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 ПРЕДГОВОР 
 
 Книгата “Тајната историја“ на Прокопиј е издадена на македонски јазик, и 
тоа во 2007 година. Во предговорот на преведувачката, класичен филолог, стои:  

"Историчарот, спротивно од поетот, треба да се стреми кон вистината, а не 
кон убавината.   Прокопиј Кесариски. 

Прокопиј Кесариски бил талентиран писател и остроумен дипломат. Пода-
тоци за својот живот ни дал самиот тој, а и некои подоцнежни автори на кои им 
служел како историски извор. Се родил во палестинскиот град Кесариј- ’мојата ми-
ла Кесарија’, како што се изразува самиот. Можно е да бил Сириец по потекло, но 
имал блескаво елинско образование1 и чуство на ’Византиец’.2 Неговото заможно 
семејство му овозможило да добие солидно образование. Се занимавал со правните 
науки, но ги изучувал и тогашните филозофски науки; го нарекувале и ’софист’. 

Во почетокот на царувањето на Јустинијан, Прокопиј му бил скретар и пра-
вен советник на прочуениот полковник Велизар, кој не му бил само надреден, туку 
и покровител. Така, меѓу 527 и 531 година, Прокопиј учестува во поход против Пе-
рсијците. Две години подоцна го среќаваме во Северна Африка, каде што се води 
војна против Вандалите. А по само неколку месеци, тој е во Сиракуза, задолжен да 
го информира Велизар во неговите подготовки за походот против Картагина. Севе-
рна Африка паѓа во византиски3 раце и Прокопиј поминува таму три години.  

На двапати Прокопиј престојувал во Италија, за време на тешките битки кои 
Велизар ги води протов Готите и нивниот водач Витигес, меѓу 536 и 540 година, 
Прокопиј повторно извршува доверлива мисија и успева да му достави храна на из-
немоштеното население во опсадениот Рим. Тој учествувал и во втората војна про-
тив Готите по 546-547 година, кога воените дејствија на византиските војски про-
тив побунетиот водач Тотила не се толку блескави колку порано. Во меѓувреме, 
Прокопиј го подржува Велизар и во втората војна против персискиот шах Хозрој 
кој, во 540 година, го нарушува ’вечниот мир’ со Византиската Империја.4 

Неизбежно поврзан со Велизар, идниот писател ги преживува заедно со него 
сите негови воени успеси и искушенија. Тој ги дели со него неговите стравувања од 
љубоморниот Јустинијан, кому завидливите дворјани му ја поткопуваат довербата 
во талентираниот војсководец. Но кога станува јасно дека ѕвездата на неговиот по-
кровител е конечно згасната и кога Јустинијан веќе не е наклонет кон Велизар, Пр-
окопиј продолжува самиот да си го пробива патот кон дворските средини во Цари-
град.  

Така започнува писателската кариера на Прокопиј Кесариски. 
Историјата на војните на Јустинијан е пишувана приближно меѓу 545 и 550 

година, во осум книги. Првата и втората раскажуваат за персиската војна, третата и 
четвртата за војната против Вандалите во Африка, а петтата, шестата и седмата 
книга се посветени на готските војни. Малку подоцна е додадена и осмата книга од 
Историјата на војните. 

                                                 
1 Еленско или хеленско се однесува за македонскиот Птоломејов Александриски јазик коине, кој во 
19 век бил наречен грчки, поточно старогрчки.Пак,Македонците за Латините во 10 век биле Греики. 
2 Поимот Византијци Источните Ромејци никогаш не го користеле. А тој бил наметнат од Латините. 
3 Западните Ромејци, Римјани,за градот Рим да го истовет со Источното Царство,биле Рим и Визант. 
4 Византиска Империја никогаш немало. Таа била само Источно Ромејско Царство, а по Јустинијан... 
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Блескавата апологија на Јустинијановото владеење брзо го прославува добро 
информираниот историски раскажувач и искусен ласкавец. Само неколку години 
подоцна, тој објавува нова книга- За градбите, во која се слави дејноста на императ-
орот во градежништвото и во одбранбените утврдувања на земјата. 

Но, во меѓувреме, дворскиот писател кој на крајот од својот живот ги добива 
одговорните функции градски префект и дворските титули илустрис и патрициј, го 
пишува жестокиот памфлет Тајната историја. 

Целата слика исткаена од противречности, во која, покрај дворците кои се 
огледуваат во Босфор, стрчат изгорени згради, кога чумата го зема својот данок, во-
јниците се жалат дека не ја добиваат својата плата, а селаните запаѓаат во крајна бе-
да по ограбените погранични територии- нашла одраз во творештвото на таленти-
раниот Прокопиј. Одраз исто толку противречен колку што било и самото време. 
Првите негови книги се полни со пофалби за ненадминатите успеси на император-
от, додека во едно единствено дело се што било дотогаш раскажувано се негира и 
ние ја гледаме раскошната слика прекршена низ кривото огледало на жестоката кр-
итика. Тоа дело е познато под името Тајната историја. 

Во почетокот на својата Историја на војните Прокопиј вели дека историчар-
от, спротивно од поетот, треба да се стреми кон вистината, а не кон убавината.Но 
каде е вистината ? 

Прокопиј Кесариски е еден од византиски автори5 кому му се посветени 
многу истражувања. Меѓутоа, долго време се воделе спорови околу авторството на 
Тајната историја. Некои специјалисти биле цврсто убедени дека од перото на еден 
ист автор не можат да излезат За градбите и Тајната историја. Но тие спорови денес 
се завршени. Добрите познавачи на делото на Прокопиј, потпирајќи се главно на 
неговиот карактеристичен начин на излагање, на особеностите на стилот и слично, 
ја прифаќаат можноста тој да бил истовремено и ласкавец и разобличувач на Јусти-
нијановото владеење. 

Како Прокопиј ја преставува својата епоха ? 
’Да се преплови огромно море со брод без потребната опрема, тоа преставу-

ва, како што си мислев, невозможна работа исполнета со премногу големи опаснос-
ти. Исто е да се опфатат со ништожен збор градбите на императорот Јустинијан’. А 
самиот Јустинијан кој заминува на поход во Либија- според првата книга од Исто-
рија на војните- ’е смел во своите замисли и решителен во нивното исполнување’. 
Но во Тајната историја, истиот Прокопиј пишува за него: ‘Ми се чини дека не би 
било според силите на никого, освен на бога,да го каже точниот број луѓе погубени 
од императорот. Човек би можел да ги изброи побрзо сите зрнца песок низ светот 
отколку бројот на жртвите на императорот’. Благодарениот Јустинијан одбива да 
поверува во клеветите кои го оцрнуваат големото дело на полководецот Велизар. 
Така е според Историјата на војните. Но во Тајната историја Јустинијан и Теодора 
одамна му завидуваат на војсководецот поради неговото богатство и затоа тој по-
степено запаѓа во немилост. 

Но и самиот Велизар, толку фален во првото дело на Прокопиј, се престав-
ува како безочен крадец на богатствата кои готските водачи ги натрупале во Итали-
ја, а вандалските во Африка. Во своето прво дело, Прокопиј за него вели дека Виза-
нтијците го ценат како ‘разумен и многу храбар’, а во Тајната историја го прикажу-
                                                 
5 Ромејските автори,а тогаш Јустинијан пробал Римското Царство да го обедини и задржи како едно. 
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ва како недостојно се валка пред нозете на својата неверна жена, само за да ја по-
врати наклоноста на царската двојка. Што се однесува до другите високи лица и во-
јсководци, во Историја на војните повеќето од нив се доблесни војници и умни по-
литичари, а во Тајната историја тие кројат заговор еден против друг и со денови че-
каат прием кај императорот и кај неговата жена, за да добијат само еден наклонет 
поглед. ‘А сенаторите се здрвуваа како на слика, без да бидат господари на своето 
решение, без да се стремат да постигнат добро’. 

Така се личностите во чии раце се наоѓаат уздите на империјата. Различни 
до неверување- од императорот до неговиот највиден војсководец. 

Која е, пак, Теодора, императорката која стои веднаш до Јустинијан и која го 
поттикнува во неговите дела ? Тука Прокопиј е доследен само во еден дел од кара-
ктеристиката што ја дава за неа- таа е силна личност. Како во Цариград избувнува 
востанието Ника, Јустинијан е готов да го напушти престолот, но Теодора изјавува 
надмено:‘Ако сакаш да избегаш,императоре, тоа нема да те чини ништо. Имаме па-
ри, море и бродови. Но внимавај да не посакаш да си мртов кога ќе бидеш спасен. 
Мене многу ми се допаѓа една стара поговорка која вели дека императорската власт 
е убав покров’. Така со својата волја и со присуството на духот, таа го спасува пре-
столот на својот сопруг. Се разбира, така тоа звучи во Историјата на војните. Но 
според Тајната историја, таа жена, која потекнува од најниските народни слоеви, за 
со интриги и со блудништво да стигне до височината на императорската власт,е не-
достижна дури и за дворските прислужници кои се влечат под нејзините нозе само 
за да и ги бакнат обувките. Таа е интригантка и крајно сурова- го убива дури соп-
ствениот син, роден од некој непознат војниик во време кога идната императорка 
уште работела како куртизана. 

Во своите обвинувања кон властодршците, Прокопиј стигнува до некаков 
суеверенен мистицизам- ги обвинува за контакти со темни слики и вели дека тие се 
олицетворение на демоните. 

Како исоричарот на Јустинијановото владеење дошол на мислата да напише 
книга во која ѓе го разобличи самиот император и неговото време и, со тоа, да се 
демантира самиот себе и своите претходни дела ? 

Прокопиј дава една исповед по тоа прашање.Тој вели:‘Целта на историчарот 
е да ја зачува за идните поколенија вистината, да ги запознае со големите дела на 
претците.Но-додава Прокопиј- не беше можно човек да остане незабележен од мно-
штво шпиони; доколу, пак,беше фатен, не можеше да избегне најужасна смрт. Јас 
не можев да им се доверам дури ни на своите најблиски роднини; во своите прет-
ходни книги, јас бев принуден да ги премолчувам причините на многу опишани ра-
боти’. 

Неговата огорченост не е само плод на неговото лично разочарување. Про-
копиј е преставник на сенаторскиот сталеж, незадоволен од политиката на Јустини-
јан. Дел од сенаторската аристократија ги губи своите привилегии и се мачи да ги 
зачува старите форми во политичкиот живот и во општествениот живот, да ја про-
мисли римската6 правничка теорија, неспособен да ги види новите појави, уште по-
веќе затоа што новото доаѓа со големи бури. Прокопиј е еден од нив. Тој е конзер-
вативец и затоа епохата во која живее е ‘жалосно време’. Но сложената политичка 
ситуација е причина и за големите противречности чиј сведок е тој. Но, за него, ви-
                                                 
6 Се говори за римска (ромејска) правничка теорија пишувана на латински.Тек подоцна следи коине. 
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стинскиот владетел треба да биде олицетворение на законитоста, тој е должен да се 
грижи за благосостојбата на своите поданици, советувајќи се со сенатот. Истовре-
мено, циркуските борби, во кои наоѓа израз незадоволството на народот, за него се 
само знак за безредие, за нарушување на божјите и на човечките закони. За него, 
народот е непостојан и лекомислен- така тој го преставува во Тајната историја. И 
само во ретки случаи, и тоа во другите негови дела, избива извесна симпатија кон 
него, кога од народот излегуваат луѓе способни да ја бранат татковината. 

Песимизам и безизлезност- тоа е расположението кое избива од Тајната ист-
орија, покрај огорченоста и сарказмот кон владетелите. Тој песимизам произлегува 
и од идејно-филозофската насоченост на авторот на оваа необична книга. Прокопиј 
е човек на своето време.За него, судбината е таа што ги раководи човечките дела и 
нејзе воопшто не и е грижа дали настаните се праведни или пак страшни за луѓето. 
Овој автентичен однос кон судбината, кон случајноста, која ги движи постапките 
на луѓето, се комбинира со христијанската идеја за божествената преодреденост. 
Оттаму доаѓа скептицизмот на Прокопиј, неговото неверување во човечките сили. 
Во тоа можеби лежат и корените за неговата рамнодушност кон црковно-ортодокс-
ните спорови, за кои пак е обввинуван Јустинијан. 

Како и да е, автентичноста на Тајната историја, преплетувањето на анегдо-
тите со разообличувачките зборови и подробното раскажување за пропаста на едно 
општество, кое се ниша меѓу двете епохи, го направија ова дело на Прокопиј оми-
лено четиво низ вековите. Навистина, Тајната историја долго време била ‘тајна’. 
Агатиј Миринејски, следбеник на Прокопиј, не знаел за неа. Но во познатиот Реч-
ник на Свидас, кој се појавува во X век, веќе е познато дека таа се вклучува во не-
говото творештво. Неа ја споменува и Никифор Калист, големиот византиски писа-
тел од XIV век.7 Нејзиното прво издание, придружено со латински превод, излегува 
во Лион, во 1623 година. Во XVII и во XVIII век8 се појавуваат уште неколку изда-
нија (‘прочистени’ од некои скандалозни подробности), со латински, англиски и ге-
рмански превод.9 А во 1827 година се појавува и целосното и критичко издание, по-
дготвено во Лајпциг, повторно придружено со латински превод, тогашна вообичае-
на практика. 

Во современата историографија, Тајната историја на Прокопиј зазема знача-
јно место. На крајот од XIX век и во XX век таа продолжува да се објавува во Гер-
манија, во Естонија, во Англија, во Италија, во Франција итн. Од 1938 до 1966 го-
дина излегуваат седум преводи: два на германски, два на англиски, два на италија-
нски и еден на руски јазик. Во научната литература обично се користи изданието 
на Хаури од 1906 година, како и подобреното издание од Г.Вирт од 1963-1964 го-
дина. (Преведувачката на македонски јазик го користи следново дело:10, Р.И.) 

За критички распложениот современ читател, Тајната историја на Прокопиј 
Кесарски е еден документиран труд во кој субјективниот елемент воопшто не пре-

                                                 
7 Никогаш немало било што византиско. Имало само: Римјани (Ромејци). Ова останало и во 19 век. 
8 Поимите Грци (Греики) и Византијци Латинците ги наметнале само од 16 век,а никако порано. Ме-
ѓутоа, христијанското население во Османовото Царство било само ромејско,со свој Констатинопол. 
9 Токму поради преводите на латински и други нови јазици од 15 век следат дотерување на поимите 
во Грци, Византијци, Склавини во Словени=Славени, поими со кои само се искривувала вистината. 
10 Prokopii, HISTORIA ARCANA; BSB B: G: Teubner Verlagsgesellschaft. Бидејќи се користи поимот 
Словени место Склавини, се шират невистини, дека имало словенски народи. Такви живи суштества 
никогаш немало туку само: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени.  
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чи да се добие целосна престава за епохата. Истовремено, тоа е едно интересно че-
тиво, напишано со свеж и елоквентен јазик, кое ги одразува ставовите на еден прет-
ставник на византиското високо општество во VI век. 

Виолета Костовска-Петреска (Издавач: ТНИД ‘Ѓурѓа’- Скопје, Р.И.) 
 
ГЛАВА I 
 
За сето она што војните му го донесоа досега на византискиот (ромејскиот, 

Р.И.) народ, јас раскажав во своите книги, во кои објаснувањата за настаните можеа 
да се средат според нивната поврзаност со времето и со местото на случувањето. 
Моето понатамошно раскажување нема да биде изложено на истиот начин, бидејќи 
тука ќе се опишуваат сите работи што ја засегнаа целосно византиската (ромејска-
та, Р.И.) власт. Причината лежи во тоа што не беше можно настаните да бидат опи-
шани така како што треба додека се живи нивните извршители. Ниту пак беше мо-
жно човек да остане незабележан од мноштвото шпиони; доколку, пак, беше фа-
тен, не можеше да избегне најужасна смрт. Јас не можев да им доверам дури ни на 
своите најблиски роднини; во своите претходни книги, јас бев принуден да ги пре-
молчувам причините на многу од опишаните работи. И затоа, сега ќе го раскажам 
сето она што досега беше останато во тајна, како и внатрешните мотиви на наста-
ните раскажувани порано. 

Но и сега, кога почнувам други непријатна и многу тешка работа- да го опи-
шам животот на Јустинијан и на Теодора- ме полазуваат морници и ме обзема голе-
мо колебање, зашто треба да водам сметка и за тоа дека сега ќе пишувам за работи 
што на идните поколенија нема да им изгледаат ниту вистинти ниту веројатни. 
Особено кога долгото изминато време ги оддалечува постарите кажувања, јас се 
плашам луѓето да не помислат дека раскажувам измислици и да не ме вбројат меѓу 
трагичните поети. Но не ја губам смелоста и нема да се исплашам од тежината на 
својата задача, зашто моето излагање има сведоци. Денешните луѓе се најинформи-
раните сведоци на тие настани и ќе ми бидат сигурни приврзаниците во иднина, со 
својата автентичност. 

Но има и една друга причина која долго и многупати ме запираше, иако мн-
огу сакав да се зафатам со оваа работа. Имено, сметав дека ова мое дело ќе биде 
штетно за идните поколенија. Зашто е подобро најлошите дела да останат непозна-
ти во иднината- во спротивен случај, кога ќе стигнат до увото на тираните, ќе ги 
поттикнат кон подражување.За повеќе властодржци, секогаш е полесно, поради не-
знаење, да ги подржуваат насилствата на своите претходници и се полесно и без 
мака да ги повторуваат грешките од постаро време. Потоа, кон опишување на ни-
вните дела ме поттикна и тоа дека на идните тирани ќе им биде јасно дека нема да 
можат да ја избегнат праведната казна за своите злосторства, како што се случи и 
со овие луѓе. Затоа и нивните активности и нивниот живот ќе бидат засекогаш за-
пишани и, поради тоа, идните лоши управници сигурно потешко ќе се решаваат на 
беззаконија. Навистина, кој од подоцнежните поколонија ќе знаеше за развратниот  
живот на Семирамида или за лудоста на Сарданапал и на Нерон ако спомените за 
тоа не беа останати во книгите на тогашните писатели ? Овој расказ ѓе биде поле-
зен и за оние кои ги поднесуваат истите злосторства од тираните. Затоа што несре-
ќните обично се тешат со мислата дека не се единствени коишто живеат во страда-
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ње. И затоа, ќе почнам најпрвин со злосторствата на Велизар, а потоа ќе ги раска-
жам и неделата што ги извршија Јустинијан и Теодора. 

Велизар имаше жена која ја споменував во своите претходни книги. Дедо и 
и татко и правеле коли, во Византион11 и во Тесалоники. Мајка и била една од про-
ституктите во театарот. И самата таа претходно водела распуштен живот, имала 
лош морал и се дружела со трујачите на татко и. Кога го стекнала неопходното 
искуство, се омажила за Велизар, иако многупати пред тоа станала мајка. Впрочем, 
од самиот почеток, таа почнала да го изневерува, но грижливо го криела тоа- не за-
тоа што се срамела од тој свој живот,ниту пак затоа што се плашела од мажа си (таа 
никогаш не се плашела да направи што и да е, а освен тоа, го имала заплеткано сво-
јот маж со какви ли не магии), туку затоа што се плашела од казната од император-
ката бидејќи Теодора ја мразела и ја следела. Но кога ја привлече императорката на 
своја страна, која и помагаше кога имаше проблеми- најнапред го уништи Силвериј 
(како, ќе раскажам понатаму), а потоа го острани и Јован Кападокиски, како што 
опишав во другите свои книги- тогаш таа почна бесрамно и сосемна отворено да 
врши секакви непристојни дела. 

Во домот на Велизар живееше едно момче од Тракија по име Теодосиј кое, 
како и неговите претци, му припаѓале на учењето на т.н. евномијани. Пред да от-
плови за Либија, Велизар му приреди свето крштевање. Изнесувајќи го на сопстве-
ните раце од кршталницата, го одведе дома и, заедно со жена си, го прогласија за 
свое дете, според христијанскиот закон. Оттогаш, Антонина го сакаше Теодосиј ка-
ко свое дете, како што треба според Светото писмо, се грижеше многу за него и по-
стојано го чуваше крај себе. Но подоцна, за време на тоа пловење, таа силно се 
вљуби во момчето и, препуштајќи и се на таа страст, отфрли секаков срам и страв 
пред бога и пред луѓето. Најнапред му се подаваше кришум, а на крајот, и во пр-
исуство на слугите и на робинките. Опиена од страста кон него и јавно вљубена, 
таа не гледаше пречки пред себе. И кога еднаш во Картагина, Велизар ја затекна на 
местото на прељубата, свесно остави жена му да го измами. Тој ги изненадил во 
една подземна соба и побеснал, но Антонина воопшто не се исплапила, ниту пак се 
засрамила од целата работа,туку му рекла:‘Слегов овде со момчето за да го скријам 
најценетиот плен, за да не дознае за него императорот’. Такво било нејзиното опра-
вдување, а Велизар се престорил дека и верува и ја пуштил, иако го видел раскоп-
чан коланот од панталоните на Теодосиј. Тој беше толку обземен од љубов кон сво-
јата жена што не сакаше да им верува на сопствените очи. Иако нејзиниот разврат 
стануваше се поскандалозен, сите сведоци на тоа што се правеше, молчеа. Само во 
Сиракуза- кога Велизар ја освои Сицилија- една робинка по име Македонија го пр-
околнала со најстрашни клетви својот господар да и вети дека нема да ја каже на 
господарката, и му раскажала се. Таа довела за сведоци и две момчиња, робови, кои 
служеле во спалните. Дознавајќи ја вистината. Велизар им заповедал на неколку-
мина од свитата да го остранат Теодосиј. Но Теодосиј го дознал тоа навреме и избе-
гал во Ефес. Повеќето луѓе на Велизар ја знаеле променливоста на неговите реше-
нија и се трудеа да и угодат повеќе на жена му отколку да ја стекнат наклонетоста 
на господарот. Впрочем, тие го известиле Теодосиј за наредбата што ја добиле. Ко-

                                                 
11 “Античко име на Цариград. Градот Византион бил колонија на Мегара, основан е околу 660 г.пр. 
н.е. Од него потекнало и името Византија кое, во научната литаратура, му е дадено на Источното 
Римско Царство. Тесалоника-Солун“.Се потврдува, никогаш немало Византија,кој бил научен поим.  
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нстантин, гледајќи го Велизар длабоко повреден од слученото, споделувајќи ја не-
говата болка, му рекол: ‘Јас поскоро би ја убил жената отколку момчето’. Кога ги 
дознала неговите зборови, Антонина го криела својот бес кон него, за да не ја из-
даде својата омраза. Во својот гнев, таа беше таинствена како скорпија. Наскоро 
потоа, дали со магии или со ласкање, го убедила мажа си дека обвинението на ро-
бинката не е вистинито. А тој веднаш испратил да го повикаат Теодосиј и, без раз-
мислување, наредил да и се предадат на жена му робинката Македонија и двете мо-
мчиња. А таа, како што раскажуваат, најнапред им ги отсекла јазиците, а потоа ги 
исекла на парчиња, ги ставила во торба и, без трошка двоумење, ги фрлила во мо-
рето. Во ова злосторство и помагал еден од робовите по име Евгениј, истиот кој го 
извршил и злосторството над Силвериј. А наскоро потоа, Велизар, поттикнат од 
жена си, го уби и Константин. Зашто тогаш се случи историјата со Президиј со ме-
чевите, која ја опишав во своите претходни раскажувања. Кога Велизар сакаше да 
го ослободи Константин, Антонина не остапи и бараше тој да биде казнет за своите 
зборови. Со таа своја постапка, Велизар си навлече голема омраза, од императорот 
и од сите видни Византијци (Ромејци, Р.И.) 

