години подоцна, во 

1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола, еволуира една прикладна ро-

манска азбука за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба беа италија-
нската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од најстарите 
индоевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Се-
пак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или 

‘шиптарскиот’...“. (До 1924 година немало скиптарски народ со своја школа, Р.И.) 

Стр. 215: „Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците. 
Тој истакна дека постојат повеќе етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но 

излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина.66
 

Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат 
шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој иста-
кнуваше дека јазикот по своја форма исклучително Аријан,но истакна дека од 5.140 

елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се на-
бројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаро-турски-

от брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора. 
Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во 

најголемиот дел под италијанско влијание. Христијанските Тоски од југ во најго-

лема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа муслимани. Албанците 
муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во 

1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството 

меѓу Италија, Австрија, Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за при-

добивање на албанските пристаништа, резултираше во една независност. Италијан-

ското влијание во Валона беше постигнато преку романско- католичките Албанци“. 

А овој скиптарски народ во Скиптарија, кој не сакал да има школа на својот 
трорасен јазик-со мноштво монголски (татаро-турски) зборови, не само дека со нив 
се моноголизираат Скиптарите кои се Пелазги,Бриги и Македонци,туку во Р.Маке-
донија се монголизираат и Македонците со најизворен пелазгиски јазик на Белците. 

Албанскиот=скиптарскиот јазик, како и влашкиот, го имаат тн.словенски 

темен вокал; бригиското датовно у во презимињата; бригиското ет=ит во трето ли-

це еднина што се среќава при правење на именките од тн.словенски во албански, 

посебно во Косово...; гласовите на Вук Караџиќ од 19 век. Следи заклучокот Арба-
ните=Скиптарите во последните векови се одродени од својот тн.словенски јазик. 

За доказ дека шкиптарскиот народ е нов народ кој сега се дообразува пишат автори. 

Денес има Албанци Арнаути (Татари, Черкези...) и Тоски=Скиптари, с=ш. 

Иако вон Албанија живеат Арнаути=Геги 90% и Тоски=Шкиптари 10%, Ти-

то во СФР Југославија на мнозинството Арнаути- тие во Албанија во однос на 
Шкиптарите се сметаат Дивјаци,им се наметнал шкиптарскиот јазик. Така започнал 

процес на обединување на албански муслимански народ од Дивјаци и Питоми луѓе. 
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  З  а  к  л  у  ч  о  к 

 

Ф. Баришиќ пиши: „Во една цариградска библиотека е зачувано повелјето за 
привилегиите кои Александар Велики, дванаесет години на својата власт, им ја по-

делил на Илирите, односно ‘благородниот род на Словените’. Тоа постанува сосем 

разбирливо ако го земеме во обѕир дека Македонците на Александар Велики биле 
заправо Словени, говореле со ист јазик со кои и денес говорат жителите на Македо-

нија. Воопшто, Македонците, Траките и Мизите говорат со ист, словенски јазик...“. 

„Завршетокот на главата за Босна всушност е дополна на едно порано место 

во Орбиновиот текст. На стр. 168- 169 на своето дело Орбини го донесува тобо-

жното повелје на Александар Велики за Илирите во знак на благодарност за голе-
мата војничка услуга при прилика на освојување на Истокот. Таа провидна изми-

слотина ја нашол во една цариградска библиотека некој Giulio Baldasar Secretario 

Imperaiale. Веќе на тоа место Орбин тврдел дека тоа повелје се однесува за Сло-

вените. Во меѓувреме, како што овде се раскажува, само во своите полски позна-
ници дека царот Карло IV (1364- 1378) тобожне го испишал ова повелје во ‘слове-
нската црква“ во Праг“. 

„Fabio Celeriano е римски писател на III век, биограф на царот Кара. Орбин 

го познавал посредно, преку Флавиј Вописка. Двајцата му служеле како доказ дека 
царот Клаудиј бил Илир, по Орбиновото сфаќање, значи, Словен (стр. 175)“. 

Марино Барлети, „Скендербег“, (од 1508 и 1510 год.) пиши за Илирите. За 
Орбин (1601 год.) Барлетовите Илири биле Словени. Па заклучок: Илири=Словени. 