Еве како заврши оваа историја.Теодосиј изјавил дека не може да оди во Ита-
лија, каде што тогаш се наоѓаа Велизар и Антонина, ако Фотиј не биде остранет.Тој 
Фотиј беше честољубив по карактер. Во случајот со Теодосиј, тој со право се сме-
таше за пренабрегнат, зашто неговиот соперник беше многу помоќен и побогат од 
него, непризнатиот, иако син на Антонина. Велат дури и дека Теодосиј ограбил по 
сто кентенарии од дворците во Картагина и во Равена бидејќи само тој можел да 
успее во тоа. А Антонина, кога дознала за одлуката на Теодосиј, не престанала да 
му поставува стапица на сина си и да му организира атентати. Тој не можел да ги 
издржи сите тие заседи и морал да замине за Византион.12 Теодосиј тогаш одново 
дошол кај неа, во Италија. Таму Антонина се насладувала до наситка од близината 
на својот љубовник, користејќи ја глупоста на мажа си. По извесно време, се врати 
во Византион, придружена од двајцата. Тука Теодосиј се исплаши и ги промени 
своите планови. Размислувајќи, тој сфати дека сето тоа не може да остане тајна би-
дејќи неговата љубовница не беше во состојба да ги крие своите страсти. Таа не 
блудстуваше тајно, туку отворено се прикажуваше како развратничкиа и воопшто 
не се грижеше поради тоа. Затоа, тој одново отиде во Ефес, се потстрижа според 
обичајот и беше примен во редовите на т.н. монаси. Тогаш гневот на Антонина до-
стигна врв. Таа ги смени својата облека и своето однесување, жалеше како по мрто-
вец и со лелекање шеташе низ домот крај својот жив сопруг, оплакувајќи се дека и 
е одземен толку добар, верен, мил, жизнерадосен пријател. На крајот, го вклучи и 
својот маж во оплакувањата. Заплака и тој, несреќникот, повикувајѓи го својот драг 
Теодосиј. Дури и отиде кај императорот да ги моли него и императорката и ги из-
моли да го повикаат Теодосиј, зашто тој и жена му не можеле да живеат без него. 
Но Теодосиј одби да се врати и стана на своето црвсто решение да биде монах. Се 
разбира, тој лажеше, за да може, кога Велизар отсуствува од Византион, да оди тај-
но кај Антонина. Така, всушност, и се случи. 

 
ГЛАВА II 
 

                                                 
12 Жителите на Византион (Визант) само тие биле Византионци (Византијци),а на државата Ромејци. 
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Наскоро, Велизар, заедно со Фотиј, почна да се подготвува за поход против 
Хозрој, а Антонина остана дома, што беше неовибачаено за неа. Дотогаш, таа се тр-
удеше да го следи насекаде, за да не се созема кога е сам и кога не му дејствуваат 
нејзините магии, па да презема нешто против неа. За да може Теодосиј да оди кај 
неа,таа се трудеше да го острани и Фотиј.Така, таа наговорила неколкумина од бли-
ските на Велизар, во секој можен случај, да го нервираат и да го навредуваат, а таа 
самата речиси секојдневно пишувала клеветнички извештаи против него и активи-
зирала се против својот син. Тогаш, Фотиј бил принуден да покрени обвинение пр-
отив мајка си. Ненадејно, од Византион дошол еден човек кој го обвинувал Теодо-
сиј за тајни врски со Антониана. Фотиј веднаш го одвел кај Велизар и го натерал да 
повтори се. Кога го чул тоа, Велизар се разгневил, се фрлил пред нозете на Фотиј и 
ги замолил оние од кои најмалку требало да трпи навреди. Му рекол: ‘Мило мое де, 
те, ти не го познаваш својот татко затоа што тој те оставил уште како цицалче и се 
занимавал само со својот живот. Од него не си добил ништо, тој не бил богат. Те 
одгледав јас, како втор татко. И сега си на возраст кога можеш да ми помогнеш ме-
не, навредениот. Ти достигна до конзулска должност, а јас ти дадов такво богатство 
што би можел со полно право да се наречам твој татко, твоја мајка и твој роднина. 
Зашто луѓето заемната љубов не ја мерат според крвта, туку според делата. Дојде 
време да не ме гледаш рамнодушно како губам толкаво богатство додека ми се ури-
ва домот, како мајка ти, пред сите, врши таков срам. Помисли на тоа дека гревовите 
на жените не ги засегаат само сопрузите, туку уште повеќе нивните деца. Зашто тие 
треба да го носат нивното лошо име оти, со раѓањето, го имаат мајчиниот карактер. 
Имај предвид дека ја сакам жена си повеќе од се на светот и дека, ако успеам да го 
казнам уништувачот на својот дом, нема да и направам ништо лошо. Но додека Те-
одосиј е жив, не би можел да и ја простам вината’. 

Кога го чул тоа, Фотиј изјавил дека ќе му даде секаква помош, но дека се 
плаши да не го снајде зло поради тоа што не се доверува на моќта на Јустинијано-
вото решение, бидејќи тој не дејствува црвсто против жена си. Се плашел од многу 
работи, меѓу нив и од судбината на Македонија. Затоа, двајцата си се заколнале 
еден на друг, со најстрашна христијанска клетва, да не се изневерат дури и во нај-
големите опасности. Решиле дека не е погодно веднаш да се зафатат со таа работа 
туку тогаш кога Антонина ќе се врати од Византион и кога Теодосиј ќе пристигне 
во Ефес, Фотиј да отиде таму и без проблеми да се справи со Теодосиј и со негово-
то богатство.Тогаш двајцата војсководачи навлегоа со целата војска во Персија,а во 
исто време, во Византион, се случија настаните со Јован Кападокиски, како што ра-
скажав во другите свои книги. Тогаш, од страв, премолчав само една околност, де-
ка Антонина ги измами Јован и неговата ќерка така што ги увери, со најстрашните 
христијански клетви, дека нема да се послужи со никаква подлост против нив. Кога 
го изврши своето дело докрај и си го обезбеди уште повеќе пријателството на им-
ператорката, го испрати Теодосиј во Ефес, а таа самата. Не претчуствувајќи никак-
ви пречки, се упати кон Исток. Велизар штотуку ја беше презел крепоста Сисавран-
он кога му соопштија дека пристигна неговата сопруга Антонина. Тогаш тој се вра-
ти назад со својата војска, не грижејќи се за ништо друго. Се случија и други наста-
ни што ги раскажував порано, кои го поттикнаа да се врати, но веста за доаѓањето 
на жена му го поттикна најмногу. Но, како што реков во почетокот на ова свое ра-
скажување, тогаш ми се стори опасно да ги откријам детално причините за наста-
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ните. Тогаш сите Византијци го укорија Велизар за тоа дека ги потценил најважни-
те и најитни државни дела заради домашните работи.Во почетокот, обземен од гнев 
кон својата жена, Велизар не сакаше воопшто да остане на римска земја, но штом 
дозна за пристигнувањето на својата жена од Византион, побрза да се врати, да ја 
фати и да ја казни. Затоа и нареди само Артеас и неговите луѓе да ја преминат ре-
ката Тигар, а останатите тргнаа назад, без да завршат нешто позначајно. Но и тој 
самиот внимаваше да не се оддалечи премногу од византиската граница, туку сака-
ше да остане на растојание што можеше да го помине за еден ден. Зашто крепоста 
Сисавранон беше оддалечена од византиската граница на повеќе од еден ден пат за 
лесно вооружен човек, а ако се поминеше низ градот Низивис, но по друга маршру-
та, патот беше пократок за половина. Мислам дека, да направеше како што беше 
посакал порано, да го премине Тигар со целата војска, Велизар ќе ги опустошеше 
населбите во цела Асирија и ќе стигнеше, без никаков отпор, до градот Ктесифон. 
Ќе ги спасеше заробениците во Антиохија и сите Византијци кои беа таму, и ќе ги 
вратеше во родните граници. Освен тоа, тој стана главен виновник за тоа Хозрој да 
се врати неповреден од Колхида. Како се случи тоа, ќе раскажам сега. 

Кога Хорзој, синот на Кавад, навлезе цо Колхида и ги изврши делата што ги 
опишав порано, и ја зазеде Петра, мнозина од војската Мидијците загинаа во суди-
рите и од лошите услови во тие места. Бидејќи, како што веќе споменував, Лазика е 
планинска и тешко проодна земја. Војниците беа зафатени од чума и мнозина умр-
еа од неа. А мнозина изумреа и од недостиг на храна. Тогаш кај нив дојдоа неко-
лкумина бегалци од персиската земја и соопштија дека Велизар го победил Навед 
кај градот Низивис и дека продолжил да напредува. Дека ја презел опсадената кре-
пост Сисавранон и го заробил Влисхан, заедно со осумстотини негови коњаници. 
Рекоа дека испратил и друга византиска војска на чело со сараценскиот водач Аре-
тас. Таа требало да ја премине реката Тигар и да ги опустоши тамошните земји кои 
дотогаш останале нечепнати. Хозрој тукушто беше испратил и една хунска војска 
против Ерменците подвластени на Византијците, за да се одвлече вниманието на 
Византијците и да ги прикрие своите дејства во земјата на Лизијците.13 Другите им 
соопштија на Валеријан и на Византијците за тие варвари и тие ги пресретнаа и им 
нанесоа погубен пораз, по што повеќето од варварите беа убиени. Персијците го 
дознаа сето тоа. Наоѓајќи се во незавидна ситуација по претрпените несреќи во зе-
мјата на Лацијците, тие се исплашпиа при повлекувањето да не бидат пресретнати 
од непријателската војска низ планините и густите гори и да не бидат сосема уни-
штени. Ги обзеде страв за жените, за децата и за татковината и сите што беа остана-
ти здрави во мидиската војска почнаа да го навредуваат Хозрој, обвинувајќи го де-
ка е клетвопрестапник и дека, спротивно на општочовечките закони, без причини 
влегол на римски14 територии при случените мировни односи. Со тоа, тој ја засегн-
ал древната и најдостојната од сите држави која не може да ја победи во војна.15 Ра-
змислуваа веќе да кренат и бунт. Хорзој се вознемири од тоа и го најде следниов 

                                                 
13 Се говори за Ромејци.Тие продирале на персиските простори.Персијците биле и на Кавказ и пона-
север. Постојат северни Хуни=Скити= Готи= Татари, северно од река Дунав со Црно Море и Кавказ. 
Според изворите, Скитија била до Индија, таа била крајот. Никаде ги нема Склавините=тн.Словени. 
14 Прокопиј употребува само римски (ромејски), Римјани (Ромејци), никако византиски, ниту Визан-
тијци. Тој никаде не вели Словени, туку Склавини.Следи неговата книга е дотерувана со поими итн.  
15 БИДЕЈЌИ ТОЈ НИКАДЕ НЕ ГО УПОТРЕБУВАЛ ПОИМОТ ГРЦИ, НИКОГАШ НЕМАЛО ГРЦИ. 
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излез од злото: им прочита на Персијците писмо напишано од императорката до 
Заверган. Писмото гласеше: ‘Колку многу те ценам, Завергане- јас гледам во тебе 
човек кој и мисли добро на нашата држава-го знаеш тоа, откако неодамна беше кај 
нас со делегацијата.16Твоите дејствија ќе соодвестуваат на моето мислење за тебе 
ако го убедиш царот Хозрој да води мирна политика со нашата држава.17 Тогаш ти 
ветувам голема награда од страна на мојот маж, зашто тој не прави ништо без моја-
та согласност’. Хозрој го прочита напишаното укорувајќи ги персиските првенци 
дека ја сметаат за држава таквата земја што ја управува жена. Така успеа да го спр-
ечи незадовлството на своите луѓе. Но и тогаш со голем страв се повлече оттаму, 
зашто мислеше дека ќе се судри со војската на Велизар. Меѓутоа, не сретна никоко 
и здрав и жив се врати во својата земја. 

 
ГЛАВА III 
 
Враќајќи се одново на византиска земја, Велизар ја најде жена си веќе при-

стигната од Византион. Срамно ја задржа затворена, дури многупати посакуваше да 
ја убие, но и се смилости- ми се чини дека беше победен од својата страсна љубов 
кон неа. Велат дека, под влијание на магиите на жена си, нему веднаш му била од-
земена силата. Во меѓувреме, Фотиј беше брзо испратен во Ефес. Тој водеше со се-
бе еден врзан евнук, по име Калигон, сводник на својата господарка. Со мачење за 
време на патувањето, Фотиј го принуди да ги издаде сите тајни. Теодосиј беше пр-
едупреден и избега во црквата на апостол Јован, најголемата и најпочитуваната све-
тост во градот. Но го поткупија Андреј, првосвештеник во Ефес, да го предаде. Во 
тоа време, Теодора се загрижи за Антонина- таа веќе дозна за нејзиното премрежје- 
и испрати во Византион да ги повикаат Велизар и неа. На таа вест, Фотиј го испра-
ти Теодосиј во Киликија, каде што презимаа копјеносците и штитоносците, и им за-
поведа на придружниците на заробеникот да го спроведат колку што можат потајно 
и, кога ќе стасат во Киликија, да го затворат на тајно место и да не дозволат да се 
разбере каде е скриен.А тој самиот,ги зеде со себе Калигон и големото богатство на 
Теодосиј и пристигнаа во Византион. Таму, императорката им покажа на сите дека 
знае како да ги награди услугите на убијците со уште поголеми и посрамни пода-
роци. Набрзо, служејќи се со измама, Антонина и го предаде нејзиниот единствен 
непријател, Кападокиецот, а Теодора и се отплати убивајќи голем број невини луѓе. 
Продолжи на мачење многу блиски на Велизар и на Фотиј, единствено поради тоа 
што им беа лојални.Со нив постапи така што и досега не ја знаеме нивната судбина. 
Други прати во прогонство поради истата причина. Му го одзеде имотот на еден од 
оние кои го подржуваа Фотиј во Ефес, по име Теодосиј, иако се имаше кренато до 
сенаторска функција, и го затвори во едно мрачно подземје, врзувајќи му го вратот 
за јаслите со толку кратко јаже што воопшто да не може да мрда. На тој начин, не-
среќникот требаше да јаде и да спие постојано исправен, а на истиот начин треба-
ше да ги задоволува и сите други свои потреби. Му преостануваше само да зарика, 
па сосема да заличи на магаре. Во таква положба, човекот помина цели четири ме-
сеци, а на крајот беше обземен од душевна болест и целосно се избезуми. Дури то-

                                                 
16 ЗНАЧИ, ИМАЛО САМО ПЕРСИЈЦИ И РОМЕЈЦИ, НИКАКО ИРАНЦИ И ГРЦИ. Службени јази-
ци биле само новоперсиски и латински. За коине уште било рано.А Рим и Атина биле под Цариград. 
17 Ромејско Царство со главниот град Константинпол. Тој бил Нов и Втор Рим, со носителот, царот. 
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гаш го ослободија од темницата, но наскоро потоа, тој умре. Императорката го при-
нуди Велизар, против неговата волја, да се помири со жена си Антонина. А Фотиј, 
освен што го подложи на мачења што им доликуваа само на робови, натера да го 
тепаат по грбот и по раменицата и му нареди да открие каде се скриени Теодосиј и 
неговиот сводник. И покрај мачењето, Фотиј и остана верен на дадената клетва, иа-
ко претходно беше болникав и нежен човек и премногу се грижеше за своето тело, 
а и немаше искуство со страдања. И така, тој не ги издаде тајните на Велизар. Но 
подоцна, се се обелодени. Императорката го откри скривалиштето на Калигон и и 
го врати на господарката, а Теодосиј го повика во Византион и, штом пристигна, 
веднаш го скри во својот дворец. Следниот ден, испрати да ја повикаат Антонина и 
и рече: ‘Драга патрицијко, вчера ми дојде во рацете невиден бисер. И нема да ти за-
видам ако посакаш да го видиш, а тоа си е твое право’. Антонина немаше престава 
што се случило и ја замоли Теодора да и го покаже бисерот. Тогаш императорката 
нареди да го доведат Теодосиј од една од собите и и го препушти. А Антонина нај-
напред занеме од огромна радост,а потоа сфати каква огромна почест и е направена 
и ја нарече Теодора своја покровителка. Императорката го задржа Теодосиј во дво-
рецот, го опсипа со раскош и со секакви задоволства, па дури и изјавувеше дека на-
скоро ќе го направи војсководец на Византијците. Но некаква казна го стигна Тео-
досиј, тој се разболе од цревна болест и почина. 

Во својот дом , Теодора имаше тајни и незнајни одаи во кои беше постојано 
темница. Таму таа го затвори Фотиј долго време. Сепак, тој успеа да избега, и тоа 
не еднаш, туку двапати. Најпрвин избега во храмот на Богородица, кој секогаш бил 
сметан за најсвет за жителите на Византион, и се фрли пред олтарот со молба за за-
крила. И покрај тоа, императорката нареди силум да го одведат и повторно го зат-
вори. Вториот пат, тој избега во храмот Света Софија. Влезе ненадејно во светата 
кршталница, која е најсветото место за христијаните. Но таа жена ја имаше дрско-
ста да го извлече и оттаму. Затоа што за неа не постоеше светост што не можеше да 
ја оскверни. Напротив, за неа беше ништожна работа осрамотувањето и валкањето 
на се што е свето. И христијанските свештеници трепереа од страв, заедно со наро-
дот, и и се покоруваа. Така, Фотиј помина три години во темница. Потоа, раскажу-
ваат дека на сон му се јавил пророкот Захарија, го заколнал да избега и му ветил 
дека ќе го заштитува при бегството. Тоа го поттикнало Фотиј, тој избегал од зат-
ворот и незабележано стигнал до Ерусалим, иако го барале илјадници шпиони. Во 
Ерусалим, се потстрижал и се облекол во монашка облека и така можел да ја избег-
не казната на Теодора. А Велизар ја покази клетвата и не посака да му помогне на 
Фотиј коа тој падна во немилост. Затоа и доби заслужена одмазда од бога, во сите 
свои воени акции. Зашто веднаш потоа, беше испратен против Мидијците и против  
Хозрој, кои по трет пат навлегуваа на византиска територија, па така плати за своја-
та лошотија. Сепак, во почетокот изгледаше дека тој постигнува успеси достојни за 
паметење, бидејќи ја оддалечи војната од границите. Но кога Хозрој ја премина ре-
ката Еуфрат и го презеде од никого заштитуваниот град Калиник, претворајќи во 
робови илјадници Византијци,18 Велизар дури не се потруди да ги прогони непри-
јателите и за него се создалде мислење дека постапил така или од злоба или од стр-
ав. 

 
                                                 
18 НИКОГАШ НЕМАЛО БИЛО КАКВИ ГРЦИ, НИТУ ВИЗАНТИЈЦИ, ТУКУ САМО РИМЈАНИ. 
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ГЛАВА IV 
 
Во тоа време, го снајде и друга несреќа. Меѓу жителите на Византион се раз-

бесна чумата што ја споменав во своите претходни книги. И императорот Јустини-
јан се разболе тешко и почна да се зборува дека ќе умре. Веста стигна и до византи-
ската армија. Некои воени старешини почнаа да зборуваат дека нема да останат на-
страна ако Византијците им постават друг император во Византион. По извесно вр-
еме, императорот се созеде, а византиските воени старешини почнаа да се клеветат 
еден со друг. Така, војсководците Петар и Јован, наречен Лакомника, тврдеа дека 
самите ги чуле, од устата на Велизар и на конзулот Бузес,19 приказните што веќе ги 
споменав. Разбеснета, импертаторката Теодора ги одбвини дека тие зборови се од-
несувале на неа. Веднаш ги повика во Византион и почна да го испитува случајот. 
Ненадејно, испрати да го повикаат Бузес во женските одаи, божем за да му сооп-
што нешто многу важно.Во дворецот имаше едно безбедно место кое личеше на ла-
виринт, сличен на Тартар, во кој императорката ги затвораше сите оние кои го пр-
едизвикаа нејзиниот гнев. И Бузес беше фрлен во таа темница. Таму, незнаен, бив-
шиот конзул требаше да ги минува своите денови. Живеејќи во поптполн мрак, не 
знаеше дали е ден, дали е ноќ, ниту дали некој воопшто прашува за него. Само не-
говиот чувар, кој секој ден му ја фрлаше храната, комуницираше со него како ѕвер 
со ѕвер. Сите беа убедени дека починал и никој не се осмелуваше дури да го споме-
не. По две години и четири месеци, Теодора му се смилости и го ослободи. Тој из-
гледаше како да е излезен од гроб.Оттогаш,Бузес стана кусоглед и болежлив човек. 

Такви беа премрежјата на Бузес. А на Велизар, иако не беше засегнат од ни-
какво обвинение, по настојување на императорката, императорот му ја одзеде дол-
жноста што ја имаше и на негово место, старешина на источната војска го постави 
Мартин. А копјеносците и штитоносците и сите луѓе испробани во војните, нареди 
да им се разделат на воените старешини и на дворските евнуси. Сите беа распоре-
дени, со ждрепка, заедно со оружјето што го имаа. Императорот им забрани и на 
пријателите на Велизар и воопшто на сите луѓе кои дотогаш комуницирале со него, 
да одржува врски со него. Самиот Велизар скиташе низ Византион- жална, неверо-
јатна глетка- како обичен човек, речиси без свите, секогаш загрижен и мрачен, пла-
шејќи се да не биде убиен. Но императорката дозна дека тој имал скриено големи 
богатства на Исток и испрати еден дворски евнук да и ги донесе. Како што веќе ре-
ков, Антонина беше скарана со својот маж, но ја имаше наконетоста на император-
ката и и беше многу блиска, особено откако го погуби Јован Кападокиски. Затоа, и 
императорката сакаше да ја покаже својата наклоност кон неа и ги среди работите 
така за да изгледа дека божем сопругата на Велизар ја молела да му простат и го 
избавиле од страшните маки. Притоа, несреќникот не само што требаше да се по-
мири со неа, туку и да биде држан од неа како заробеник, бидејќи го спасила. Еве 
како се случи тоа: едно утро, Велизар дојде во дворецот, придружуван, како и секо-
                                                 
19 “Козулското звање, наследено од старите римски традиции, го зачувало до времето на Јустинијан 
своето големо значење во административниот живот на Византиската Империја, претврајќи се исто-
времено и во достинство и во должност. Поради тоа, и самиот Прокопиј, кога зборува за конзулите, 
ги употребува двата поими-‘достоинство’ и ‘служба’.Судејќи според неговото име, Бузес имал веро-
јатно тракиско потекло“. НИКОГАШ НЕМАЛО ВИЗАНТИСКА ИМПЕРИЈА, ТУКУ САМО РИМ-
СКА (РОМЕЈСКА), со службен прво латински и потоа коине, а народен само пелазгиски=тн.словен-
ски јазик. Токму овој бил варварски, што се гледа кај Херодот.На овој говорел Платон, тн.Платонов. 
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гаш, од малкумина свои блиски. Императорот и императорката се однесуваа непри-
јателски кон него, па дури и дозволија тој да биде навредуван од некои прости луѓе. 
Доцна попладне, тој тргнал да се враќа дома, постојано развртувајќи се да види од 
каде ќе го нападнат убијците. Со тој страв, се качил во својата спална и легнал сам 
во креветот. Сета храброст го имала напуштено, едноставно, тој заборавил дека е 
маж. Постојано се облевал во пот, бил како замаен, паѓал во паника и во ужас. Го 
налегнало ропски страв, големи грижи како да си ја спаси главата. Антонина, која 
не знаела ништо за тоа и не очекувала ништо од сето она што се случило, шетала 
низ куќата оправдувајќи се со стомачни киселини: сопрузите се уште се соменаваа 
еден на друг. Во меѓувреме, по залезот на сонцето, од дворецот пристигна еден чо-
век, по име Квадрат. Тој влегол низ портата и неочекувано застанал пред влезот во 
машките одаи. Рекол дека е испратен од императорката. Кога го чул тоа, Велизар 
легнал на грб, со прибрани раце и нозе, готов да умира; тој изгубил секаква трага 
од машкост. Кога влегол как него, Квадрат му врачил писмо од императорката. Во 
него пишувало: ‘Што си направил, достоен човеку, знаеш многу добро. Но бидејќи 
твојата жена многу ме задолжи, решив да ти ги простам сите гревови и да и го по-
дарам твојот живот, Значи, од неа зависат твојата безбедност и твоите пари.Како ќе 
се однесуваш со својата сопруга, ќе ни покажат твоите дела’. Кога го прочитал тоа, 
Велизар бил обземен од луда радост. Во исто време, сакал да му ја покаже својата 
добра волја и на присутниот Квадрат. Веднаш скокнал и се фрлил ничкум во нозете 
на жена си. И ги прегрнал колената и почнал да и ги лижи обувките, нарекувајќи ја 
извор на животот и на своето спасение,и изјавил дека за неа веќе нема да биде маж, 
туку роб. Императорката му предала на императорот околу триесет кентарии злато 
од скривницата на Велизар, а останатите му ги вратила. 

Така се изнапати големиот војсководец Велизар, кому судбината порано му 
ги донесе во рацете како заробеници Гелимер и Витигес. Но одамна, неговото бога-
тство им беше трн во окото на Јустинијан и на Теодора бидејќи беше огромно и до-
стојно за царскиот двор. Тие велеа дека тој тајно си присвоил дел од државното бо-
гатство на Гелимер и на Витигес, а на императорот му предал сосема незначителен 
дел од него. Но бидејќи се сообразуваа со неговите заслуги и со прекорите на на-
родот, а освен тоа, и не располагаа со доволно докази против него, не преземаа ни-
какви дејствија. Но тогаш императорката го искористи поволниот момент- Велизар 
беше исплашен и обесхрабрен- и со еден удар, го завладеа целиот негов имот. Ве-
днаш, двете величества се погрижија да ја свршат Јоанина, единствената Велизаро-
ва ќерка,20 за Анастасиј, внук на императорката. Велизар посака одново да ја добие 
својата претходна должност- да биде назначен за воен старешина на Исток и повто-
рно да тргне со византиската (ромејската, Р.И.) војска против Хозрој и Мидијците. 
Но Антонина воопшто не се согласуваше и велеше дека, во тие далечни земји, тој 
ќе се однесува лошо кон неа, нешто што не сакала повеќе да го поднесува. 

Затоа, Велизар беше назначен за началник на императорските коњаници и 
по втор пат беше испратен во Италија, изјавувајќи му на императорот, како што ра-
скажуваат, дека за таа војна не сака средства за него, туку ќе ја подготви со соп-
ствени пари. Сите претчуствуваа дека историите со жена му, за кои раскажував, го 
натерале да се договори со императорот за војната така за да може да го напушти 
Византион. А штом ќе го напушти градот, веднаш ќе го грабне оружјето и ќе до-
                                                 
20 Женските имиња завршувале на денешен македонски јазик со а. Тоа било и за царицата,Василиса. 
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несе решение достојно за еден маж- да се сврти против сопругата и против наси-
лниците. Но Велизар воопшто не помисли на тоа, заборави се и ги пренабрегна сво-
ите заклетви пред Фотиј. Ја следеше жена си, се уште лудо вљубен во неа, иако таа 
беше веќе шеесетгодишна. И така, кога пристигна во Италија, настаните се одвиваа 
се полошо и полошо зашто беше очигледно дека бог е против него. Во своите прет-
ходни акции против Тевдат и Витигес, и покрај тоа работите изгледаа неповолни, 
војсководецот постигнуваше успеси. При неговиот втор поход, се доби впечаток 
дека Велизар- благодарение на своето искуство- ги донел правилните решенија, но, 
напротив, во повеќето свои операции, тој доживеал неуспех. Неуспехот и го припи-
шуваа на неговата лекомисленост. Но, всушност, човечките дела не се управувани 
од желбите, туку од божјата волја. Тоа луѓето, по навика, го нарекуваат судбина, не 
знаејќи што е тоа што ги уредува настаните. Зашто човек обично го нарекува суд-
бина она што не го разбира. Но за тие прашања, секој нека мисли како што му се 
допаѓа. 

 
ГЛАВА V 
 
Велизар засрамен се повлече по својот втор поход во Италија. Во текот на 

пет години, тој можеше да слегува на копно само на утврдени места, како што веќе 
раскажав во своите претходни творби. За целото тоа време, тој беше принуден да 
плови покрај крајбрежјата. Тотила копнееше да го сретне надвор од карпите, но не 
можеше да го најде никаде зашто Велизар и целата византиска војска беа обземени 
од голем страв. Затоа не само што не можеше да си врати ништо од загубеното, ту-
ку, напротив, го изгуби и Рим- така да се рече- се останало. Тогаш Велизар се пока-
жа најалчен од сите, мислеше само на најбесрамни печалби бидејќи немаше добие-
но ништо од императорот. Бесрамно ги ограби сите Италијанци кои живееја во Ра-
вена и на Сицилија и воопшто се што му падна во рацете, божем средувајќи си не-
кои стари сметки. Така, отиде кај Иродијан,21 барајќи од него толкава сума за цело-
сно да го уништи. А Иродијан се разгневи од тоа, ја напушти византиската (ромеј-
ската, Р.И.) војска и се приклучи, со своите луѓе и со градот Сполитиј, кон Тотила и 
Готите. А сега ќе раскажам како полководецот се скара со Јоан, Виталијановиот 
внук- тоа беше тежок удар за византиската (ромејската, Р.И.) држава. 

Императорката стигна дотаму што сосема отворено ја покажуваше својата 
омраза против Герман,22 така што никој не смееше да го заштитува, иако беше им-
ператорски внук. Неговите синови останаа неженети дури до нејзината смрт. И ќе-
рка му Јустина,23 веќе порасната, осумнаесетгодишна, се уште немаше сопруг. За-
тоа, кога Јован пристигна во Византион, испратен од Велизар, Герман беше прину-
ден да се сватоса со него, и тоа главно намамувајќи го своето богатство.Бидејќи тоа 
било полезно и за двајцата, тие се законале дека ќе го остварат тој брак по секоја 
цена. Зашто никој не можеше да смета на другиот- ниту Јован, сфаќајќи дека оди 
                                                 
21 Иродијан (Херодијан): Ирод=Херод=хе (и) род: Херодот=Иродот=и (хе) родот=род от, ов-он-от. 
22 “Герман, внук од брат на Јустинијан, бил исто така забележителен воин. Тој се оженил за Мата-
сунта, внука на Тодорих, но умира за време на борбите против Тотила. Види Историја на војните, 
VII, 40, 9, каде што Прокопиј ги фали неговите квалитети“.Пак, Герман бил само тн.словенски бог, а 
името Герман било со балканско потекло: повеќе имиња на планини, места.., како Перун=Св.Илија= 
Зевс. Следи Германците да се Балканци=Илири, Деути=Теути=Тевти=Тевтони: Теудат=Тевдат, а=о. 
23 Јустин=ј устин=истин, вистин, устин=устин, само за правда. Јустин-машко, а Јустина-женско име. 
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надвор од својата положба, ниту Герман, кој немаше зет. А императорката, не мо-
жејќи да предложи соодветна прилика, не сметаше дека и е под достоинството, со 
сите средства, да ги осуети тие планови. И откако не успеа да ги исплаши и да ги 
разубеди ниту едниот ниту другиот, отворено се закани дека ќе го острани Јован. 
Така, Јован беше испратен повторно во Италија,каде што не смееше да се поврзе со 
Велизар додека Антонина не замина за Византион- толку многу се плашеше од неа. 
Зашто беше лесно да се дозволи дека императорката и наложила да го убие. Јован 
добро го знаеше карактерот на Антоина и знаеше како Велизар отстапува пред со-
пругата. Затоа, тој беше совладан од таков страв што дури и не отиде кај него. Се 
разбира, тоа беше катастрофа за Византијците чии позиции уште пред тоа беа мо-
шне разнишани.24 

Така се развиваше готската војна за Велизар. На крајот, тој загуби секаква 
надеж и побара од императорот да го отповика колку што може побрзо. Кога дозна 
дека императорот го прифатил неговото барање, веднаш тргна назад, исполнет со 
радост, збогувајќи се со византиската војска и со Италијанците.25 Велизар ја напу-
штил Перузија26- опсадена и во очајна положба.27 Тврдината беше преземена до-
дека тој уште беше на пат, и ги претпрпе сите несреќи што човек може да си ги за-
мисли, како што веќе раскажував. Но дома го чекаше друг удар на судбината. 

Императорката ревносно се зафатила да го сврши својот внук од сестра со 
ќерката на Велизар. Таа постојано му додеваше на девојчето, испраќајќи писма до 
нејзините родители. А тие беа против осватувањето и ја одложуваа свадбата до сво-
ето пристигнување. Кога императорката испраила да ги повикаат во Византион, тие 
се извинуваат дека ситуацијата во Италија ги задржала. Но таа се стремеше да го 
направи својот внук од сестра господар на богатството на Велизар,зашто добро зна-
еше дека ќерка му е единствениот негов наследник, тој немаше други деца. А и Те-
одора воопшто не можеше да смета на согласноста на Антонина, напротив, се пла-
шеше дека таа нема да му остане верна на нејзиниот двор по нејзината смрт, иако 
беше наишла на човечки однос во тешките мигови, и дека ќе го прекрши дадениот 
збор.Затоа се реши на безбожна постапка-спротивно на секој закон, ја натерала дев-
ојката да биде со момчето. Велат дека тајно ја принудила девојката да му се подаде, 
па со одземањето на нејзината невиност, да се изврши и бракот, така што импера-
торот веќе да не може  да го спречи стореното. Меѓутоа, по тој настан, Анастасиј и 
девојката биле обземени со огнена љубов еден кон друг и, така, живееле заедно це-
ли осум месеци. Но по смртта на императорката, кога Антонина се врати во Визан-
тион, свесно го заборави сето она што и го направи Теодора и не сообразувајќи се 
со тоа дека девојката може да се најде во положба на блудница ако му ја понуди на 
друг, таа ја раздело од нејзиниот сакан маж. Таа постапка на Антонина луѓето ја 

                                                 
24 НИКОГАШ СО РИМ НЕ ВЛАДЕЕЛЕ БИЛО КАКВИ ВИЗАНТИЈЦИ, ОТИ ТАКВИ НЕМАЛО. 
25 НИКОГАШ ВИЗАНТИСКА ВОЈСКА НЕ СТАПНАЛА НЕКАДЕ НА ИТАЛИЈАНСКО ТЛО. 
26 “За преземањето на Перузија (денешна Перуџа) Прокопиј раскажува во Историја на војните, VII, 
35, 2“. Не Перузија, туку Перусија=п ерусија=е русија, како Прусија=п русија. Секаде е само Русија. 
27 Италија била илирска и венетска, што било со Русите.Според Нестор (11-12 век), тие потекнале од 
Илирија. Русија била Венетија, со својот Перун.Истоветно било и со Етрурците, кои го создале Рим. 
Како што Русите и Етрурците го имале Перун, него го имале и жителите на Арапскиот Полуостров. 
Кога Русите пишеле со рецки, биле “роцки“ народ. А кога тие го превзеле словото, се изјаснале Сло-
вени. За ова пишел цариградскиот патријарх Фотиј. И Етрурците пишеле со венетско писмо, рецки= 
руни. Според Стефан Византиски (6 век),Етрурците биле Словени.Значи,Склавини не биле Словени.  
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сметаа за многу нечовечка; и покрај тоа, таа лесно успеа, по враќањето на нејзини-
от маж, да го убеди да се согласи со неа. Така, сите можеа да ја видат неговата бес-
карактерност. Иако пред тоа тој веќе ги беше погазил своите клетви дадени на Фо-
тиј и на некои други роднини, сите го оправдуваа затоа што неговата недоследност 
му ја припишуваа на стравот од императорката, а не на потчинувањето на волјата 
на жена му. А кога Теодора умре, Велизар воопшто не помислуваше ниту на Фотиј 
ниту на некој роднина. Уште поочигледно од порано, негова господарка беше жена 
му, а негов господар, управителот на деворот, Калигон. Тогаш веќе сите се откажаа 
од него и отворено се потсмеваа со него нарекувајќи го глупак. Такви беа грешките 
на Велизар, ако може отворено да се зборува за тоа. 

А за злосторствата на Сергиј, синот на Вакх, во Либија,28раскажував подро-
бно на соодветните места во своите творби. Тој беше главниот виновник за поразот 
на Византијците (Римјаните, Р.И.) таму, зашто ја погази клетвата дадена на Левати-
те пред Евангелијата и без причини ги уби нивните осумдесетмина пратеници.29 
Сега треба да го додадам и тоа дека тие луѓе не беа дојдени кај Сергеј со лоша ми-
сла, ниту му беа дале повод за сомнение. А тој подмолно ги покани на пир и најже-
стоко ги уби. Ете каде дојде уништувањето на Соломон, на византиската војска и 
на сите Африканци. Сергиј беше виновен за тоа што, по смртта на Соломон, како 
што веќе споменав, и воените старешини и војниците не сакаа да се изложуваат на 
воена опасност. Пред се, Јован, синот на Сисиниол, се држеше настрана поради 
својата омраза кон него, додека Ареобинд пристигна во Либија. Тој Сергиј беше 
мекушав и невоинствен човек, незрел по карактер и по возраст, а со сите се одне-
суваше непријателски и надмено. Живееше во раскош и беше горделив. Но бидејќи 
беше свршен за внуката на Антонина, жената за Велизар, императорката не сакаше 
да му побара одговорност или да му ја одземе должноста, иако многу добро гледа-
ше како Либија се опустошува. Таа и императорот го оставија неказнет дури и Со-
ломон, братот на Сергиј, кој беше виновен за убиството на Пегазиј. А сега ќе ги ра-
скажам околностите во кои се случи таа работа. 

Кога Пегазиј го откупил Соломон од Леватите и варварите си отишле, Соло-
мон тргнал на пат кон Картагина, заедно со својот ослободител и со неколкумина 
војници. Патем, Пегазиј му споменал на Соломон за неговите предходни злостор-
тства и му рекол секогаш да има на ум дека самиот бог тукушто го спасил од непр-
ијателите.А тој се разгневил што го укоруваат како оруженосец, и на место го убил. 
Таква му била отплатата кон човекот кој го спасил. Кога Соломон пристигна во Ви-
зантион, императорот не го прогласи за виновен за убиството, бидејќи убил еден 
предавник на византиската држава. Му даде и документ кој го докажуваше тоа. Та-
ка Соломон ја избегна одмаздата и радосен се упати кон Исток, да ги види родниот 
град и своите блиски. Не го стигнала божјата казна и тој умрел на пат. Таков беше 
крајот на историјата со Соломон и Пегазгиј. 

 
                                                 
28 Феникијците имале пелазгиски богови. Тн.словенски богови имале Египтјаните, Персијците итн. 
29 “Леватите се мавританско население во Африка“. Поимот левати=левати е само пелазгиски=тн. 
словенски, од леан=налеа Леантот=Левантот, Леван=Лебан, Ливан=Либан до Либија. Таму Белците 
опстојувале во ледено доба преку 500.000 години, и тоа јужно од 35-та паралела, јужно од островот 
Крит,со својот Минос, мина=луѓе, осумдесетмина...Таму се одгледувале домашни животни, каде по-
ради чумата на говедото и грипот на свињата се дошло до маласипаница и грип на Белците. Следи 
да се создаде крвната група А на вегеријанци. Токму поради заразата животниската храна е одбојна. 
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ГЛАВА VI 
 
Сега ќе раскажам какви луѓе беа Јустинијан и Теодора и на кој начин ја ра-

спарчија државата на Византијците. Кога императорот Лав30 управуваше во Визан-
тион, тројца млади селани, по потекло Илирци31: Зимарк, Дитивист и Јустин од Ве-
деријана,32 откако долго се бореле со сиромаштијата во својата татковина, решиле 
да служат како војници. Тргнале пеш кон Византион, со кожени торби на рамо, во 
кои носеле само сув леб. Пристигнале во градот и се запишале во воените списоци, 
а императорот ги избрал во дворската стража, зашто сите тројца имале убава над-
ворешност. По извесно време, кога власта ја презеде Анастасиј, избувнува војна ме-
ѓу Исаврите кои се кренаа со оружје против императорот. Тој испратил против нив 
значителна војска на чело со Јован, наречен Киртос. Тој Јован го затворил Јустин 
во темница за некакво провидение и имал намера следниот ден да го ликвидира, но 
во меѓувреме, еден сон го попречил тоа. Стратегот раскажал дека на сон видел еден 
многу крупен маж, со натчовечки изглед. Тој маж му наредил да го ослободи чове-
кот што го затворил истиот ден. А Јован, кога се разбудил, заклучил дека сонот е 
бесмислен и не му обрнал внимание. Ноќта, на сон, тој одново ги слушнал истите 
зборови, но повторно не сакал да ја исполни наредбата. Кога истиот сон му се јавил 
по трет пат, крупниот маж му се заканил дека, доколу не го изврши нареденото, во 
иднина, ќе си го навлече страшниот гнев на Јустин и на неговите роднини. 

Се случило така што Јустин преживеал и, со текот на времето, достигна го-
лема власт. Зашто императорот Анастасиј ги направи началник на дворската стра-
жа. А кога императорот си заминал на оној свет, Јустин стана император благода-
рение на моќта на својата власт, иако старец, со едната нога в гроб, и иако непи-
смен.33Такво нешто никогаш дотогаш не им се имаше случено на Византијците. Во-
обичаено е императорот да ги потпишува документите што ги издава, но Јустин ни-
ту објавуваше некакви закони, ниту беше способен да разбере нешто од она што се 
прави.34 Неговиот помошник, по име Прокол, со т.н. должност квестор, самиот ги 
вршеше сите работи.35 А за да имаат сведоштво од царската рака, оние на кои им 
била доверена таа работа, го измислиле следново: на мал, специјално изработена 
даска, врежале четири букви кои можат да се читаат на латински и, натопувајќи го 
перцето со мастилото со кое пишуваат императорите, му ја давале даската на импе-
раторот.36 Кога ја поставувале даската врз документите, ја фаќале раката на импе-
раторот и ја воделе, заедно со перцето, по трагите од четирите букви. Така ги оби-
колувале сите линии на четирите букви и го добивале императорскиот потпис. 
                                                 
30 “Импараторот Лав I (457-474)“. Меѓутоа, тој како и сите други биле само едно: РОМЕЈЦИ,од Ром. 
31 ИЛИРЦИ БИЛЕ РУСИТЕ:СПОРЕД НЕСТОР (11-12 ВЕК), РУСИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД ИЛИРИЈА. 
32 “Јустинијан I го наследува на престолот својот чичко, императорот Јустин I (518-527). Како што 
се гледа од овој текст, семејството на Јустинијан било од диоецезот Илирик. Самата Ведеријана се 
определува различно. Можда се наоѓала во Ќустендил (денешно село Таваличево) или во областа на 
Ниш. Јустин и Јустинијан, како и посочените Зимарк, Дативост и др., имале веројатно тракиско по-
текло“. Таткото на Јустинијан се викал Исток, тн.словенско име. Според авторите, Константин Ве-
лики и Јустинијан ги учеле латинскиот и коине, а нивни мајчин јазик бил пелазгиски=тн.словенски. 
33 Бидејќи Јустин не бил писмен, не ги учел латински и коине, а со мајчин пелазгиски=тн.словенски. 
34 Неписмен човек без латински ништо не правел, а на пелазгиски=тн.словенски јазик не се пишело. 
35 “Квесторот бил началник на империската канцеларија, главен правник во империјата...“. Тој го 
познавал службениот латински јазик, на кого се пишувало...Црковен јазик бил македонскиот коине. 
36 Па латински не бил народен, туку пелазгиски=тн.словенски, а ваков бил венетски=илирски јазик. 
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Така стојат византиските (римските, Р.И.) работи за време на Јустин. Тој жи-
вееше со една жена по име Лупикина. Робинка и варварка,откако ја купил некогаш, 
таа му станала наложница. И таа, заедно со Јустин, доби царска власт при крајот на 
својот живот.37 

Јустин за своите поданици не можеше да направи ниту нешто лошо, ниту 
пак нешто добро. Беше многу наивен, беше сосема неспособен да зборува и збору-
ваше селски.38Неговиот внук, уште млад, ја управуваше целата држава. Тој им при-
чини толку многу несреќа на Византијците за какви порано никој немаше чуено. 
Многу лесно се впушташе во неправедни убиства и во грабеж на туѓ имот. За него 
не беше тешко да се испратат на оној свет десетици илјади луѓе, макар и да не се 
виновни за ништо. Јустинијан не сакаше да зачува ништо од веќе востановеното, 
сакаше постојано да менува нешто, со еден збор, беше најголемиот разурнувач на 
востановениот ред. Од чумата, иако таа беснееше низ целата земја, како што раска-
жував во своите претходни книги, преживееја барем толку луѓе колку што и умреа. 
Преживеаните или воопшто не беа заразени од болеста или беа заразени и се спа-
сија, а од тој човек не успеа да се спаси ниту еден Римјанин,39 небаре некакво друго 
небесно проклетие беше паднато врз целиот човечки род и не остави никого не-
засегнат. Тој убиваше луѓе без никаква причина, а живите ги доведе до просјачки 
стап и ги направи понесреќни од умрените.Тие се молеа да ги снајде најтешка смрт, 
за да ги спаси од таквата положба. На некои, Јустинијан им го одзеде животот за-
едно со нивното богатство. Бидејќи за него беше ништо да ја опустоши само виза-
нтиската (ромејската, Р.И.) држава, тој ги потчини и Либија и Италија40- и тоа не за 
друго, туку за да може да ги уништи на истиот начин и тамошните жители, исто ка-
ко своите поданици. Не беа поминати ни десет дена откако дојде на власт, заедно 
со неколкуцина други, тој го уби и Амантиј, началникот на дворските евнуси. Еди-
нственото обвинение против него беше што кажал дрски зборови против Јован, па-
тријархот на градот.41 Оттогаш, Јустинијан стана страшилиште за сите луѓе. Вед-
наш прати да се повика узурпаторот Виталијан, кому претходно му даде гаранција 
за неговата безбедност, споделувајќи ги со него светите тајни за христијаните. Но 
наскоро потоа, тој ги разубеди неговите соменија и, без никаква причина, го уби во 
дворецот, заедно со неговите блиски луѓе. Така, тој не водеше сметка и за најстра-
шните клетви. 