„Christofano Varseuiccio е забележан како каноник краковски и мошне учена 
личност од кој Орбин добил усмено обавестување за повелјето на Александар Ве-
лики за Словените (378). Дијалогот на краковскиот каноник De origine Polonorum 

Orbin, изгледа, не го познавал“. (Само усмено обавестување, и ништо повеќе, Р.И.) 

Лазиќ вели „зборовите во повелјето ‘нашехо словенскехо’ се вметнати во 

повелјето од страна на преводувачот уште во 15 век, така да Александар Словените 
и не ги споменува во повелјето“...„Такво повелје се најдува како прилог во чешкиот 
државен спис, а подоцна влегло и во полските и старите југословенски хроники“. 

Мавро Орбини пиши за Никола Словенот. Пак, „Николи (бил) од семејство-

то de Macedonia (Nikolaus filius Petri de Macedonia)...“: Македонците биле Словени. 

Мавро Орбини наведува: „Босанците (према кажувањата на Карло Вагрија 
во III кн. За Хенетите Словените потекнуваат од трачките народи Беси, кои (како 

што пишува Солин и Херодот) биле настанети уз реката Нест“. 

Следи заклучок: „Хенетите Словени потекнуваат од трачките народи Беси“. 

Се потврдува, Венетите, Траките, и Илирите имале ист тн.словенски јазик. 

Ф.Баришиќ:„сарматските Словени под нешто расипан назив Сулани“-слово. 

Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат:„Словен од слово=реч“- Словени. 

Орбини пиши Еремиј- „писател е измислен во периодот на хуманизмот“... 

Словените „го зеле името слауи“: у=в до Слави+к=Склави само од 5 век- Склавини. 

Се разликуваат Словени според слово и Склавини=Обласници- тн.Словени. 

Историски имало: тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- слово. 

Мавро Орбини пиши: „...кај Босанците (како, воостанатото, и кај другите 
Словени) немало писмо, ни писмени луѓе кои би знаеле да ги пренесат на хартија 
делата на својот народ“.  



 246 

Следи заклучокот, не се работело за словенски народ туку за писмени тн.Не-
словени и неписмени тн.Словени. Па за авторот врската била со Солунските Браќа. 

Нив ги задолжила македонската династија да се реформира христијанскиот 
дворасен јазик- коине на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) во пелазгиски тн.сло-

венски јазик и на него да преведуваат- овој црковен јазик бил битен и за Франките. 
Европа има тн.Словени со пелазгиски јазици и тн.Несловени со повеќерасни 

јазици: западно од Германија на дворасни, а источно од Франција готски- трорасни. 

 
L I T E R A T U R A  
 

Naslovot na knigava e napi{an spored Mavro Orbin, ″Kralstvoto na 
Slovenite″. Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive 
knigi:   
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 
v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   

2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 
              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 
              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 

3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 

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

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

7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 

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

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 

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

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

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

16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

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

19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 

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

22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 

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

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 
07.03.2008 
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 246 strani, 
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. 
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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. 
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 
05.09.2011. 
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011. 
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 
25.10.2011. 

58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142, 
28.11.2011. 
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.  
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
61.  "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012. 

62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012. 
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.  

64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012. 

65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012. 
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 
26.05.2012. 
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012. 
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012. 
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012. 
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.  

71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013. 
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72. " Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013. 
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013. 
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013. 
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.  
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013. 
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013. 
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138, 
23.09.2013. 

79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013. 

80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014. 
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014. 

82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 
03.04.2014. 
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 
se najdat na internet: www.Brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja 

e navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata 
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38... i 82 na makedonski jazik. A i ovaa 83- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 
samovolnici, silexii... 

Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat 
za pratenik od VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 
godina- da se izma~i tu`itelot za toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i 
sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja zakasna samo 
za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se 
`aliv do Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. 
Mojot predmet vo Vrhoniot sud so godini go krie{e prviot bratu~ed na 
generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego bevme dvata na 
konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od 
sudskiot so-vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel 
programa za razvoj na Kombinatot, go tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i 
propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-koj nego mo`e da 
go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov 
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, 
Pretsedatelot na Iz-vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata 
inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-ve{taj na Kabinetot na 
Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i fakti. 
Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go 
izgubam.  

Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na 
obrazot..., i taa mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev 
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bil partiski- taa sega e vo Vladata. Vo nejziniot predmet stoe{e: 
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-st toa bilo 
najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na 
Narodniot pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i 

Pretsedatel na Ustavniot sud, pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od 
nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj be{e vo Narodnoto 
pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici. 

Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal 
trud. Blagodare-j}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik 
vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo 4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a 
za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo-`ev da 
ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na 
Makedo-nija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam 
samo za Evropa- obedineta, kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da 
se vratat site Makedonci nazat, da se vratat Nemakedoncite od kade {to 
bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.  

Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja 
tu`iv dr`avava vo Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, 
izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. Od Strazburg be{e prateno pismo 
so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Sko-pje, vo po{tensko 
sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene 
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od 
nejzinoto rabotno mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: 
R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne bila potpisnik na 
konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud. 

Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go 
ubeduvav da pro-izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en 
sorobotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo vo Grub do Minhen i 
doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu ubavo 
rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% 
propadna. 

Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e 
ostanat grobnica. 

Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, 
imav proizvodi so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, 
mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-vedo, ovci, kozi); samo so bentonit 
za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-ko kaj 
pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site 
`ivotni..., a bea pre-dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so 
urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a toga{ vo nego be{e i 
Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj go-
veda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 
300 goenici samo zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go 
spre~iv so aktiviraweto na bentonitot zgolemuvaj}i ja apsorcionata 
sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj be{e i 
Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele 
ureata za zame-na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- 
laici. Pa taka nie od R.Makedo-nija i R.Srbija ja istisnavme 
Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-dej}i tie ne 
mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% 
propadnaa. 

Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e 
preparat za pot-siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za 
tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.  
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Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me 
mrazea i se odmazdija. 

Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no 
nivo po sto~arstvo, veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar 
od Zemjodelski i Veterinaren fakultet- Skopje so svoite instituti, a 
kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-sko- 
veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti 
sto~arstvoto. 

Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi 
rasturaa-samovolnost. 

Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok 
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za 
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 

na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev 
nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, 
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 
bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se 
slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 
doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, 
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo 
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-
rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% 
porodenite im skapale, pa umrele. 

Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa 
sviwite se vakci-niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do 
vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... Jas isprativ predmet so kogo 
potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so svoite 
kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... 
Isto taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na 
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-ni`uva{e sè samo za interes, a 
samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-zam. Koga 
Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se 
izvezuva. Pa istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) 
stradaat od ovie Makedonomrzci. 

Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite 
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo 
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od 
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi 
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dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so 
lagi. 

Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana 
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so 
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene 
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvo- 
vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo 
ishrana.    

Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka 
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od 
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata 
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot 
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ 
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i 
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se 
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica.Mora da 
se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men, r`, oves...) od {to 
na-rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani 
genetski smeneta hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od 
Veterinаrniot fakultet.   

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se 
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to 
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se 
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata. 

Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se 
proizveduva po-ve}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna 
repka (steblo za zamena na p~enka kaj sviwi... i koren i list za 
pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka 
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto 
Blato do 1963 godina- od nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od 
riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo Bitolsko ima pove}e iljada 
hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povra-tat so 
obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo 
Bitolsko... 

ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko 
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po 
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot 
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj 
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen 
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo 
zemjodelskiot del- ZK "Pela-gonija".Kako laik za zemjodelskoto 
proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So private-zacijata 
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se 
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go 
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se 
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot 
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200 
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i 
so Indijec 20.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 
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semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od 
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna. 
           Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e 
nema niedna investicija.  

Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati 
u~estvuva{e vo podigawe i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto 
be{e so pogre{na tehnologija i bez te-hnolo{ka povrzanost, a 
rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi na 
akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite 
itn. se nosat von Bi-tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz 
narodniot imot-}e strada samo Bitola. 

Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo 
namenski- investicii. 

Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i 
na Skopjani- isto-riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi 
bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. Ne samo Evropjanite da ja 
sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.  

Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i 
Bitolsko Pole za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska 
grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na aerodrom vo Bitola, a samo toj 
imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.   

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene 
se ismejuvale.  

Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara 
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site 
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme 
kako vo 19 vek.  
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