 
ГЛАВА VII 
 
Како што веќе раскажував порано, народот одамна беше разделен на две па-

ртии. Едната од нив, на венетите,42 која уште пред тоа беше поврзана со Јустинијан, 

                                                 
37 Лупикина=Лупкина=Лупка, која била варварка, од народот, и со варварски=пелазгиски јазик. 
38 Јазик селски, варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил народен јазик, не службен латински. 
39 СЕ РАБОТИ САМО ЗА РИМЈАНИ (РОМЕЈЦИ). ГРЦИ И ВИЗАНТИЈЦИ НИКОГАШ НЕМАЛО. 
40 Тој беше последниот римски (ромејски) цар кој сакаше да биде заедно целото Римско Царство. 
41 “Патријархот Јован II Кападокиски (518-520)“ не бил само на градот, туку на целото православие. 
42 “Во рана Византија, освен сталешката поделба на населението, имало и поделба на реони или ква-
ртови во градовите, особено во Цариград. Тоа е античка традиција која добива ново значење во пе-
риодот што го разгледуваме. Димите имале свои началници кои поседувале имоти и имале адими-
стративни, како и некои црковни и воени обврски. Поделбата на дими е во тесна врска со поделбата 
на партии- некои дими формирале една партија. Во V и во VI век најпознати биле партијата на вене-
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тој ја привлече сосема на своја страна и сакаше да уништи се. И со тоа, тој на нате-
ра византиската држава да падне на колена пред него. Се разбира, сите венети43 не 
беа готови да и се покорат на волјата на тој човек, туку само на најбунтовните меѓу 
нив. А кога злото се развиори, тие беа сметани за најчесни луѓе, зашто правеа нај-
малку гревови во споредба со властодршците. И бунтовниците меѓу прасните не 
можеа да бидат мирни. Напротив, и тие даваа повод за обвинувања секогаш кога 
можеа, иако постојано беа поединечно казнувани. А тоа ги поттикнуваше кон уште 
поголема дрскост бидејќи онеправданите се втурнувале кон безумија. Тогаш Јусти-
нијан го потпалуваше огнот и отворено ги поттикнуваше венетите и целата Визан-
тиска Империја се тресеше небаре е зафатена од силен земјотрес или од потоп, или 
како целиот град да беше заземен од непријателите.44 Се беше буквално превртено 
со главата удолу и веќе ништо не си беше на свое место, а законите и државното 
уредување, среде настанатиот смут, стигна до своите спротивности. 

Најнапред, бунтовниците со ги променија фризурите. Тие не си ги постри-
жуваа косите како другите Византијци- не ги бричеа мустаците и брадите, туку са-
каа да ги носат по персиски манир. Предниот дел од косите го отсекуваа до слепо-
очниците, а одзади, без причина, останаа да им висат премногу долги коси, како кај 
Масагетите.45 Затоа и ја нарекуваа таа фризура ‘хунска’. 

Освен тоа, сакаа да блескаат со своите облеки и се перчеа со алишта што не 
им одговараа на нивната положба. Такви облеки си набавуваа со незаконски сте-
кнати пари. Ракавите на нивните хитони беа сосема тесни на китките, а оттаму се 
ширеа кон рамото. Кога ќе ја кренеа раката во театар или во хиподром, им оставаа 
впечаток на глупавите дека нивната облека е толку убава и сугестивна што и тие 
треба да се облечат така. Притоа, се разбира, не сфаќаа дека широката и слободна 
облека уште повеќе ја истакнува одбивноста на нивното тело. Нивните наметки и 
панталони, како и повеќето видови обувки, имаа хунски имиња и хунска кројка.46 

                                                                                                                                                 
тите (‘сини’) и партијата на прасините (‘зелени’), според своите карактеристични симболи. Партии-
те ги организирале игрите на хиподром, каде честопати политичките страсти се претвориле во остри 
конфликти. Раководителите на енетите биле главно од средината на крупните земјопоседници и на 
сенатори. Прасините, пак, биле раководени од богати трговци и занаетчии’. Значи, в + енети = вене-
ти. Венетите биле земјоделци,чии производи ако на време не бидат продадени венет=венат,се венат, 
овенат. Следи на равниците, како што била Равена, а и низ континентот со своите равници,од Балка-
нот биле преселени селани=венети, чиј венетски јазик бил пелазгиски=тн.словенски. Ваква била Ру-
сија, Венеа, чии Варези биле Викинзи со симболот роговите на балканското говедо со мали рогови, 
а вакво е најмасовното говедо во Европа и Америка фризиското, холштајнфризиен, Фриза=Бриза= 
Брига.Бидејќи Венетите биле тн.Словени,а тие живееле на Македонија...Далмација, поимот Словени 
станал политички,само на берлинско-виенската школа.И Германците биле само Венети=тн.Словени. 
43 БИДЕЈЌИ АНТИТЕ И ВЕНЕТИТЕ ИМАЛЕ БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО,ТИЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ. 
44 РОМЕЈСКОТО ЦАРСТВО СО СВОИ ВЕНЕТИ СЕ ПРОТЕГАЛО ДО ДУНАВ СО ЦРНО МОРЕ... 
45 “Масагетите се турска племенска група која влегува во хунскиот племенски сојуз. Прокопиј име-
то го употребува најопшто, за означување на ‘Хуни’ “. Бидејќи тие навлегувале преку Кавказ, покрај 
Црно Море и Дунав, која била граница на Белците и Монголите, од монголските простори на југ на-
влегувале Монголи(Хуни=Скити),а од југ Белците на монголските простори.За да се потврди разли-
чното генетско-географско подрачје на Монголи и Белци доказ е пчелата: север на просторите на те-
мните Монголи живеела темна пчела,а јужно од Дунав какоБелците светла пчела.Белците биле од-
гледувачи на домашни животни и растенија,Монголите само ловци и рибари,со коноп,свила,црн чај 
...Токму затоа од монголските простори да потекнале Белци,тн.Словени,е најголем фалсификат. Се-
кој оној кој пронајди материјален доказ,наод...,дека на Балканот дошле Белци,е за Нобелова награда. 
46 СЕ ГОВОРИ ЗА СЕВЕРНИ “ХУНСКИ ИМИЊА И ХУНСКА КРОЈКА“, НИКАДЕ СЛОВЕНСКО.  
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Во почетокот, речиси сите носеа оружје само ноќе, а во текот на денот, до 
бедрата, под алиштата, криеја двострани ками. Штом ќе самнеше, се собираа во ба-
нди, ги ограбуваа чесните луѓе низ целиот пазар и по тесните улички, одземајќи од 
жртвите алишта, појаси, златен накит и воопшто се што беше вредно на нив. А не-
кои не само што ги ограбуваа, туку ги убиваа, за да не ги издадат. Сите чесни вене-
ти се огорчуваа од таквите дејствија, зашто и тие не останаа поштедени поради 
нив.47 Од тие причини, повеќето луѓе носеа бакарни појаси и украси и, воопшто, 
алишта кои не им одговараа на позициите, за да не останат жртви на страста кон 
блескот на тие престапници, и уште пред залезот на сонцето, се прибираа дома и се 
криеја. Бидејќи ваквото зло траеше долго, без никаква казна за злосторниците од 
страна на оплономоштените органи на демосот, дрскоста на тие банди постојано 
растеше. Зашто неказнетиот престап се шири до бескрај штом, дури и како казне-
тиот, не може да биде искористен- човечка природа лесно паѓа во гревови. 

Така стоеја работите со венетите.48 А некои од нивните противници преми-
наа на нивна страна, водени од желбата да вршат насилства неказнето. А другите, 
со бегство се скрија во туѓи земји. Мнозина од нив беа фаќани и ја наоѓаа својата 
смрт таму, казнувани од раката на своите непријатели или од тамошните владетели. 
А и многу други млади луѓе влегоа во таа криминална банда, без да имале претход-
но со неа, туку беа доведени дотаму со принуда. Најнапред, венетите49 ги ликвиди-
рале своите противници од другата партија, а потоа- и луѓе кои не им беа виновни 
за ништо. Мнозина ги поткупуваа со пари бандидтите и им ги кажуваа своите не-
пријатели, кои насилниците ги убиваа прогласувајќи ги за прасини и, така, убиваа 
луѓе кои им беа сосема непознати. И сето тоа не се правеше во темница и тајно, ту-
ку среде бел ден, во целиот град, а во некои случаеви и пред очите на највидните 
луѓа. Бидејќи тие не се плашеа од казни, не се трудеа да ги прикриваат своите зло-
сторства, туку убивањето на незаштитената жртва го сметаа дури и за прашање на 
честа и на својата машкост. Веќе никој не беше сигурен дека ќе преживее среде та-
квите секојдневни опасности. Обземени од паника, сите ја гледаа смртта пред сво-
ите очи и за нив немаше ниту едно заштитено место, ниту еден сигурен миг. Луѓето 
беа безмилосно убивани дури и среде најпочитуваните светини, среде божјите слу-
жби. Изчезна довербата дури и кон пријателите и кон роднините, бидејќи мнозина 
загинаа од подлоста на своите најблиски. 

Впрочем, не се вршеше никаква истрага за таквите случаеви. Несреќата па-
ѓаше најнеочекувано врз секого. Никој не ги заштитуваше жртвите. Законите и до-
говорите немаа никаква моќ. Се се испомеша, вовлечено во насилството, државата 

                                                 
47 Авторите од 19 и 20 век се најдрски и најневоспитани,оти Антите и Венетите ги нарекле Словени. 
48 Бидејќи Венетите како Балканци со балкански домашни животни и растенија го населувале нена-
селениот и недонаселениот континент, Континталците биле Балканци. Бидејќи нема ниедно домаш-
но животно кое преминало на Балканот, а преселбите биле со нив, немало чартер летови, сите Конт-
инеталци биле само Балканци. Бидејќи без говедо и свиња не може да се создаде крвната група А, а 
Континталците како Индијанците од маласипаница и грип преку 90%не изумреле,тие биле Балканци 
49 Фениките имале пелазгиски богови, а тие имале светилиште на Херакле Мелкарт, кој бил на Ви-
кизите, значи на Венетите. Следи на вазните се гледа како на врвот на бродовите е поставена глава 
на нерез, чии заби стрчат надвор, а пената е како морска пена. На врвот на лаѓите на Викинзите била 
поставена глава од лав на тело од змија. Лавот бил од Солунско, од каде глаголицата со симболот 
лав била пренесена во Далмација и Венеција, а змијата била бригиска=брзјачка. Токму од Бригија= 
Брзјакија била пренесена кирилицата во Истра. Во Истра бригискиот=брзјачкиот прч станал симбол. 
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целосно заличи на тиранија, но не стабилна, туку таква којашто се менуваше секој-
дневно и постојано почнуваше од почеток. Решенијата на раководителите изгледаа 
како да се диктирани од страв, нивниот ум беше заробен од ужасот пред еден чо-
век, судиити не ги решаваа спорните прашања според законите и според правото, 
туку според волјата или омразата на секого од бунтовниците. Оној судија кој не се 
сообразуваше со нивните наредби, беше однапред осуден на смрт. 

И многу кредитори, под силен притисок, беа принудени да им ги вратат кви-
танциите на своите должници, без да добијат ништо од нивниот долг. Мнозина, 
против своја волја, се ослободија од своите робови. Се зборува дека и некои жени 
биле изнудени од сопстените робови за многу работи кои тие самите не ги сакале. 
Синовите на видни луѓе се задржуваа со тие бандити и ги принудуваа своите та-
тковци да им ги дадат своите пари. Многу момчиња, против сопствената волја, мо-
раа да ги споделат нечистите постели на бунтовниците, и тоа со знаење на нивните 
сопствени татковци. На сличен начин страдаа и омажените жени. Раскажуваат дека 
една жена, изнакитена со разни украси, пловела со својот маж кон некакво предгра-
дие на спротивниот брег. Ги пресретнале бунтовниците и, со закани, неа ја оддели-
ле од мажот. Ја качиле во својот чун, но таа успеала да му потшепне на својот маж 
да не се грижи и да не се плаши, дека нема да и се случи ништо лошо, дека нема да 
биде осрамотена. И додека мажот уште гледал по нив, потонат во длабоката тага, 
таа се фрлила во морето и таму ја нашла својата смрт. 

Такви работи правеа бунтовниците на Византион. Но нивните жртви беа по-
малку измачувани од нив отколку од грешките на Јустинијан во неговото владеење. 
Кога законите и власта дозволуваат секогаш да се очекува одмазда, таа надеж зна-
чително ја олеснува маката и на најтешко настраданите. Зашто луѓето, кога имаат 
надеж во иднината, полесно и побезболно го поднесуваат денешното страдање. Но 
кога ќе видат дека трпат насилство од државните власти, се разбира, уште повеќе 
стрдаат поради несреќите што ги снашле и залудното очекување на казната ги фрла 
во најголем очај. Јустинијан не грешеше само со тоа што воопшто не сакаше да им 
помогне на онеправданите, туку и затоа што не сметаше дека е недостојно јавно да 
се покажува како покровител на злосторниците; зашто тој им даваше многу пари на 
тие млади луѓе и држеше околу себе мнозина од нив, па дури најде и неколкумина 
за соодветни да бидат поставени на високи позиции и да им бидат дадени други до-
стоинства. 

 
ГЛАВА VIII 
 
Тоа се правеше во Византион и во сите други градови. Почнувајќи оттаму, 

злото, како зараза, го зафати секое катче на државата. Императорот воопшто не се 
грижеше поради тоа што се прави и не забележуваше ништо, иако секојдневно гле-
даше, со сопствените очи, што се случува по хиподромите. Беше целосен глупак, 
личеше најмногу на тапоглаво магаре способно само да ги следи оној којшто го 
влечи за јажето, постојано мрдајќи со ушите. Тоа беше се што правеше Јустинијан, 
кој преврте се во земјата. Веднаш штом ја презеде власта од својот чичко, почна да 
ги расфрла општествените пари, бидејќи веќе им беше господар. На Хуните,50 кои 

                                                 
50 Вајганд пиши: “татарски Хуни“, а Вајгал говори за преку Дунав: “Скити или Татари“. Се потврду-
ва, Хуни=Скити=Готи=Татари=Бугари... биле Монголи со темен тен, закосени очи...и со богот Асен. 
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постојано се навртуваа,им даваше купишта пари за да ја остават земјата безбедна;51 
поради тоа, византиската земја се изложи на чести напади. Штом еднаш го вкусија 
богатството на Византијците, варварите веќе не сакаа да се одделат од патот што 
водеше кон него. 

Јустинијан потроши многу пари и за и за некои крајбрежни постројки, за да 
ги запре постојаните бури.52 Од брегот, правеше камени брани против струите откај 
Понта.Со моќта на своето богатство, како да се впушташе во соперништво со моќта 
на морето. Ја собра кај себе византиската приватна сопственост од целата земја, не-
кого обвинувајќи за ненаправени грешки, а за друг изнаоѓајќи начин да му препу-
шти се како подарок. Мнозина, пак, фатени во убиство или во други слични преста-
пи, му го предаваа целиот свој имот и така се ослободуваа од заслужената казна. Се 
случуваше некои кои, без право, спореа за земја со своите соседи, не можејќи да 
наведат никакви докази против своите противници бидејќи законот беше против 
нив, му ја подаруваа спорната земја на императорот; со тој незначителен подарок, 
од една страна, си обезбедуваа углед кај него, а од друга страна, успеваа, на незако-
нски начин, да им се наметнат на своите соперници. 

Ми се чини дека е време да му го опишам изгледот на тој човек. По раст, тој 
не беше ниту многу висок ниту многу низок, ниту пак беше слаб. Лицето му беше  
тркалесто и воопшто не беше грдо, и по два дена постоење, тоа беше уште розово. 
Со еден збор, неговиот лик му беше сличен на Домицијан, синот на Веспазијан, чии 
злостортства против Римјаните53 стигнале дотаму што не можело да го стишат гне-
вот против него дури и откако го исекле на парчиња и, со сенатска одлука, решиле 
името на тој император да биде ибришано од натписите, а неговиот лик да биде 
уништен насекаде. Во сите натписи во Рим и во сите други места каде што било 
испишано неговото име, може да се види дека е избришано, а низ целата римска 
држава се наоѓа само еден негов споменик од бакар, и тоа поради следнава при-
чина: Домицијан имал благородна и воопшто мошне достојна жена која никогаш 
никому не му сторила зло, ниту пак ги одобрувала активностите на својот сопруг. 
Затоа била многу сакана и Сенатот пратил да ја повикаат и побарал да им каже една 
своја желба. Таа замолила да и дозволат да го погребат телото на Домицијан и да 
може да постави една негова статуа од бакар, таму каде што ќе посака. Сенатот се 
согласил. Жената сакала да остави спомен за идните времиња кој ќе потсеќа на не-
човечката суровост на убијците на маж и. Ги собрала пачињата од трупот, грижли-
во ги средила и го сошила целото тело. Им го покажала на скулпторите и им пора-

                                                 
51 “Како и повеќето византиски автори, Прокопиј ги сака архаизмите. Поимот ‘Хуни’ кај него има 
многу широко значење. Под ‘Хуни’ тој подразбира различни групи турски племиња“. Меѓутоа, кај 
него нема архаизми за историскиот фалсификат Словени, дело на континенталните автори од 19 и 
20 век. А фалсификстот се гледа преку доказот, дека не е можно Хуни=Скити=Готи=Татари=Бугари 
со Асен и Словените со Перун=Св.Илија=Зевс да потекнуваат од исти простори, северно од Дунав 
со Црно Море и Кавказ. Зошто царот не му давал “купишта пари“ на Словените, како што им давал 
на Хуните ? Ромејските извори ги запишале сите кои го поминале Дунав, Готи, Авари, Бугари..., но 
никако Словените. Сите кои поминале преку понтонски мостови, сите си платиле. Такво нешто не 
било познато од живисуштества на две нозе Словени. Дунав бил непроминлив, никако со трска, која 
покрај Дунав ја нема. Ова е затоашто трската бара длабина до 0,5 метар, за да прима воздух, а таму 
насекаде е предлабоко, многу метри...Се што таму е пронајдено, е скитско=хунско, никако на Белци. 
52 Се потврдува, брегот на Дунав бил ромејски, што важело и од двата брега, меѓу кои Ромејците ги 
имале поставено понтонските мостови, и само преку нив се минувало. Морнари не биле Монголите. 
53 Како што Римјаните се наведени како Византијци, исто тоа важи и за Склавини само во Словени. 
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чала да го престават неговото страдање во бакарна статуа.Мајсторите веднаш ја из-
вршиле нарачката. Жената ја зела и ја поставила на улицата која води угоре кон Ка-
питолот, од десната страна на патот кој доаѓа од Форумот. Таа и до денес ги пока-
жува ликот и судбината на Домицијан. Човек би помислил дека тоа е вториот лик и 
второто тело на Веспазијан, според фигурата, според очите и цртите на лицето. 

Таков беше императорот според надворешниот изглед; но неговиот каракт-
ер не би успеал точно да го опишам. Зашто тој беше злосторник и лекомислен чо-
век- луѓето таквите ги нарекуваат злоќудни глупаци. Во разговорите, не кажуваше 
ниту еден вистински збор, секогаш и се кажуваше и правеше со подла замисла, но 
лесно се подведуваше по измамниците. Во него беше развиена необична мешавина 
од безумност и од лошотија. Можеби на тоа мислел еден филозоф-перипатетик54 
изјавувајќи еднаш одамна дека, како при мешањето на цветовите, така и во човеч-
ката природа можат да се соберат и наспротиставените црти. Сега пишувам за ра-
боти кои порано ми беше невозможно да ги изложам. Значи, тој император беше 
итар, измамник, таинствен, неосновано гневен, дволичен- страшлив човек, совршен 
актер кој го крие своето мислење. Тој не лееше солзи од радост или од жал, туку ги 
пишуваше во секој миг кога беше нужно. Лажеше со секој свој збор, но, се разбира, 
не непромислено, туку дури даваше и писмени изјави и најстрашни клетви по до-
говореното- и сето тоа пред сопствените поданици. Но и ненадејно ги погазуваше 
своите договори и клетви, како најдолните робови кои, плашејќи се од мачењата 
што ги очекуваат, и покрај законите што и ги дале, признаваат се што се бара од 
нив. Јустинијан беше несигурен пријател, непомирлив непријател, страсен љубител 
на убиствата и на парите, голем кавгаџија, променлив во своите одлуки, нерасполо-
жен за добар совет, остроумен во измислувањето и во спроведувањето на злостор-
ствата, човек кој не сака да слушне ништо добро. Како би можел човек со зборови 
да го опише Јустинијановиот карактер ? Тој ги поседуваше, во натчовечка мера, си-
те тие и многу други слични лошотии, небаре природата ги одзела од сите други 
луѓе и ги поставила во душата на тој човек. Освен тоа, тој беше мошне наклонет 
кон клевети и беше брз во казнувањата. Никогаш не судеше по спроведување ис-
трага, туку решението го донесуваше веднаш откако ќе ги ислушаше обвиненијата 
на клевтеникот.Без размислување, даваше неосновани наредби што се однесуваа на 
уништување на населени места, на палежи на градови, на заробување цели народи. 
Ако некој посака да ги процени сите несреќи што Византијците ги претрпеле од не-
го, и да ги спореди со опишаните, ми се чини дека ќе дојде до заклучок дека луѓето 
претрпеле повеќе убиства од Јустинијан отколку во кое и да е друго време. Јусти-
нијан не познаваше никакви ограничувања кога си присвојуваше туѓ имот; не сме-
таше дури и дека е неопходно да изрази некаков благ правен мотив за своите недо-
стојни плачкања. Кога ќе стекнеше нешто, во своето безумно честољубие, беше го-
тов да го презре и, без секаква причина, да им го препушти на варварите. Со еден 

                                                 
54 “Станува збор за т.н. школа на перипатетици, основана од Аристотел, во Атина, во 330 г.пр.н.е. 
Зборот ‘перипатетици’ означува луѓе кои шетаат, зашто Аристотеловите ученици разменувале ми-
сли шетајќи низ квартот наречен ‘Лицеј’ “. Посејдон бил Патодавател=пато давател, патетеик=патет 
е ик..., а овде перипатетик=пери патет ик; за ова да се потврди е името: Пацифик=Pativik=Пативик= 
пат тивик=тивок; Амала=а мала; Амал=а мал;Аристотел=арис тот ел: Арис=Арес=Јарес=Јарец, прч, 
бригиски=брзјачки симбол (денес во Охрид е “аре што правиш“, во Битола “але шо праиш“, побоже 
што правиш=чиниш); тот=Тот богот мудрецот творец на писмо броеви; ел=тн.македонски заврше-
ток (молител, тужител=тужит ел...);Лицеј=лице,од лице,улица=влица=в лица,патот в лице на куќите. 
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збор, ниту тој самиот поседуваше пари, ниту на друг му дозволуваше да има, неба-
ре беше освоен не толку од алчност колку од завист кон парите што се поседуваа. 
Јустинијан најлекомислено го прогони богатството од византиската земја и им до-
несе сиромаштија на сите. 

 
ГЛАВА IX 
 
Таков беше карактерот на Јустинијан, колку што можевме да го опишеме. 

Тој имаше и жена, за која ќе раскажам какви и беа потеклото, воспитувањето, како 
стапи во брак со тој човек, како ја уништи од темели државата на Византијците. 
Имало во Византион еден Акакиј, чувар на циркуските ѕверови- таквите ги нареку-
ваат и мечкари- од партијата на прасините. Тој човек умрел од болест кога импера-
торската власт беше во рацете на Анастасиј. Оставил три девојчиња- Комито, Тео-
дора и Анастасија, од кои најголемото немало ни седум години. Вдовицата се при-
брала кај друг маж кој, според неа, требало да се грижи за домот и да ја преземе 
службата на нејзиниот предходен сопруг. Но циркускиот танчер на прасините, по 
име Астериј, бил поткупен од друг, ги избркал набрзо и двајцата од службата и ги 
заменил со оние што му дале повисок поткуп- тогаш на танчерите им било дозволе-
но да ги решаваа тие прашања по своја волја. Кога жената ќе видела дека целиот 
народ оди во циркусот, им ги преврзувале главите и рацете на девојчињата и ги 
оставале да молат за помош. Но прасините воопшто не погледнувале во нив, а вене-
тите55 им ја дале истата служба зашто и нивниот чувар умрел во тоа време. Како 
што девојчината изразнувале, мајката веднаш ги испраќала на сцената бидејќи сите 
имале убава надворешност; но не сите одеднаш, туку секоја штом ќе станела дово-
лно возрасна за тоа. Првата, Комито, веќе блескала меѓу своите другарки; а Теодо-
ра, втората, носела кратка облека со долги ракави, како на робовите, ја следела се-
стра си во се, како слугинка, и насекаде го носела врз рамениците пиедесталот врз 
кој сестра и седнувала на претставите. Уште извесно време била незрела за да биде 
со маж и не можела да се однесува како жена; но таа не се воздржувала од тие ра-
боти и се оддавала на срамен полов акт на машки начин, со пропаднати момчиња, а 
тоа го правела дури и со робови кои ги придружувале своите господари во театар-
от, користејќи го згодниот случај, покрај другото,да ја завршат и таа срамна работа. 
Теодора поминала долго време во јавната куќа, оддавајќи си го телото на такви не-
природни занимања. Веднаш штом пораснала и стигнала до зрелост, отишла меѓу 
актерките и станала обична хетера, од оние кои старите ги нарекуваат уличарки.56 
Бидејќи не знаела да свири ниту на флејта ниту на харфа, ниту пак била обучена за 
танчерка, таа требало постојано да со ги продава телото и своите убавини на први-
от којшто ќе го сретне. Потоа учествувала во мимички престави, дури станала и ак-
терка во театарот,57 секогаш играјќи со шутови во непристрасни сцени.58 Била осо-
бено префинета и остроумна и веднаш  предизвикала општо внимание. Таа не знае-
ла за срам и никој никогаш не ја видел засрамена, без двоумење вршела најсрамни 

                                                 
55 АКО ВЕНЕТИТЕ СЕ СЛОВЕНИ, ВЕНЕЦИЈА Е VENETIA, И ВЕНЕЦИЈАНЦИТЕ СЕ СЛОВЕНИ. 
56 Хетера=х етера=е тера, која се тера;на атински момче (курос) и девојка (кора, како=ко ора=меша). 
57 Театар/театер=те атер; актер=а к тер: а како=ко=к тер=тера атер; Медитаран=меди (меѓи) теран-а. 
Секако, земја не е тера, туку само геа=зеа=зема=земја, од која потерува живот...следи, од неа тера... 
58 Сцена=с цена; акцент=а к ценет; мецена=ме цена. Секаде цената е вредност, назначување, наглас. 
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услуги. Дури и кога ја тепале и ја исипувале со навреди и со шлаканици, таа весело 
се шегувала и громко се смеела. Се разголувала однапред и не случајно присутните 
им го покажувале отворено она што треба да биде скриено и невидливо за мажите. 

Теодора се подбивала со своите љубовници,правејќи се наивна. Била недо-
стижна во изнаоѓањето нови начини за љубовни односи и со тоа успевала трајно да 
ги освои душите на развратниците. Никогаш не оставала таа да биде освоена, на-
против, со прималмлива насмевка и со ласкање, со заводливо одење, ги намамувала 
своите жртви, особено голобрадите. Ниту една друга жена не била толку моќна во 
слаострастието.Често одела на организирани пирови со десет и повеќе момчиња, на 
врвот од машката сила и искусни во развратот, и ноќта ја минувала со сите нив. А 
кога тие зе изморувале од таа работа, таа одела кај нивните робови, понекогаш тр-
исетина на број, и имала односи со секој од нив, без да се засити од таа срамна ра-
бота. (Таа во потполност се терала со момчиња, како да имало потера/чопор, Р.И.) 

Еднаш Теодора отишла во домот на еден виден човек и, како што раскажу-
ваат, скокнала на работ на масата, пред погледот на сите присутни на пирот, ги кре-
нала безобразно алиштата од нозете нагоре и не се засрамила отворено да ја покаже 
својата бесрамност. Таа го вршела својот занает со своите три дупки, но пак била 
незадоволна и ја укорувала природата што не ги проширила доволно и оние на не-
јзините гради, за да може да измисли и за нив некој нов вид однос. Многупати за-
бременувала, но речиси веднаш успевала да пометне, со вештачки средства. 

Теодора често се соблекувала дури и во театарор и застанувала гола на сце-
ната, пред сите гледачи, само со по една лента околу срамните делови и околу за-
дникот, и тоа не затоа што се срамела да ги покаже и нив, туку затоа што таму ни-
кому не му е дозволено да се покаже сосема гол, туку треба да има барем лента 
околу задникот. Во таквата облека, легнувала на подот на грб. Неколку слуги, на 
кои им била наложена таа работа, фрлале јачмен по нејзините срамни делови. По-
тоа пуштале гуски кои ги колвале зрната. Теодора не само што не се вцрвенувала, 
туку изгледала дека се гордее со онаа своја престава. Таа не била само бесрамна, 
туку на најгрозен начин ги развратувала и другите. Често застанувала соблечена на 
сцената со испакнат стомак и со воврени задни делови и се перчела како искусен 
борец меѓу своите поклоници и пред оние кои уште не ја познавале доволно. Толку 
развратно го срамела своето тело што изгледало дека нејзините срамни делови не 
се наоѓале на нормално место како кај другите жени, туку на лицето. Изгледало де-
ка оние што имаат врски со неа практикуваат противприродни односи. Кога че-
сните луѓе ќе ја сретнеле среде плоштадот, се враќале назад и се оддалечувале, за 
да не остават впечаток дека се извалкале од допирот со нејзините алишта. Се смета-
ло за лош знак ако човек ја сретне рано наутро. Теодора секогаш била лоша како 
скорпија59 кон другите актерки во театарот, зашто била обземена од голема завист. 

По извесно време, Теодора го придружувала новоназначениот управител на 
Пентапол,60 Хекабол од Тир, за да му врши најсрамни услуги, но се скарале за не-

                                                 
59 Скорпија=скорпи=с корпи; крокодил=к роко дил: роко=рака дил=тил; рептил=реп (опаш) тил... 
Дека вака била правени именките најдобар доказ е гуштер=гуш-а тер-а. Да се знае: с=тн.словенско. 
60 “Буквално ‘Петоградие’ во Киренајка, Северна Африка, западно од Египет. Во тоа ‘Петоградие’ 
влегувале градовите Арсиноја, Кирена, Апогонија, Береника и Птоломеида“. Само Пентапол=пента 
пол: пента без н пет-а, до денес пет,и пол=пол, Полска, а град цитадел=ѕидател=ѕидат ел, City=ѕиди; 
Киренајка=киренајка, Африка=а фрика=прика=пирика, Арсиноја=арсиноја, Кирена=кирена, Апого-
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што и таа избегала од него. Поради тоа, паднала во крајна беда и повторно била пр-
инудена да се издржува продавајќи го своето тело, како што веќе била навикната. 
Најпрвин отишла во Александрија, а потоа го пребродила цел Исток и се вратила 
во Византион, вршејќи го својот занает во секој град. 

Така била родена и воспитана таа жена што станала најпозната меѓу јавни 
жени и меѓу сите луѓе. По нејзиното враќање во Византион, во неа се вљуби Јусти-
нијан, со необична силна љубов. Најнапред ја направи своја љубовница, а потоа и 
додели патрициско достинство. Со тоа, Теодора одеднаш се крена многу високо и 
доби многу пари. Зашто за Јустинијан најслаткото нешто беше да и угодува на сво-
јата љубовница и штедро да ја осипува со пари- што често се случува со силно вљу-
бените. Но и управувањето на државата уште повеќе ја распали таа љубов. Јусти-
нијан, во сојуз со Теодора, веќе почна да го развратува народот, не само во Визан-
тион, туку и низ целата Византиска Империја. И двајцата, многу одамна, и припа-
ѓаа на партијата на венетите61 и им овозможија на тие бунтовници да се мешаат во 
државните работи. Дури по многу години, големо зло се изрази на овој начин. 

Се случи така што Јустинијан беше болен долго време и неговата болест се 
влоши толку многу што почна да се зборува дека умре; но бунтовниците вршеа на-
силства и, среде бел ден, во црквата Света Софија убија еден Ипатиј, познат човек. 
Набрзо, веста за тоа убуство стигна и до императорот. Секој од неговите блиски лу-
ѓа, бидејќи го користеа Јустинијановото отсуство, се трудеше да ја истакне својата 
одвратност кон стореното и му набројуваа се што се случило, дотогаш. Тогаш им-
ператорот му наложи на градскиот перфект да ги казни виновниците за сите зло-
сторства. А префектот се викаше Теодот, а го прекаруваа Тикварник. И тој, гри-
жливо испитувајќи го слученото, успеа да фати мнозина злосторници и да ги казни 
според законот. Се разбира, мнозина од нив се скрија и си ги спасија животите, но 
и покрај тоа, и тие требаше да загинат заради византиските работи. Меѓутоа, сосе-
ма неочекувано, Јустинијан оздрави и ненадејно се зафати да го убие Теодот како 
трујач и маѓосник. Но бидејќи немаше мотив за да го уништи, подложи на жестоки 
мачења неколку од неговите блиски луѓе и ги натера да искажат најбезумни обви-
ненија против него. Сите се откажаа од Теодот, само квесторот Прокол тврдеше де-
ка човекот е невин и дека воопшто не ја заслужува смртната казна. Затоа и Теодот, 
со императорско решение, беше заточен во Ерусалим. А кога дозна дека таму при-
стигаат убијци за да ги погубуваат, тој цело време се криеше во манастир и така 
живееше до крајот на својот живот. 

Таква беше судбината на Теодот. Оттогаш, бунтовниците станаа многу по-
разумни. Тие веќе не се осмелуваа да вршат слични злосторства, иако им беше доз-
волено да го водат својот криминален живот. А доказ за тоа е следново: подоцна, 
неколкумина се осмелија да го прават истото и воопшто не беа казнети за тоа. Овие 
кои секогаш ја имаа власта да ги казнат, на извршителите на тие страшни злостор-
тва им овозможија да се скријат и, со таа своја отстапка, ги поттикнуваа да ги пре-
кршуваат законите.62 

                                                                                                                                                 
нија=а по гонија (Антигона=анти гона, гони, гонади, гон=ѓон, Егнација (Игнација)=е(и) гнаци=гна-
ти, гонати Македонците низ ненаселениот континент), Береника=береника, б=в, Птоломеида=п то ... 
61 Авторите на старата ера Венетите ги споменуваат на Балканот, а само во новата ера северно од 
Дунав.Токму затоа балканските Анти и Венети тек во новата ера се преселуваат и северно од Дунав. 
62 Закон=за кон=коин, бил општ, заеднички, за сите; коине=кои не, кој не: кој дојде ? кој не дојде, сите дојдоа.  
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Додека старата императорка беше уште жива, за Јустинијан беше сосема не-
возможно да ја направи Теодора своја законска сопруга. Зашто таа му приговору-
ваше само за тоа, иако за се друго воопшто не му се спротиставуваше. Навистина, 
таа жена воопшто не беше лоша, но си беше селанка и варварка по раѓање,63 како 
што веќе споменав. Немаше никакви способности и до крајот на својот живот оста-
на неопитна во државните работи. Таа не можеше да влезе во императоркиот двор-
ец дури ни со соптвеното име зашто звучеше смешно, па се нарече Ефимија.64 По 
извесно време, императорката почина. А Јустин, слабоумен и сосема остарен, им 
служеше за потсмев на своите поданици и, бидејќи не разбираше ништо од она што 
се правеше, сите го одминуваа, со пренабрегнување, а трепера од страв пред Јусти-
нијан.Тој постојано растеруваше и средуваше се и, најпосле, го уништи целиот ред. 
Во тоа време, Јустинијан реши да се сврши со Теодора. Бидејќи беше невозможно 
маж со сенаторска положба да се ожени за хетера- најстарите закони отсекогаш го 
забранувале тоа-65 тој го принуди императорот да ги смени со нов закон и, оттогаш, 
почна да живее со Тодорка како со своја законска сопруга. Овозможи и сите други 
да можат да се женат за хетери. Вистински узурпатор, тој веднаш ги презеде импе-
раторските почести под измисленото објаснување дека добива искуство, прикри-
вајќи го со тоа своето насилство. И навистина, сите значајни луѓе го прогласија за 
император, заедно со вујко му,66 поттикнати кон тоа решение од страв. Јустинијан 
и Теодора го примија императорското достоинство три дена пред велигднскиот пр-
азник, токму кога не е дозволено ниту да се прими пријател, ниту пак некој да се 
поздрави. По кратко време, Јустин почина од болест, откако раководеше девет го-
дини, а Јустинијан, заедно со Теодора, го зачува императорското достоинство. 

 
ГЛАВА X 
 
Како што  раскажав, со такво потекло, воспитување и образование, Теодора 

без пречки стигна до императорската положба.67 На нејзиниот сопруг не му падна 
ни на ум каков срамен чекор правеше, иако можеше да си ја одбере за сопруга, од 
сите жени на Византиската Империја, најблагодарната, највопспитаната,68 која би 
имала чуство за срам, притоа благоразумна, со заслепувачка убавина, чиста девица. 
А Јустинијан не сметаше дека е недостојно да ја направи своја онаа која беше срам 
за сите луѓе, без да навлезе во веќе раскажаните подробности, и да се ожени за 

                                                 
63 Тој кажа: “селанка и варварка“. Таа била од народот, селаните,а не од царско семејство. Следи, са-
миот поим варварски означувал народен, варварски, а Македонците биле Варвари. Токму затоа во 
Елада се говорел само варварски,што било и за во Македонија:варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
64 “Нејзиното вистинско име, Лупикина, а деминутив од лупа- волчица, а оттаму- јавна жена. Затоа, 
тоа било заменето со Ефимија, т.е. жена со добро име“. Наведеното нема ништо зедничко со висти-
ната, а таа мора да е само истогласно: Лупикина=Лупкина, лупа=луба=Љуба; Ефимија=е фимија, пи 
мија=миа. Се истакна за јустин=ј устин=уст ин, ист ин, ин=тн.словенски завршеток за припадност. 
За потврда дека не смее да им се верува на сите оние кои не одгонетнуваат истогласно е доказот со 
Булгароктон=булгар октон=окт он, а он=ан е тн.словенско:окт-о=окото окати,оковадење.Следи бул-
гар=вулгар=волгар=волг ар, волг=волк=Volk=народ, полк=полка=народна, булг=бург=Бургас. И за 
Вавилонската кула, чие име била Небокатница=небо катница, како Небо планина=рид во Палестина. 
65 И традиција на Источното Ромејско Царство, никаков брак на благородник со варварка,и обратно. 
66 Веројатно овде е грешка, се говори за вујко, Јустин му бил чичко, што се гледа и во фуснотата- 32. 
67 Таа како необразована не ги знаела латински и коине, таа говорела само на варварски=пелазгиски. 
68 А сопруга можела да биде “најблагородната, највоспитаната“ која ги познавала латински и коине. 
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жена извалкана не само со сите опишани страшни престапи, туку и со детеубиство, 
преку своите многубројни намерни пометнувања. Ми се чини дека повеќе не е не-
опоходно да раскажувам за карактерот на тој човек. За да се истакнат душевните 
изопачености на Јустинијан, доволно сведоштво би бил тој брак- толкувач, сведок  
и хроничар на неговиот карактер. Зашто оној кој ќе го презре срамот од своите де-
ла, тој не смета дека е недостојно да биде засрамен пред сите, за него ќе нема недо-
стапна патека кон беззаконието, дрскоста, ниту еден сенатор не се осмелил да ја из-
рази својата огорченост гледајќи ја државата извалкана од таквиот срам, ниту пак 
да ги спречи таквите дела;69 напротив, сите тие сакаа да ја изразат својата лојалност 
како пред бог.70 Но дури и свештениците не покажаа дека негодуваат, туку сакаа да 
и се обраќаат на таа жена со ‘господарке’. А народот, кој порано и беше публика, 
веднаш прифати дека е праведно, на најгрд начин, да стане нејзин роб и да биде на-
рекуван така од неа. Ниту еден војник не се разгневи кога требаше да ги поднесува 
опасностите во воените логори за делата на Теодора, ниту пак и се спротистави не-
кој друг, туку ми се чини дека сите и препуштија на случајноста да ги решава ра-
ботите по своја волја. Дозволија да се врши тој срам небаре случајноста би посака-
ла да си ја покаже силата и дека таа, всушност, ги раководи сите човечки дела и де-
ка воопшто не и е грижа дали настаните се праведни и дали ќе им изгледаат необи-
чни на луѓето. Од неразумни пориви, таа ненадејно крева некого до голема височи-
на, и тоа човек пред кого изгледа дека се испреплетени многубројни пречки, но, се-
пак, неа ништо не може да ја спречи тоа. Со сите средства, ги доведува работите та-
му каде што решила претходно, а сите подготовки остапуваат и и прават пат на 
случајноста. Но нека се случува и нека се опишува тоа како што му е угодно на бо-
га. 

Впрочем, Теодора имале убаво лице и воопшто беше многу привлечна, со 
ситна фигура и не многу румена, туку повеќе бледа.71 Нејзиниот поглед секогаш 
беше див и остар. Ако човек посака да раскаже се што преживеала таа во театарот, 
не би му била доволна цела вечност. Во своите претходни раскажувања, избрав не-
колку примери за карактерот на таа жена и ми се чини дека тоа би било доволно за 
да го открие пред идните поколенија. А сега накратко ќе ги раскажам нејзините и 
делата на нејзиниот сопруг, бидејќи тие двајцата не направија ништо одделно доде-
ка беа живи. На мнозина им се чинеше дека тие, во мислите и во дејствијата, следат 
спротивни насоки, но подоцна, се разбира, стана јасно дека намерно создавале та-
ков впечаток, за да не се кренат нивните поданици против двајцата и за да ги раз-
делат сите спротивноставени мислења. 

Најнапред ги раздвоија христијаните така што во споровите со нив, секој за-
земаше различен став. Така предизвика општ расцеп, како што ќе биде понатаму 
кажано. А потоа ги раздвоија бутновниците. Теодора се препираше дека со сите си-

                                                 
69 А со необразована императорка победувал народниот јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
70 На бог му се служело на арамејски, а потоа коине и латински. Не се прифаќал тн.старословенски. 
Ова било затоашто тој како народен=варварски=пелазгиски=тн.словенски не бил во божја употреба 
71 “Познатата слика на Јустинијан и на Теодора врз мозаикот во црквата Сан Витале во Равена пот-
сетува на портретот што Прокопиј го црта овде. Тој мозаик е направен во 545., а изградбата на цр-
квата почнала во 540 г“. Бидејќи Теодора била необразована, на кој јазик таа со тамошниот народ во 
Равена разговарала ? Само на венетски=тн.словенски, кој бил варварски=пелазгиски. На таков јазик 
биле Равена=равен а, Витале=в итале, Италија=итал хитал=х итал...Латинскиот останал мртов јазик. 
Ова за народот било и во 17, 18 и 19 век, кога од еден вулгаренлатински се создал италијански јазик. 
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ли ги подржуваше венетите72 и им даваше целосна можност да вршат најжестоки 
злосторства и најужасни насилства против своите противници. Јустинијан, пак, со-
здаваше впечаток дека тајно негодува и дека се лути поради тоа, но дека не е во со-
стојба да им се спротистави на заповедите на жена си. Често ги менуваа ставовите 
за власта и тргнуваа по спротивните патишта.Зашто Јустинијан изјавуваше дека са-
ка да ги казни венетите73 за нивните постапки,а Теодора, на зборови,беснееше и не-
годуваше дека, и против својата волја,била принудувана да остапи пред својот маж. 

Впрочем, бунтовниците во средината на венетите,74 како што веќе споменав, 
се покажаа сосема разумни. Не решија да ги користат можностите за насилство над 
своите сограѓани, иако ги нема. Во споровите за процесите, секој од владетелите 
создаваше заблуди дека заштитува една од спротивните страни, но, се разбира, по-
бедата задолжително одеше на страна на застапникот на неправедната кауза. Така, 
тие успеваа да го заграбат поголемиот дел од оспоруваните суми. Мнозина од оп-
кружувањето на самиот император имаа можност да вршат насилства и противдр-
жавни престапи кога ќе посакаат, но кога ќе се забележе дека стекнале огромни бо-
гатства, веднаш си ја навлекувале омразата на императорката. Во почетокот, Јусти-
нијан не им ја откажуваше својата великодушна заштита, но потоа се откажа од на-
клонетоста кон тие луѓе и неговата грижа за нив престана. Тогаш жена му се впу-
шташе во најжестоки насилства над нив, а тој се преправаше дека не знае ништо за 
направеното и на најбесрамен начин си го приствојуваше целиот нивен имот. Со 
такви интриги, усогласувани меѓу нив двајцата, додека пред луѓето се преправаа 
дека си се спротиставуваат, тие двајцата најсигирно успеваа да ги поделат своите 
поданици и да си ја зацврстат насилната власт. 

 
ГЛАВА XI 
 
Штом Јустинијан ја доби императорската власт, тој успеа да го наруши це-

лиот востановен ред. Го воведуваше во државата она што порано беше забрането со 
закон, а уништуваше се што беше прифатено, небаре царското достоинство го но-
сеше само за да ги менува сите работи. Укинуваше постојни служби, а создаваше 
нови, незначајни за раководење на државата. На ист начин постапи и со законите, и 
со воените списоци, не затоа што остапуваа од праведноста, ниту пак затоа што тој 
беше поттикнат на тоа од идната полза, туку за да биде се ново и да носи негово 
име. А ако во даден момент не можеше да смени ништо, барем му го даваше своето 
име. 

Јустинијан никогаш не се засити од грабежи и од убиства. Само што ќе оп-
лачкаше безброј домови на имашните луѓе, почнуваше да бара нови, откако набр-
зина ќе ги потрошеше средствата од својата претходна пљачка за разни варвари 
или за бесмислени градби.75 Откако без причини ќе погубеше десетици илјади луѓе, 
веднаш кроеше заговор против други, уште побројни. Бидејќи Византијците живее-
                                                 
72 Поимот Венети, а континентот бил венетски, посебно германските простори, е доказ, сé е лага. 
73 За тн.Словени биле користени четири поими: Анти, Венети, Склавини=области и Словени=слово. 
74 Бидејќи Херодот...Прокопиј...Венетите не ги нарекуваат Словени,авторите од 19 и 20 век се дрски 
75 Според историските извори, Ромејците од двете страни на Дунав населувале луѓе, а и таму граде-
ле свои гранични објекти, цркви итн. Тогаш било времето кога од легии се преминало на граничари. 
Со тоа поуспешно се чувала границата. Во прво време, таму имало само граничари, без своите се-
мејства, потоа и нив ги понеле. Доказ се домашните животни: во прво време такви немале, и донеле. 
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ја во мир со сите луѓе и императорот немаше можност да ги задоволува ненаситно 
своите желби за убиство, ги подбуцнуваше сите варвари76 едни против други, уште 
побројни. Бидејќи Византијците живееа во мир со сите луѓе и императорот немаше 
можност да ги задоволи ненаситно своите желби за убиство, ги подбуцнуваше сите 
варвари77 едни против други.78 Без каква и да е причина, ги свикуваше водачите на 
Хуните и, поради безумна штедрост, им даваше огромни суму, правејќи го тоа бо-
жем како залог за нивното пријателство. Се зборуваше дека тој го правел тоа и за 
време на владеењето на Јустин. А водачите, одејќи си со свои пари, испраќаа и др-
уги, заедно со нивната свита, да навлезат во императорската земја и да можат да му 
продат мир на оној кој безусловно сакаше да го купи.79 И некои од нив почнаа да ја 
поробуваат византиската држава и од императорот добија не помалку отколку пр-
вите. А по нив, трети се втурнаа да ги ограбуваат измачените Византијци и по пља-
чката, како награда за нападот, ја добија императорската штедрост. Така, накратко 
кажано, врварите, еден по друг, не пропуштаа случај да пљачкаат и да се богатат. И 
бидејќи тие варвари имаа многу водачи, постојано се одложуваше војната преди-
звикана од непромисленото расипништво на Јустинијан. Таа немаше крај. Ниту 
едно место, ни планина, ни пештера, ниту едно катче од византиската земја не ост-
ана неопустошено во тоа време, а многу области беа освојувани по пет пати, па и 
повеќе. А што се претрпевме од Мидијците, од Сарацените, од Словените, од Анти-
те80 и од други варвари,81 јас опишав во други свои дела. Но тука морав да го опи-

                                                 
76 Ромејците на граничните простори говореле со варварски=пелазгиски јазик. Еден бил дури цар, 
Фока, кој бил од династијата на Јустинијан. Едниот родител му бил варварин, другиот благородник. 
77 Острогорски пиши за Фока (602 година): “Побунетите војници го дигнале на штит и го прогла-
силе за цар, подофицерот од полуварварско потекло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале кон 
Цариград“. Едниот родител ми бил царско потекло од Јустинијан, а вториот од народот. Значи, вто-
риот имал варварско потекло. Се гледа дека тогаш Склавините северно од Дунав биле со потекло од 
Мала Азија со Балканот. Па Балканот и северно од Дунав со Црно Море биле простори на Траките, 
што се гледа кај Херодот. А токму на Балканот со двете страни на реката Дунав биле само ромејски.   
78 “Тука станува збор за познатата политика на Јустинијан да се служи со ‘федерати’ (нарекувани и 
‘сојузници’ од VI век наваму). Се работи за разни племенски групи кои биле населувани, заедно со 
своите водачи, во пограничните реони, кои имале задача да обезбедуваа. Јустинијан засилено ја спр-
оведувал политиката ‘разели и владеј’ меѓу своите ‘сојузници’ (на пример, меѓу Утигурите и Кутри-
гурите). Во други случаи, богато ги дарувал своите неверни ‘сојузници’, за сметка на провинци-
ското население на империјата, кое страдало од грабежите на тие ‘сојузници’ “. Значи, област на ла-
тински била провинција, на коине тема а на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик склавина=с 
клав ин-а=глав ин-а..., со свој намесник=главник=клавник, кој се клава, клаи=клај...Токму затоа се 
совпаѓа наводот: “Тука станува збор за познатата политика на Јустинијан да се служи со ‘федерати’ 
(нарекувани и ‘сојузници’ од VI век наваму). Се работи за разни племенски групи кои биле населу-
вани, заедно со своите водачи, во пограничните реони, кои имале задача да обезбедуваа“: со Белци.  
79 Се потврдува, Хуните=Скитите=Готите=Татарите организирано навлегувале, а без наод за Белци. 
80 Се потврдува, страдањата биле од нападите на населението од Мала Азија, Арапите и балканските 
Склавини со Анти. Со тоа што овде стои Словени и Анти, а и Антите биле тн.Словени, се Склавини. 
81 “Се смета дека Антите се Словени од источната група кои живееле на бреговите на Црно Море и 
на сливовите на реката Дњестра и Дњепар. Според описите од VI век, меѓу Словените и Антите не-
ма разлика во верата, во јазикот и во обичаите. Заедно со Словените, или самостојно, тие ја напаѓале 
Византија“. Кај Херодот се чита дека Траките со својот Зевс=Св.Илија=Перун се населувале на ски-
тските=татарските простори со богот Асен.Тие таму ги однеле своите домашни животни и растенија 
со крвната група А на Белци, спротивно на темните Монголи како ловци и рибари само со првоби-
тната крвна група 0 на ловци и рибари. Следи Склавините и Антите, што важело за Венетите, да се 
со иста вера, ист јазик (варварски=пелазгиски=тн.словенски) и со исти обичаи. Значи, народ Белци.  
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шам она што го ветив во почетокот на книгава- да ја окријам причината за наста-
ните.82 (Следи книгата на Прокопиј во потполност ја пренесувам, Р.И.) 

Јустинијан потроши огромна сума кентенарии за да постигне мир со Хозрој. 
Меѓутоа, без причина, стана најголемиот виновник за прекршување на договорот, 
стремејќи се, по секоја цена, да ги привлече на своја страна како пријатели Аламу-
ндар и Хуните, сојузници на Персијците;83 мислам дека за тоа пишував сосема от-
ворено во своите дела. Иако, со безредијата и со војните, Јустинијан донесе и рас-
пали многу лошитиии за Византијците, со единствена цел земјата да се напои со 
човечка крв и тој самиот да ограби што повеќе пари, тој најде и друг начин за ма-
совно погубување на своите поданици, а како еве: 

Во целата византиска држава постојат множесто презрени христијански ве-
рувања кои обично ги нарекуваат ереси- оние на монтанитите, на сабатјаните и др-
уги, кои го водат човечкиот разум во заблуда. Јустинијан им нареди на сите тие лу-
ѓе да ја сменат својата дотогашна вера, а на непокорените им се закани, покрај дру-
гото, и со тоа дека нивниот имот воопшто нема да можен да биде наследуван од 
нивните деца и од нивните родители.84 А црквите на еретиците, особено на арија-
ните, поседуваа нечуено богаство. Ниту целиот сенат, ниту која и да е друга виша 
општествена група не можеше да се споредува со нив во благостојбата на тие хра-
мови. Тие поседуваа огромни, неброени скривници со злато, сребро и скапоцени 
камења. Освен тоа, имаа и многу куќи, населби, големи земјишни имоти низ целата 
                                                 
82 Склавини имало до реката Рајна, денес германски простори. Нив ги покатоличувал Бонифациус (8 
век). А според него, тие биле најгадна и најодрватна раса. Нивните традиции и обичаи биле како на 
Траките. Херодот вели, Траките биле најмоќен народ, кои биле населени северно од Дунав, зад Ка-
рпатите...Тој наведува и, дека северно од Дунав и Прицрноморието и многу понасевер, на скитските 
=татарските простори, се селеле луѓе од персиските простори со Мала Азија и Балканот. Бидејќи де-
нес во Украина, Русија...се говори само варварски=пелазгиски=тн.словенски, тој бил јазик на Белци. 
83 “Во 539-540 г. Персијците одбиле да плаќаат данок од 110 кентенарии (околу 5.600 кг злато), кои 
секоја година и ја давале на империјата. Така започнуваат воените дејствија на Северното Црномо-
рие, до Египет и Либија. И во тој случај, Јустинијан се служел со својата двојна политика во однос 
на ‘варварските’ племиња, кои ги подбуцнува против Персијците. Прокопиј пишува за тоа во Ис-
торија на војните“. ЗНАЧИ, ПЕРСИЈЦИТЕ БИЛЕ НА НАВЕДЕНИТЕ ПРОСТОРИ.Затоа е ист јазик. 
84 “Јустинијан бил приврзаник на официјалната политика на Цариградската црква, според догмите 
определени на Никејскиот собор (325 г.). Учењето на монтанитите, кои се одликувале со својот 
аскетизам, биле проширени во Фригија (Мала Азија). Сабатјаните (според името на својот водач, 
Сабатиј) ја празнувале Пасха по еврејскиот календар. Самаритјаните, кои се споменуваат понатаму, 
биле јудејска секта. Манихеите (според името на основачот на сектата- Персиецот Манис) се поја-
виле уште во III век, во Селевкија. Тие биле дуалисти и ги проповедале двата принципа во приро-
дата- принципот на доброто (светлината) и принципот на злото (темнината). Со името ‘политеисти’ 
и ‘елини’ Прокопиј ги означува многубожците, имајќи ги предвид главно остатоците од следбени-
ците на античката филозофија. Како што се гледа од овој текст, педерастијата била општа појава, ка-
ко и верувањата поврзани со астралогијата. Во законодавството на Јустинијан наоѓаат одраз мерки-
те што биле преземани против сите застранувања од официјалната црква. Види, на пр., Новели, 115, 
12,9, 45, 77, Јустинијановиот кодекс, I, 5/12 и I, 5/17, како и За градбите, V, 7/22“. Бригите од Бриги-
ја (Европа) ја создале Фригија, а по Александар Македонски според Селеук=селе ук, никако Селевк, 
Селеукија.  Политеисти биле Х-елените (-елините), а вакви биле и Евреите, кои во Александрија го 
прифатиле повеќебожниот-хеленски јазик коине, кој станал и христијански. Следи жителите во Ела-
да, кои не го прифатиле христијанството, зашто Јустинијан ја затворил Неоплатонската академија, 
да се наречени Хелени. Исто така, и Русите повеќебожци Хелени. По 1830 година, кога за прв пат 
била создадена Елада, жителите во Мала Азија и во Елада не биле ни Хелени, ниту Грци, туку само 
Ромејци, што го потврдил Фергусон и други. Селото Атина до 1767 година било под Охрид, а во 
1836 година и под соборната црква Свети Димитрија во Битола. Па никогаш немало хеленски народ.  
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држава и воопшто се што луѓето го сметаа за богатство.И ниту еден цар кој владеел 
дотогаш, не посегнал по тоа богаство. Мнозина, и тоа со чиста вера, на кои тоа им 
беше служба, го добиваа оттаму својот постојан животен доход. Императорот Ју-
стинијан ги одзеде најпрвин сите богатства од тие цркви. Оттогаш, на мнозина им 
беше скратено животното прехранување. 

Веднаш се здадоа пратеници кои ги принудуваа сите сретнати да ја проме-
нат татковата вера. Но бидејќи за селаните тоа беше светогрдие, сите решија да им 
се спротистават. И така, мнозина беа испотепани од војниците, а мнозина се само-
убија- во својата заблуда, тие тогаш сметаа дека вршет богоугодно дело- а најголе-
миот дел избегаа напуштајќи ја родната земја. Монтанитите, пак, кои ја населуваа 
Фригија, се заклучија во своите храмови, ги запалија и изгореа внатре, во нив. То-
гаш целата Римска Империја се исполни со убиства и со прогонства.85 

Набрзо потоа, беше издаден сличен закон и за самаритјаните и Палестина 
беше обземена од истиот смут. Жителите на мојата Кесарија86 и на другите градови 
сметаа дека е невидена глупост човек да биде прогонуван поради бесмислена догма 
и се нарекоа христијани; со таа итроштина, тие успеаја да се извлечат од опасно-
стите што им ги носеше законот. Мнозинството, се разбира, огорчено што добро-
волно туку со принуда на законот ја сменило татковата вера, веднаш се сврте кон 
манихеите и кон т.н. политеисти. А селаните се здружија и решија да се кренат со 
оружје против императорот, истакнувајќи за свој император еден разбојник, некој 
си Јулијан,87 син на Савар. Извесно време, тие ги победуваа војниците во битките 
гради в гради, но потоа беа жестоко поразени, заедно со нивниот водач. Раскажува-
ат дека во таа несреќа загинале сто илјади луѓе и, оттогаш, добрата и плодна земја 
опусте. На земјопоседниците-христијаните тој настан им донесе големо зло. Зашто 
мораа, иако не добиваа никакви доходи од својата земја, да му го плаќаат годишни-
от данок на императорот, а тоа беше значителна сума. Така немилосрдно беше спр-
оведена таа работа. 

Потоа, Јустинијан спроведе прогонство против т.н. елинци, со телесни казни 
и со освојување на нивниот имот. Но и меѓу нив, оние кои на збор го прифатија 
името христијани и ја избегнаа надвиснатата опасност, по кратко време беа фатени 
како ги вршат своите жртвувања и другите нечестиви дела. А пак она што се случи 
со христијаните, ќе го опишам во своето понатамошно раскажување. 

Потоа императорот, со закон, ја забрани педерастијата. Ги казнуваше не са-
мо оние кои го прекршуваа законот по неговото влегување, туку и оние кои беа фа-
тени пред неговото излегување. Беа казнувани спротивно на секаков правен ред, 
зашто нивното прогонување се водеше дури и без обвинител, за доволен доказ се 
сметаше само укажувањето на некој маж или на некое дете, па дури и на некој роб 
кој, под принуда, сведочеше против својот господар. На виновните им беа отсеку-
ани срамните делови и така ги шетаа низ улицата. Во почетокот, тоа не ги засегна 

                                                 
85 ЗНАЧИ, СЕ БИЛО САМО ЕДНО: РИМСКАТА ИМПЕРИЈА,НИКАКВА ВИЗАНТИЈА И ГРЦИЈА. 
86 “Кесарија е родното место на Прокопиј“. Да не се изуми: к=ц, с=з. Имало дотерување на поими. 
87 “Во движењето на самаритјаните, раководени од Јулијан, наоѓа одраз незадоволството на ситните 
селски сопственици, како и на робовите и сл. Тоа востание, избувнало во Палестина, во 529 г., било 
жестоко задушено, Јулијан бил обезглавен, а неговата глава била однесена во Цариград“. Со повеќе-
божци=Хелени имало ...светски чуда, парна машина.А со еднобожеството се изгуби два милениуми. 
Ова се потврдува и со парната машина. Таа следела дури по два милениуми години и комјутер во 20 
век. Во старата ера било развиено лечењето со разни треви...,а останало во Мала Азија со Балканот...  
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сите, туку само прасините или луѓето кои очигледно поседуваа големо богатство 
или пак кои со нешто ја предизвикале омразата на насилниците. 

А потоа владетелите почнаа да ги малтретираат88 и ѕвездочатците. Службата 
за кражби, без да има друга основа, ги подложи на мачење и, по страшно тепање, ги 
качи врз камили и ги шеташе низ целиот град-нив, стари и воопшто доблести луѓе- 
со единствено обвинение дека стекнале знаење за ѕвездите. И така, многу луѓе бе-
гаа, и тоа не само кај варварите, туку и кај Византијците кои живееја далеку. Во се-
која земја и во секој град можеа да се видат многубројни бегалци. На набрзо можен 
начин, секој ја заменуваше татковата земја со туѓа, за да се скрие, небаре таткови-
ната беше преземена од непријатели. Токму на тој начин, Јустинијан и Теодора ги 
ограбија богатствата на заможните луѓе надвор од сенатот, во Византион и во сите 
други градови.А како успеаја да си го присвојат и целокупниот имот на сенаторите, 
ќе ви раскажам сега. 

 
ГЛАВА XII     
 
Во Византион имаше еден човек по име Зенон, внук на оној Антемиј кој, на 

времето, беше облечен во император во императорска власт на Запад.Тој човек вла-
стодршците намерно го испратија за управител во Египет. Зенон го наполни својот 
брод со најголемо богатство и се подготви да отплови. А тој поседуваше неброени 
ризници со сребро, со златен накит, украсен со смарагди и со бисери и други скапо-
цени камења. Јустинијан и Теодора поткупија неколкумина од оние кои му беа нај-
верни служители, колку што можат најбрзо да ги извадат богатствата и да го запа-
лат бродот. Заповедано им било да му кажат на Зенон дека бродот се запалил сами-
от од себе и дека богатствата се уништени. Кратко време по тој настан, Зенон умре, 
а императорот и императорката веднаш се покажаа како сопственици на неговиот 
имот, како негови наследници. Покажуваа некакво завештание за кое, се разбира, 
се раскажуваше дека не било составено од него. 

На истиот начин, двајцата се поставија за наследници и на Татијан и на Де-
мостен- првенци од византискиот сенат- како и на Илара.А нечии богатства успеаја 
да приграбат и само со писмо. Така станаа наследници на Дионисиј, кој живеел во 
Ливан, а исто така и на Јован, синот на Василиј, највиден меѓу сите жители на 
Едеса кој, всушност, беше насила предаден од Велизар како заложник на Персиј-
ците, како што раскажував порано. А пак Хозрој веќе го ослободи Јован, пререку-
вајќи им на Византијците дека ги пренебрегнале сите договори според кои залож-
никот му беше предаден од Велизар, и сакаше да ги врати во услови кои му одгова-
раат на еден воен заробеник. Од своја страна, бабата на тој Јован- која беше уште 
жива- понуди откуп од цели две илјади килограми сребро и се надеваше дека ќе го 
откупи својот внук со нив. Но кога тој откуп дојде до Дарас, императорот дозна де-
ка византиското богатство не треба да попадне во рацете на варварите. Наскоро, Јо-
ван се разболе и умре, а градскиот управник состави едно лажно писмо и изјави де-
ка, кратко време пред тоа, Јован му пишал како на пријател дека сакал неговиот 
имот да биде наследен од императорот. Не би можел да ги набројам имињата на си-
те останати на кои императорот и императорката им се проголасија за наследници. 

                                                 
88 Малтретир=малтретир=мал третир=теретир=теретил, р=л. За тој него да го терети,оптеретува,тор-
мози... Бидејќи нашите говори им припаѓаат на белата раса, со нив е можно истогласно толкување.  
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До востанието наречено Ника, тие сметаа дека ќе можат да се дограбат до 
богатствата на сите богати граѓани. Но кога тоа избувна, како што веќе раскажував, 
властодршците ги конфискуваа имотите на речиси сите сенатори, посегнаа по це-
лата нивна покуќнина и по најубавите имоти, а се откажаа од оние кои подлежеа на 
најжесток и најтежок данок и, божем од ловечкољубие, им ги вратија на нивните 
претходни сопственици. Затоа, несреќниците беа се повеќе притиснати од собира-
чите на данок, од постојано растечките лихви и долгови и беа приинудени да жи-
веат во очајна борба за преживување.89 Поради сето тоа, Јустинијан и Теодора ни-
когаш не ни изгледале, мене и на мнозина од нас, како луѓе, туку такви кои се по-
онати во крв или, како што велат поетите, човекојадни демони. Тие најнапред се 
советуваа меѓу себе како најлесно и најбрзо можат да го уништат целиот човечи 
лик и, претворени во луѓе-демони, ја растресуваа целата населена Земја. Човек би 
можел да заклучи тоа е според многу други знаци, а исто така, и според наобичната 
моќ на нивните дела. Според многу белези, тие демонски се разликуваа од човечко-
то. Се разбира, во сите епохи имало многу луѓе кои станале мошне страшни по си-
лата на судбината или по својата природа, некои од нив уништувале градови, други 
–цели земји, или пак вршеле нешто што одговарало на нивното време, но освен Ју-
стинијан и Теодора, никој не успеал да му навлече гибел на целото човештво и не-
среќа на целото населена Земја. А изгледа дека со нив се беше осојузила и судбина-
та, за да го помогне заедничкото уништување. Како што ќе раскажам сега, во тоа 
време загина најмногу свет од земјотреси, од епидемии и од поплави. Така, двајца-
та ги вршеа своите злосторства не како со човечка, туку како со некаква натпри-
родна сила. 

Раскажуваат дека мајката на Јустинијан кажала еднаш пред своите блиски 
луѓе дека нејзиниот син не е ниту од Саватиј, нејзиниот сопруг, ниту пак од некој 
друг човек. Поточно. Кога таа требало да го зачне, неа ја посетувал некаков неви-
длив демон, таа чуствувала дека тој врши однос со неа како маж со жена, а потоа 
изчезнувал како во сновидение. 

На неколкумина од ноќните послуги на Јустинијан во дворецот, луѓе со чи-
ста душа, им се сторило дека, место него, виделе некаков непознат призрак. Еден 
од тие слуги раскажуваше дека властодржецот ненадејно станал од императорскиот 
трон и шетал наоколу- тој не беше навикнат да седи долго време на едно место. Ве-
днаш потоа, главата на Јустинијан изчезнала, а изгледало како другиот дел од тело-
то да прави долги обиколки напред-назад. Оваа глетка го натерала очевидецот да 
не им верува на своите очи и тој застанал како втренчен, во недоумица што да пра-
ви. А потоа, како што му се сторило, главата се вратила на своето место врз телото, 
така што изгледало дека неочекувано се надополнува она што претходно недости-
гало. Друг слуга раскажуваше дека стоел до седнатиот Јустинијан и ненадејно, не-
говото лице му заличело на бесформно парче месо- ниту веѓите, ниту очите си сто-
еле на претходното место, ниту пак се распознавало некоја друга црта на лицето. 
По извесно време, видел дека лицето одново ги вратило своите црти. Ова го опишу-
вам без да сум го видел самиот, но сум го чул од луѓе кои тврдеа дека биле очеви-
дни на сето тоа. 

                                                 
89 Востанието наречено Ника било многу поголемо во однос на побуните на населината во области-
те=склавините на Балканот. Нивниот број се зголемувал кога од латински се преоѓало на коине. Ама 
кога како службен јазик во секој поглед бил коине,во Македонија изчезнувале склавините од темите 
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Исто така, раскажуваат и дека некој монах, многу богоугоден, бил испратен 
во Византион од своите собраќа пустинци за да донесе олеснување на своите со-
седи кои трпеле неподнесливи неправди. Кога пристигнал, бил примен кај импе-
раторот. Кога посакал да влезе внатре кај него, стапнал со една нога на прагот, но 
веднаш ја повлекол и се вратил назад. Евнухот кој стоел на портите и сите прису-
тни настојувале тој да продолжи напред, но тој дури и не размислувал, туку 
веднаш, како избезумен, се устремил кон собата во која престојувал. На прашањето 
на неговите придружнци зошто постапил така, монахот отворено одговорил дека 
видел како водачот на демоните седи на тронот во дворецот и дека не сака ниту да 
се среќава со него, ниту да го моли за нешто. Како можеше да не е тој човек нека-
ков зол демон штом ниту пиеше, ниту јадеше, ниту спиеше до наситка, туку само 
вкусуваше одозгора од послуженото јадење и в зора шеташе низ дворецот, иако бе-
ше особено пристрасен кон љубовните наслади ? 

Исто така, и неколку љубовници на Теодора раскажуваат дека уште во вре-
мето кога таа била во театарот, некаков демон и наредил да излезе од собата во која 
тие ја минувале ноќта со неа. Венетите во Антиохија имаа една танчерка по име 
Македонија.90 Таа беше многу влијателна. Таа му пишуваше писма на Јустинијан 
уште додека Јустин ја раководеше империјата и така, по свој избор, без труд, уни-
штуваше видни луѓе од Исток, а нивните богатства бидуваа конфискувани за држа-
вната благајна. Тие раскажуваат дека еднаш, таа Македонија ја примила најсрдечно 
Теодора при нејзиното враќање од Египет и Либија и, кога ја видела толку измаче-
на и разнебитена, бидејќи била посрамена од Хекебол и изгубила многу пари на па-
тот, таа ја утешила и ја охрабрила; и рекла дека судбината повторно може да и пу-
шти многу пари во скутот. А Теодора одговорила дека пред некоја ноќ и се јавило 
сновидение и и порачало веќе да не се грижи за богатство. Тоа и кажало дека, кога 
ќе стигне во Византион, во нејзиниот кревет ќе дошол водачот на демоните и дека 
таа секако треба да стане негова сопруга. Со тоа, таа ќе ги стекнела сите богатства. 

 
ГЛАВА XIII 
 
Повеќето луѓе го делеле тоа мислење. Инаку, по карактер, Јустинијан беше 

таков каков што го опишав, но беше достапен и расположен кон секого. Никому не 
му го оневозможи пристапот до себе и воопшто не им се лутеше на оние кои стоеја 
пред него или кои не зборуваа според протоколот. Но тоа не му попречи никогаш 
да не се вцрви засрамен пред некоја своја жртва. Ниту еднаш не покажа ни трага од 
гнев или од избувнување пред лицата што ја навлекоја неговата омраза. Напротив, 
со благ израз, со наведнат поглед и со тивок глас, наредуваше да се убиваат безброј 
невини луѓе, да се уништуваат градови, а неброени богатства да се конфискуваат за 
државната каса. Од таквото негово однесување, човек би помислил дека е кроток 
како јагне. Но ако некој, со плачливи молби, се осмелеше да го моли за милост кон 
оние што згрешиле, тогаш Јустинијан стануваше како ѕвер, се полнеше со зол под-
бив и никој од неговите блиски никогаш не се надеваше дека ќе го измоли за 
нешто. 

Јустинијан изгледаше дека има цврста вера во Христос, но и тоа дека беше 
само за гибел на неговите поданици. Им дозволуваше на свештениците неказнето 
                                                 
90 Овде стојат тн.Словени Анти и Венети со Македонија. Никаде ги нема Склавините и Словените. 
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да вршат насилства над своите блиски,се радуваше кога тие го ограбуваа имотот на 
соседите, сметаше дека тоа е богоугодно дело. Ги сметаше за праведно решени пр-
оцесите во кои некој заграбуваше туѓ имот божем како црковен и, згора на тоа, из-
легуваше победник. Мислеше дека е праведно тоа кога свештениците ги победува-
ат своите противници. Самиот Јустинијан незаконски си присвојуваше имоти и на 
живи и мртви и веднаш и ги подаруваше на некоја црква, со лажно благочестие, за 
да не се случи некогаш имотот да им се врати на ограбените. Изврши безброј уби-
ства стремејќи се да ги собере сите под единствената Христова вера, без причини 
ги уби луѓето под покритие на своето благочестие. Зашто тој не сметаше дека врши 
човекоубиство штом жртвите не беа од неговата вера. Така Јустинијан се беше на-
сочил кон уништувањето на луѓето и не прекина, заедно со сопругата, да измислува 
нови поводи за тоа. Зашто стремежите и на двајцата им беа исти- иако карактерите 
им се разликуваа, секој за себе беше опасен, а таму каде што се појавуваа најголеми 
противречности меѓу нив, носеа гибел за своите поданици. Јустинијановите реше-
нија беа полесни од правта, тој тргуваше насекаде каде што ќе го подведеа, дово-
лно беше делото да не води кон човечкољубива постапка или кон некаква полза. 
Секогаш беше најдостапен за ласкави зборови. Полтроните лесно успеваа да го 
убедат дека се возвишил и дека чекори во небесата. 

Еднаш Трибонијан, седејќи до императорот, му рече дека мошне се плаши 
тој, во своето благочастие, да не се крене во небесата и да се изгуби. Таквите пофа-
лби, а всушност, подбивања, Јустинијан долго ги паметеше. Но можеше да се случи 
и тоа тој долго да се восхитува од доблестите на некого, а наскоро потоа, да го на-
вредува како никаквец. Или, откако ќе навредеше некој поданик, веднаш се мену-
ваше, без никаков повод, па го креваше со пофални слова.91 Зашто неговата мисла 
течеше во насока спротивна на неговите зборови и на впеачатокот што сакаше да 
го остави. А каков беше императорскиот карактер во пријателство и во омраза, веќе 
споменав, земајќи ги за најсилни докази неговите дела. Значи, Јустинијан беше не-
поколеблив непријател, а за пријателите беше сосема несигурен. Тој погуби многу 
од своите блиски, а никогаш не му стана пријател на некого од своите непријатели. 
Кој беше многу виден или му беше близок, императорот и го препушташе на сопр-
угата или на некој друг, за да биде погубен, иако сфаќаше дека таквите луѓе гинат 
единствено поради својата лојалност кон него. Јустинијан беше неверен во се, само 
неговата нечовечност и неговото среброљубие беа очигледни. Никој не успеа да го 
отргне од нив. А во она што жена му не успеваше да го убеди, таа му даваше надеж 
дека од тоа ќе паднат многу пари и, така, го вовлекуваше својот маж, против него-
вата волја, во она што таа го сакаше. Императорот никогаш не одби, заради недо-
стојна заработка, да воведе нови закони, а потоа повторно да ги укине. 

Јустинијан не судеше според законите кои самиот ги беше донел, туку спо-
ред тоа како ќе се појавеше поголема можност за стекнување пари. Воопшто не му 
се чинеше дека е срамно да им го одзема имотот на своите поданици со ситни кра-
жби, штом под некаков изговор не ќе успееше да ограби се одеднаш- или со не-
основано обвинување или според силата на непостоен тестамент. За време на него-
вото владеење над Византијците не останаа трајни ниту довербата кон бога, ниту 
верата во него, ниту непогазен закон, ниту сигурна работа, никаков договор не 
остана во сила. Кога некои негови блиски луѓе добиваат задача од него и при неј-
                                                 
91 Словени според слово, а имало Божјо Слово, и Логос=Слово. Божјото Слово било во Евангелието. 
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зиното извршување даваа многу жртви и беше обезбедена богата пљачка, веднаш 
се гледаше дека тие стануваат љубимци на императорот и се оценуваше дека тие 
точно ја извршиле наредбата; ако пак се вртеа кај него откако покажале некаква по-
штеда кон луѓето, тие ја губеа неговата наклонетост и му стануваа омразени. Тој ги 
отфрлаше тие луѓе како старомодни души и се откажуваше од нивните услуги. Та-
ка, мнозина се трудеа да му се прикажат како лоши, иако карактерот не им беше та-
ков.Често, откако им беше ветил нешто на некои луѓе и тоа ветување го имаше пот-
крепено со клетва или писмено, веднаш, смислено, го фрлаше тоа во заборав, ми-
слејќи дека таа постапка ќе го прослави.И Јустинијан постапуваше така не само кон 
своите поданици, туку и кон мнозина непријатели, како што раскажував порано. 

Него, така да се каже, сон не го фаќаше, тој никогаш не јадеше и не пиеше 
до наситка, туку одвај пробувајќи со врвовите на прстите, веднаш се повлекуваше. 
Небаре мораше да постапува така, како да беше принуден да врши некаква необи-
чна природна неопходност, дури и често остануваше без храна по два дена и по две 
ноќи, а така го поминуваше и времето пред велигденскиот празник. Тогаш, по два 
дена, не јадеше ништо, само пиеше вода и земаше некакви диви растенија. Понеко-
гаш спиеше само по еден час, а остатокот од ноќта го поминуваше во шетање низ 
дворецот. А ако Јустинијан сакаше да го употреби тоа време за добри дела, држав-
ните работи ќе достигнеа голем успех. Но целата своја природна сила, тој ја кори-
стеше за да им нанесува штета на Византијците и успеа да ја разурне од темел ни-
вната држава. Долгото бдеење и самоизмачувањата тој ги користеше само за да 
смислува се понови и пострашни несреќи за своите поданици. Како што веќе реков, 
императорот беше особено инвентивен во изнаоѓањето на безбожни дела и беше 
брз во нивното извршување, така што и неговите природни предимства се претво-
раа во гибел за неговите поданици. 

 
ГЛАВА XIV 
 
И така, настанаа лоши времиња за се, а во вообичаеното не остана ништо. 

Ќе раскажам само малку за тоа, а останатото ќе го премолчам, за мојот опис да не 
биде предолг. Најнапред, Јустинијан немаше ништо соодветно за императорско до-
стоинство, ниту пак се стремеше да го чува. И неговиот јазик, и неговата надворе-
шност, и неговата мисла, издаваа варвар.92 Подготвувањето на овие работи кои 
имаше намера да ги напише, тој не му го наложуваше на квесторот, како што беше 
вообичаено, туку сакаша повеќето од нив да ги подготвува сам, и покрај своите 
скромни познавања на јазикот.93 Притоа, се опкружуваше со голема толпа блиски, 
така што онеправданите не знаеја кому да му се пожалат. Таканаречени асикрити 
немаа задача само да ги пишуваат тајните работи94 на императорот, каква што беше 
нивната намена отсекогаш, туку тој, така да се рече, пишуваше се, та дури и кога 
сакаша да испрати наредба до судиите во градот за тоа каква да биде нивната од-

                                                 
92 Тој не бил Благородник, туку Варвар. Благородникот говорел латински и коине, или латински тек 
потоа коине,а Варварот на варварски=пелазгиски,што пишел Херодот и други.На ваков јазик творел 
Платон...Ова опстоило дури и 19 век, кога била создадена нова држава Елада со вулгарен=булгарен 
(народен) коине на Кораис,еладски.Овој станал службен 1868 година.Во Македонија бил варварски. 
93 СЕ ПОТВРДУВА,ТОЈ ИМАЛ “СКРОМНИ ПОЗНАВАЊА НА ЈАЗИКОТ“ ЛАТИНСКИ: ВАРВАР. 
94 Асикрите=а си крити=тајни работи,сикрит=секрет, секретар/ка.Асикритите биле лични секретари. 
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лука. Јустинијан не дозволуваше никому во Византиската Империја да издава само-
стојна пресуда, туку своеволно, во некакво непромислено самоволие, ги истакну-
ваше идните решенија според информациите добиени од некого од противниците и 
веднаш, без никаква истрага, донесуваше готова пресуда. Тоа не го правеше воден 
од некаков закон или од некакво право, туку отворено подведуван од своето срамно 
среброљубие. Императорот воопшто не сметаше дека му е под достоинство да при-
ма поткупи- неговата ненаситност му имаше одземено секаков срам. 

Често, при расправи, сенатот и императорот имаа различни мислења. Но се-
наторите отстапуваа, не го заштитуваа своето решение, не се стремеа да постигнат 
ништо добро. Сенатот се собираше само формално, според барањето на стариот за-
кон, зашто воопшто никому од присутните не му беше дозволено да прозбори ни 
збор, а императорот и неговата сопруга често се правеа дека застапуваат различни 
ставови, иако претходно се имаа договорено. А кога некој победник не се чуству-
ваше доволно сигурен во својата незаконска победа, му потфрлаше уште злато на 
императорот и веднаш постигнуваше издавања на нов закон, сосем спротивен на 
претходниот.Меѓутоа, штом некој друг ќе побараше враќање на стариот закон, вла-
стодржецот воопшто не се колебаше повторно да го врати во сила. И ништо не бе-
ше стабилно, тасовите постојано се колебаа де на едната де на другата страна, во 
зависност од тоа кој натежнуваше со злато.Пресудите на импетарскиот двор се пр-
одаваа на јавниот пазар, таму не се продаваше само судење, туку и законодавство. 

За т.н. референдарии веќе не беше доволно да ги носат до императорот пи-
смата на молителите, туку само да им соопштат на соодветните власти што решил 
тој за секој молител, што беше вообичаено, но отсекогаш му носеа на Јустинијан 
лажни информации и го мамеа со подведувачки изјави, бидејќи тој по природа бе-
ше достапен за такви интриги. А веднаш штом ќе излезеа надвор, тие ги притисну-
ваа наведените и, без никакаква истрага и без некој да им пречи во тоа, им земаа 
толку пари колку што ќе посакаа. И војниците од дворската стража се вклучија во 
императорската колонада против судиите и делеа правда со свои тупаници. Никој 
не се интересираше за општествената положба и тргнуваше кон власта по патишта 
кои дотогаш биле забранети или недостапни. Така, се тргна по погрешна насока, 
сите работи го загубија своето сопствено име, а државата почна да личи на царство 
на деца кои си играа. А сето друго ќе го премолчам, како што веќе забележав на по-
четокот на оваа книга, туку ќе раскажам за човекот кој прв го натера императорот 
да прими поткуп за судењето. 

Имаше еден Лав, Киликиец по раѓање, нечовечки алчен. Тој Лав ги надмина 
сите според својата ласкавост и успеваше да им ги наметне своите идеи на науките. 
Зашто неговиот збор поседуваше голема убедливост и тој го користеше пред глупо-
ста на тиранот за гибел на луѓето. Тој човек прв го убеди Јустинијан да продава су-
дски решенија за пари. И откако реши да краде на опишаниот начин, не се ограни-
чи на тоа, туку злото тргна по својот пат и доби огромни размери. Секој кој ќе се 
нафатеше да добие неправеден процес против некој виден човек, се упатуваше кај 
Лав и му ветуваше извесен дел од сумата што ќе ја добиеше од поразениот и така 
веднаш можеше да си замине како победник. Така, Лав заработи купишта пари, 
стана господар на големи земјишми имоти и беше првата причина за византиската 
држава да падне на колена. Немаше никаква заштита против таквиот развој на ра-
ботите-ниту закон, ниту заклетва, ниту писмена изјава, ниту цврсто утврдена казна, 
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воопшто ништо друго не беше важно освен да им се дава поткуп на Лав и на им-
ператорот. Но и тоа не беше сигурно за решението на Лав, зашто тој не се срамеше 
да прими поткуп и од спротивната страна. Да краде и од двете страни кои се осме-
лиле да му понудат поткуп, да ги погази своите ветувања и да постапи токму на об-
ратниот начин- тој на тоа воопшто не гледаше како на срамно дело. Ништо не му се 
чинеше срамно на тој дволичник, штом носеше печалба. 

 
ГЛАВА XV 
 
Така беше Јустинијан. А свеста на Теодора беше, очигледно, сосема закора-

вена од жестокост. Таа никогаш не направи ништо по туѓо убедување или под при-
нуда, туку самата се трудеше, со сите свои сили, да го постигне науменото, и никој 
не се осмелуваше да измоли милост за нејзината жртва. Зашто ништо не можеше да 
ја натера да го смири својот гнев- ниту поминатото време, ниту извршувањето на 
одмаздата, ни влијанието на огромната молба, ни смртната закана која би можела 
да го снајде целиот човечки род. Со еден збор, никој никогаш не ја видел Теодора 
помирена со некој свој непријател. Дури и кога непријателот не беше веќе жив, не-
говиот син ја наследуваше омразата на императорката, како татково наследство, до 
третото колено. Нејзиниот дух беше широко отворен за човечко уништување, но не 
беше достапен за помирување. 

Теодора се грижеше за своето тело повеќе од неопходното, но помалку от-
колку што би сакала таа. Долго се задржуваше во бањата, а по излегувањето од та-
му, седнуваше да појадува. Потоа, се одмораше. На ручек и на вечера пробуваше 
најразлични видови јадења и пијалоци. Секогаш спиеше многу долго, дење- до смр-
ачување, а ноќе- до изгревот на сонцето.И иако им се имаше оддадено на различни 
неумерености, сметаше дека, во малку останатото време од денот, ќе успее да ја ра-
ководи целата Римска Империја.95 Ако императорот му наложеше некому задача 
против нејзината волја, судбината на тој човек се знаеше- наскоро, тој срамно ја гу-
беше својата позиција и загинуваше на недостоен начин. 

За Јустинијан, сите дела беа лесна работа, и тоа не толку поради неговите 
умствени способности, туку зашто речиси воопшто не спиеше, како што споменав, 
и му дозволуваше пристап до себе на секој заинтерсиран. Сосема обични и незна-
чителни луѓе имаа можност не само да се сретнат со тој тиран, туку и да разговара-
ат со него и тајно да престојуваат кај него. Напротив, кај императорката, дури и ви-
ден човек можеше да влезе дури по долго време и со големи напори, чекајќи како 
роб, во мала и задушна просторија. Зашто за некој на позиција веројатноста да не 
биде пуштен беше неподнослива. И така, тие долго стоеја на прсти, секој го проте-
гаше вратот над другиот до себе, за да можат да го видат евнусите што излегуваа 
откај неа. По многу денови, некои великодостојници беа повикувани, влегуваа кај 
неа со голем трепет и колку што може побрзо си заминуваа, со тоа што успеале са-
мо да се фрлат ничкум пред неа и да ги допрат обувките со своите усни. Зашто не 
можеше да стане ни збор за тоа некој да прозбори или да ја замоли за нешто, без 
таа да го дозволи тоа. Така државата стигна до ропска судбина, а Теодора беше нај-
зиниот скротител, и така се уриваше византиската власт, со што тиранот изгледаше 

                                                 
95 ЗНАЧИ, САМО РИМСКА ИМПЕРИЈА, АНТИ, ВЕНЕТИ И СКЛАВИНИ, НИКАКО СЛОВЕНИ. 
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премногу добродушен, а Теодора- непријатна и сосема недостапна. Зад добродуш-
носта се криеше несигурност, а зад недостапноста- немоќ. 

Во мислењето и во начинот на живот на двајцата се истакнуваа разлики, но 
алчноста, страста кон убиства и неискреноста без нивни заеднички црти. И двајцата 
беа способни само за лаги. Ако се дознаеше дека некој Теодорин непријател згре-
шил со нешто сосема незначително и недостојно за споменување, таа веднаш изми-
слуваше најневеројатни обвинувања против него и ги преувеличуваше работите не-
баре тој извршил нешто ужасно. Се слушаа куп обвинувања, се одржуваше процес 
за државно предавство и за грабеж, Теодора ги собираше судиите кои се натпрева-
руваа меѓу себе кој ќе ја стекне нејзината наклонетост со суровоста на својот пр-
едлог. Така, таа веднаш го конфискуваше имотот на својот противник и, откако нај-
безмислосно ќе го изложеше на срам, дури и тој да му припаѓаше на стар патрици-
ски род, без да размислува, го казнуваше или со заточение или со смрт. А кога не-
кој од нејзините миленици ќе беше уапсен за убиство или за некое друго страшно 
недело, Теодора се потсмеваше и се подбиваше со ревноста на обвинителите и ги 
принудуваше да ги премолчуваат аргументите. 

Дури и најважните дела се претвораа во комедија штом Теодора ќе го поса-
каше тоа, небаре си играше на сцената во театарот. Така, еден возрасен патрициј со 
долгогодишна служба, чие име ми е добро познато, но нема да го кажам за да не му 
навлечам бескрајна омраза, беше задолжил со огромна сума еден службеник на им-
ператорката. И бидејќи патрицијот не успеа да си ги врати парите, отиде кај неа да 
ја моли да му помогне да го истера правото. Меѓутоа, кога ја дознала неговата на-
мера, Теодора им наредила да го обиколат патрицијот веднаш кога тој ќе влезе кај 
неа, и да ја слушаат што зборува, кажувајќи им ги зборовите што тие треба да ги 
кажуваат како одговор. Кога патрицијот влегол кај неа, и се фрлил пред нозете, ка-
ко што вообичаено и се клањале, и почнал да зборува низ солзи: ‘Господарке, те-
шко е за еден патрициј да биде во парична неволја. Зашто она што на друг му носи 
снисходливост и сожалување, е навреда за човек со ваква позиција. Па на секој др-
уг, кога е во неволја, му е дозволено да ја каже вистината пред своите кредитори и 
да се ослободи веднаш од понатамошни грижи, а кога патрицијот не е во состојба 
да набави средства за да ги плати долговите, тој би бил бескрајно посрамен од та-
ква изјава, а и да го каже тоа, не би можел никого да убеди дека сиромаштијата жи-
вее под еден покрив со него. А дури и да биде убедлив, ќе се покрие со неизлечлив 
срам и со навреди. Бидејќи, господарке, јас имам работа со луѓе од кои едните ми 
се кредитори, а другите- мои должници. Јас не би можел да ги одбијам инсисти-
рањата на моите кредитори поради својата задолженост, но бидејќи моите должни-
ци не се патриции, тие користат недостојни начини за да се извлечат. Затоа и на ко-
лена те молам да ми помогнеш да ја добијам правдата и да се ослободам од своите 
сегашни несреќи !’ Такви биле неговите зборови. А импетаторката одговорила на-
местено: ‘Еј ти, патрицију !’, на што хорот од евнуси подготвено возвратил: ‘Имаш 
голема мака !’ Човекот повторно ја искажал својата молба, со слични зборови, а на 
тоа Тодора одвратила со истите зборови и хорот повторносе вклучил на истиот на-
чин, додека несреќниот не се откажал од молењето, и се поклонил на вообичаениот 
начин и си отишол. 

Во поголемиот дел од годината, Теодора престојуваше во крајморските пр-
едградија, најчесто во таканаречениот Херејон.Тоа предизвикуваше големи страда-
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ња за нејзината свита. Тие мораа да обезбедуваа резерви, се изложуваа на морски 
опасности- се случуваа бури, ги напаѓаа морски чудовишта. Но и за двајцата владе-
тели, човечките несреќи не беа ништо, важно беше само тие да живеат во раскош. 
А сега ќе раскажам каква беше Теодора кон своите непријатели, се разбира, потсе-
тувајќи се на неколку подробности, за да не изгледа дека се зафаќам за некаква бес-
крајна работа.96 

 
ГЛАВА XVI 
 
Кога Амаласунта,97 откако ги напушти Готите, реши да го промени својот 

живот и да се пресели во Византион, како што раскажував порано, Теодора заклучи 
дека таа жена има благородно потекло, дека е кралица, дека има многу убава на-
дворешност и дека е бескрајно решителна во исполнувањето на своите намери. За-
тоа, готската кралица ги поттикна сомневањата на Теодора со нејзиниот величест-
вен лик и особено со својот машки карактер. Освен тоа, императорката се плашела 
од непостојаност на својата сопруг. Таа воопшто не се воздржа во својата љубомо-
ра и реши да ја следи Амаласунта до нејзината смрт. Така, веднаш го убеди својот 
маж да го испрати Петар сам во Италија, со важна мисија. При неговото заминув-
ање, императорот му ги даде своите наредби што веќе ги споменував во соодветни-
те раскази. Но, се разбира, таму јас не можев, поради својот страв од императорка-
та, да ја кажам вистината за тие постапки. Теодора му нареди само една работа- ко-
лку што може најбрзо да ја острани таа жена, намамувајќи го со надеж дека ќе до-
бие големо богатство во случај на успех. И кога пратеникот пристигна во Италија- 
човечката природа не се колеба многу пред да се впушти во злосторничко убиство 
штом постои надеж за власт за многу пари- не знам со каква стапица, го убеди Те-
одат да ја ликвидира Амаласунта. На тој начин, Петар доби позиција на магистар и 
огромна власт- се разбира, и општа омраза. 

Таков беше крајот на Амаласунта. Јустинијан имаше еден писмоносец по 
име Приск, Пафлагонец и никаквец, кој имаше таков карактер за да му се допаѓа на 
својот покровител. Приск му беше бескрајно лојален и се надеваше на таков однос 
и од императорот. Така, набрзо, сосема неосновано, тој стана сопственик на голем 
имот. Теодора го наклевети тој човек пред својот сопруг: дека премногу се воз-

                                                 
96 ПА НА ВАКВИ БЕЗЗАКОНИЈА СКЛАВИНИТЕ=ОБЛАСНИЦИТЕ СЕ БУНЕЛЕ И БОРЕЛЕ. 
97 “Амаласунта е ќерка на Теодорих Велики, кралот на Остроготите, жена на Еутархих. Владееле до 
полнолетство на својот син Аталарих (526-534). Била задавена по наредба на својот втор маж Теодат 
(534). Таа била приврзаник на провизантиската партија и станала жртва на династичките кавги по 
смрта на Теодорих. По нејзиното убиство, власта на Готите ја добил Теодат- претставник на т.н. го-
тска партија (534-536). По изговор дека сака да и се одмазди на Амаласунта, Јустинијан го испратил 
Велизар со војска, која навлегувала во Сицилија во 534 г., а друга војска влегува, преку Далмација, 
во северна Италија. Види Историја на војните, V, 2-4“. Готите биле Монголи со својот бог Асен. Тие 
биле од родот Амал=а мал, оти тие биле мали, темни со дебели влакна на косата. Тие своите владе-
тели ги закопувале заедно со своите коњи, што било случај и во Далмација. Бидејќи тие навлегувале 
остро биле наречени Остроготи, а поимот Булгар=болгар=волгар означувал народ, а само така биле 
наречени. Поимот Монгол=мон гол, човек со гола глава, бил понов поим. Бидејќи немало етнички= 
етносни=едносни народи, туку само верски се доказ Готите. Тие како припадници на верскиот пр-
авец од Цариград, биле негов аријански народ. Во Фредегеровата хроника (7 век) пиши за Теодорих 
Велики (493-526) дека родителите му биле Македонци и дека тој е “Natione Macedonum“ и “Ex ge-
nere Macedum“. Се наведе и име Македонија. Значи името Македонија никогаш не било изгубено.    
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гордеал и дека дури се обидувал да му се спротистави на својот покровител. Во по-
четокот, таа не презеде ништо против него, но наскоро потоа, среде зима, го качи 
на брод, го испрати на определено место, го пострижи и го принуди да стане све-
штеник. Императорот оставаше впечаток дека не знае ништо за оваа работа. Ниту 
се расправаше каде може да е Приск, ниту пак го споменуваше во иднина, туку го 
обвитка во молк и во целосен заборав. Впрочем, му ги собра и малкуте останати па-
ри. 

Еднаш се прошири сомневањето дека Теодора се вљубила во еден свој роб 
по име Ареобинд,убаво момче од варварско потекло,98 кого го беше направила бла-
гајник. И бидејќи не сакаше да се прошири тоа, иако, како што раскажуваат, била 
лудо вљубена во тој човек, реши тој да биде жестоко измачуван, без никакве при-
чина. Оттогаш, не се дозна ништо за несреќникот, ниту пак некој го виде повторно. 
Зашто, штом императорката ќе решеше да скрие некое свое дело, тоа остануваше 
од никого неспоменувано и незапамтено, ниту пак му беше дозволено на оној што 
знаеше да им кажува за тоа на своите блиски, ниту заинтересираниот можеше да 
дознае нешто, колку и да се трудеше. Навистина, откако постои светот, немало та-
ков ужас кај некој тиранин- не постоеше противник на Теодора кој успеа да се спа-
си од неа. Таа располагаше со банди од шпиони кои и пренесуваа што се зборува и 
што се прави на плоштадот и по домовите. Но кога не сакаше да се дознае казната 
на некој нејзин противник, постапуваше вака: го повикуваше човекот кај себе, ако 
беше некоја видна личност, и самата го предаваше во рацете на некој свој слуга, на-
редувајќи несреќникот да се однесе во најзафрленото катче на византиската држа-
ва. И слугата, ноќе, го качуваше на брод, завиткан и врзан, го придружуваше до ме-
стото што таа го одредила, таму најтајно го придаваше на тамошниот чувар, наре-
дувајќи му да го чува човекот и да не кажува никому за него, додека императорката 
не се сожали над него или додека тој не го најде својот крај таму, борејќи се со ми-
зерните услови, измачен до смрт. 

Бесот на Теодора падна и врз Васијан, видно момче од прасините, зашто ја 
навредил. Васијан разбра за нејзиниот гнев и побара засолниште во храмот на арха-
нгел Михаил. Таа веднаш ги испрати по него луѓето што се грижеа за градската 
безбедност, но не со обвинение за навреда на величеството, туку за педерастија. И 
тие го извлекоа момчето од црквата и го положија на жестока казна. Но штом цели-
от народ виде дека еден слободен човек е подложен на такви мачења, ги заборави 
своите страдања и почна да вика заедно со момчето, бидејќи го сакаше. А Теодора 
го подложи на уште посурови измачувања. Без никакви докази, нареди да му се от-
сечат срамните делови и потоа да биде умртвен, а имотот да му биде конфискуван 
за државната каса. Кога ќе се разбеснеше, ниту закрилата на храмот, ниту забраната 
на законот, ниту молбата на цел град не можеше да ја ослободи жртвата од таа же-
на, неа ништо не можеше да ја спречи во нејзините намери. 

Нејзиниот гнев се истури и врз еден Диоген, бидејќи беше приврзаник на 
прасините. Тој беше префинет човек, општ миленик, дури и на самиот император, 
но, и покрај тоа, таа пушти клетва против него, дека - ни помалку ни повеќе - одр-

                                                 
98 Се говори за Приск и за варварски јазик. Историчарот Приски (5 век), кој го опишувал пратениш-
твото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) “ме-
шајќи се со разните народи го научиле готскиот, хунскиот и латински, а меѓу себе го говореле свој-
от варварски јазик“. Народот Белци говорел на народен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
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жувал односи со мажи. Теодора привлече на своја страна двајца негови робови и ги 
престави како обвинители и како сведоци против нивниот господар. Тој случај не 
беше разгледуван кришум и во целосна тајна, како обично, туку јавно. Освен тоа, 
беа избрани и многу видни судии, бидејќи Диоген беше познат човек. Но при вни-
мателното разгледување на случајот, судиите стигнаа до заклучокот дека аргумен-
тите на робовите- впрочем, тие беа мали момчиња – не се доволно за пресуда. То-
гаш таа го затвори Теодор, близок човек на Диоген, во една од вообичаените соби. 
Се обиде, најпрвин со многубројни ласкања, а потоа и со најразлични мачења, да го 
натера да зборува според нејзината волја. Но кога не успеа, нареди да му ја обви-
ткуваат главата со воловски99 жили преку ушите и потоа да ја стегаат жилата. На 
Теодор му се чинело дека очите ќе му испрснат, но сепак не се согласил да сведочи 
лажно. Така, судиите го отфрлија обвинението против Диоген, бидејќи не се најде 
сведок, а тоа предизвика сенародна прослава во градот.  

 
ГЛАВА XVII 
 
Таков беше крајот на таа историја. А во почетокот на оваа книга, раскажав 

што им направи Теодора на Велизар, на Фотиј и на Бузес. Двајца бунтовници вене-
ти,100 Киликијци по потекло, со голема врева се нафрлија врз Калиник на Втора Ки-
ликија,и започнаа насилства.101 Го убија неговиот коњушар во мигот кога тој заста-
на пред својот господар, за да го заштити. Тоа се случи пред неговите и пред очите 
на целиот народ. Калиник нареди двајцата бунтовници да бидат судени и егзеку-
тирани за тоа убиство, а и за многу други нивни гревови. Императорката дозна за 
тоа и сакајќи да ја покаже својата наколонетост кон венетите,102натера без причина 

                                                 
99 Кастрирањето на бикови било познато уште во Стариот Завет. Говедата им припаѓале на Белците. 
Истото важело и за коњите. Но, кога Белците во централна Азија ги однеле коњите, нив ги прифати-
ле и Монголите. Така тие постанале и монголски. Оттаму потекнува крвната група В на Монголите, 
која на Запад кон Европа ја донеле Монголите. Со мешањето со крвната група А на Белците се 
создала “мешаната“ крвна група АВ, која е најнова. Питер-Витни пишат: “Не постои доказ за посто-
ење на оваа крвна група постара од 900 или 1000 години, кога имало западна миграција на исто-
чните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата 
на ископини на предисториски гробници во Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна 
група во лонгобардискиот период (4 до 7 век н.е.)“. Се потврдува, Белците на север помасовно по-
чнале да се селат со своето говедо, коза, овца, свиња...од 6 век, со создавање на гранични единици и 
градежи од Јустинијан, што го пишел Прокопиј. Меѓутоа, мешањето на Белците со Монголите било 
можно само многу потоа. Токму затоа Белците се селеле северно од Дунав со Црно Море, а Монго-
лите на југ, на Балканот. Нема ниедено домашно животно кое преминало на југ. Ова било затоашто 
Монголите биле само ловци и рибари со првобитната крвна група 0. Токму затоа сите домашни жи-
вотни северно од реката Дунав биле само балкански. Бидејќи до 20 век немало чартер летови, нема-
ло никаква преселба на Белци на Балканот, туку преселбите отсекогаш биле обратни. ЗНАЧИ, СЕ-
КОЈ ОНОЈ КОЈ ПРОНАЈДЕ МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ ДЕКА ИМАЛО ПРЕСЕЛБИ НА БЕЛЦИ НА 
БАЛКАНОТ, ТОЈ НАЈИТНО ТРЕБА ДА ЈА ДОБИЕ НОБЕЛОВАТА НАГРАДА: НЕМА СЛОВЕНИ. 
100 Анти=а н ти, како претходници...; Венети=в енети=ене ти... е можно само на тн.словенски јазици. 
101 Нешто за имињата:Дионис=пионис=пианис=пианиш; Диоген=дио (дво) ген=жен, Генет=Женет...; 
Велизар=вели зар (цар) или Велисар=велисар=велишар; Фоти-ј=поти-ј; Калиник=калин ик тн.слове-
нски, како што бил и Константин=кон стант ин: кон и ин се тн.словенски, а и стант=станат=вечен...   
102 За да се потврди дека Венетите не биле посебен народ, е доказот, тие имале ист јазик со Антите и 
Склавините, кои меѓусебно се разбирале, што го пишел и Прокопиј. Тој и ниеден друг автор не пи-
шат за некаква етничка припадност на било кој, кога сите биле едно исто. За доказ се следните при-
мери: Бригите=Брзјаците го однеле дативното у во Индија, Кина, Јапонија и Америка; ова важи за 
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да го распнат Калиник на крст врз гробот на убијците, и тоа пред да истече него-
вата служба. А императорот се преправаше дека божем жали за несреќникот. Кажу-
ваше страшни закани против злосторниците, но не презеде ништо, а не сметаше де-
ка му е под достоинството да го заграби имотот на убиениот. 

Теодора се трудеше да измислува казни и за оние кои згрешиле со своето те-
ло. Имено, таа собра повеќе од петстотини блудници кои среде плоштадот се про-
даваа за евтини пари, колку за да преживеат, ги испрати на спротивниот брег и ги 
затвори во манастирот наречен ‘Покајание’- со тоа, ги принуди да го сменат својот 
начин на живот. Некои од тие блудници се фрлаа ноќе од ридот и така се избавуваа 
од принудната промена. 

Во Византион живееја две девојчина, сестри, кои беа од конзулски род три 
поколенија наназад, а одамна, по крв, му припаѓаа на сенаторскиот сталеж.103 Се 
случи така што, само што се омажија, сопрузите им умреа и двете останаа вдовици. 
Теодора веднаш се погрижи да им избере двајца прости, одбивни мажи и со сите 
сили се нафати да ги омажи за нив, обвинувајќи ги и двете дека не живеат чесно. 
Жеите се исплашија да не ја изврши својата намера и избегаа во црквата Света Со-
фија, се втурнаа кон кршталницата и се фатија за неа. Но императорката се погри-
жи со сите сили да изврши над нив таков притисок што сестрите, на крајот, решија 
да го прифатат бракот за да се ослободат од нејзините мачења. Така, таа не остави 
ниту едно неизвалкано и неприкосновено место. Жените беа насилно поврзани со 
своите сопрузи-просјаци, далеку под нивниот ранг, иако и двете имаа на располага-
ње благородни кандидати. Мајка им, и самата вдовица, присуствуваше на нивната 
свадба и не се осмелуваше ниту да плаче ниту да жали над нивната судбина. Подо-
цна, Теодора се погрижи да им го намали срамот и реши да ги утеши со јавни успе-
си. Ги крена и двајцата сопрузи на ранг управници, но тоа не им донесе олеснување 
на младите жени, а пак нивните мажи им носеа понижувачки и неподносливи маки 
на речиси сите поданици, како ќе раскажам понатаму. Теодора воопшто не обраќа-
ше внимание на ранг или на општествено достоинство, важно беше само да се ис-
полни нејзината желба. 

Кога уште била на сцената, зачнала со еден свој љубовник. Подоцна дознала 
за тоа, се обидела на сите можни начини да пометне, но не успеала да го умртви за-
родишот, зашто тој веќе бил развиен. Бидејќи ништо не дало резултат, таа се отка-
жала од понатамошните напори и морала да роди. Таткото на дететото видел дека 
таа се наоѓа во безизлезна ситуација и дека е очајна бидејќи, како мајка, не би мо-
жела да го врши веќе својот стар занает со своето тело. Кога дознал дека таа нави-
стина ќе го убие детенцето, тој го зел- било момче- и го крстил Јован. Потоа го од-

                                                                                                                                                 
кратката јакна, без н јака, во Кина; традициите на градежи, писма..., а и обичаи. Ведите биле Белци. 
Следи тие ги гореле мртовците како Траките...Исто така, тие не го јаделе говедското млеко и месо, 
затоашто говедото било свето, бикот бил Зевс, в=б, с=генетив во у=датив, Зебу говедо во Индија. До 
денес ние не јадеме коњско месо а и млеко, оти Коњ=Посејдон. Јадењето на говедско и коњско било 
на Монголите, што го прифативме за говедото,а но уште не за коњското. И секаде, каде биле Готите 
и денес се јаде коњско месо, крв во крвавици, недопечено месо татарбифстек и други диви животни: 
кучиња, мачки...Монголи имале повисоко учество крвна група В,што се гледа кај Бојт...низ Европа... 
103 Кога Рим беше преместен во Византион, сиот сенаторски сталеж и многу Римјани се преселија во 
Вториот и Новиот Рим, Константинопол. Бидејќи во Константинопол никогаш не се говорел латин-
ски како народен, во Рим се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил венетски или 
илирски. Бидејќи Рим бил создаден од Етрурците, чиј јазик бил тн.словенски, Рим бил тн.словенски.  
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вел со себе во Арабија, каде што отпатувал. На смртната постела, татко му му ја ра-
скажал на својот син Јован, веќе пораснат, целата историја за мајка му. Јован го ис-
пратил својот покоен татко како што е редот и подоцна дошол во Византион. Таму 
им ја раскажал целата работа на луѓето кои го обезбедувале приемот кај мајка му. 
Тие не се ни посомневале дека таа може да измисли некоја нечовечка постапка про-
тив него и и соопштиле на мајката дека дошол Јован, нејзиниот син. А жената се 
исплашила дека тоа може да стигне до нејзиниот сопруг и наредила момчето да 
влезе кај неа. Таа го погледнала кога влегол и му го препуштила на еден од своите 
луѓе, кому секогаш му наложувала такви задачи. И јас не можам да известам на ка-
ков начин несреќното момче го напуштило овој свет, но никој не го видел повеќе, 
дури и по смртта на императорката. 

Во тоа време,се развратија карактерите на речиси сите жени.Тие сосема сло-
бодно си дозволуваа секакви гревови кон своите сопрузи, без да крие некакви опа-
сности или непријатности за нив. Зашто и тие што ќе беа фатени во прељуба, беа 
ослободувани без никаква казна. Веднаш одеа кај императорката, ја извртуваа при-
казната и ги подведуваа своите мажи под најразлични лажни обвинувања. И тие тр-
ебаше да го враќаат во двоен износ добиен од жените, без да биде докажана нивна-
та вина. Згора на тоа, најчесто беа камшикувани и фрлани во затвор. А нивните пр-
ељубнички се разубавуваа и без страв се одаваа на разврат со своите заводници. А 
мнозина од тие заводници, со таа своја активност, добиваа и дополнителна должно-
ст. Затоа, оттогаш натаму, повеќето мажи доброволно си молчеа за грешните дела 
на своите сопруги, за да не се најдат под императорскиот камшик. Им даваа неогра-
ничена слобода на своите жени, за да не бидат разобличени. 

Теодора сакаше се во државата да решава по свое. Даваше служби, ракопо-
ложуваше свештеници, внимаваше единствено на тоа човекот што го добил досто-
инството да не биде некој добар и чесен човек кој, подоцна, ќе биде во состојба да 
ги одбива нејзините наредби. Таа дури ги средуваше и сите бракови, небаре со не-
каква божја власт. Тогаш никој не можеше да се сврши по свој избор. Одеднаш, се-
кој добиваше жена не затоа што таа му се допаѓаше- нешто што се почитува дури и 
кај варварите- туку затоа што таква била волјата на Теодора. Истото го поднесува и 
девојките за мажење- тие беа принудени да се свршуваат за мажи кои не им беа при 
срце.Дури и без никаква причина, императорката често ја извлекуваше невестата од 
брачната соба и го оставаше младоженецот без жена, велејќи злобно само дека не и 
се допаѓа. Така таа постапи со мнозина, а исто така и со Лав, кој имаше чин рефе-
рендариј, како и со Сатурнин, синот на Хермоген. Тој Сатурнин беше свршен со 
една девојка, негова втора братучеда, слободно родена и убава. Татко и Кирил ја 
имаше свршено за него кога Хермоген беше веќе починат. Нивната брачна соба би-
ла веќе подготвена кога Теодора го затворила и го одвела во друга брачна соба, во 
која, со плачење и со преколнување, тој бил принуден да се ожени за ќерката на 
Хрисомало.104 А таа Хрисомало некогаш била танчерка, исто така и хетера. Тогаш 
таа живееше во дворецот, заедно со една друга Хрисомало и се една Индаро. Наме-
сто своите занимања и забави во театарот, тие сега ги уредуваав работите на импе-
раторката. Но штом Сатурнин преспал со невестата и утврдил дека таа не е невина, 
му се доверил на еден свој близок дека не се оженил за девица. Кога овие негови 

                                                 
104 Хермоген=х ермо ген; Хрисомало, всушност Хрисомала=х рисо мала; Лав=лав: лео + в = лево= 
лаво; Сатурнин=сатурн ин;Сé само на тн.словенски, како Константинопол, без да биде кај Прокопиј. 
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зборови стигнале до Теодора, таа наредила, бидејќи тој се возгордеал и се надул, 
нешто што не му доликувало: да и да го нагостат убаво со стап по грбот, за да не 
му текне другпат да дрдори глупости. 

Што се случи со Јован Кападокиски,105 веќе раскажував. А за тоа дека Тео-
дора постапи така со тој човек не е гнев поради неговите злосторства против држа-
вата, ги приведувам следниот доказ: никој од оние кои подоцна извршија дури и 
пострашни злосторства против своите потчинети, не страдаше толку. Причината, 
всушност, беше во тоа што Јован се осмели и во друго да и се спротистави на им-
ператорката и толку ја наклевети пред императорот што малку фалеше таа да влезе 
во отворено непријателство со својот маж. Како што веќе реков, тука треба да ги 
изложам најточните причини. Поточно, кога по сите мачења што ги опишав, таа го 
затвори во Египет, нејзината жед за одмазда кон тој човек не се намали; таа посто-
јано бараше лажни сведоци против него. По четири години, меѓу бунтовниците во 
Кизик успеа да најде двајца прасини за кои се зборуваше дека биле противници на 
епископот. Императорката ги опсипа со ласкања, со ветувања и со закани, се доде-
ка едниот од нив, од страв и намамен од ветувањата, не го обвини Јован за овратно 
убиство. Меѓутоа, другиот не сакаше да се објави против вистината, иако со маче-
ње го беа дотерале пред смрт. Затоа и таа не успеа на тој начин да го уништи Јован, 
но натера да им ги отсечат десните раце и на двете момчиња- на едниот затоа што 
не сакаше да сведочи лажно, а на другиот- за да не излезе заговорот на бел свет. И 
додека сето тоа се одвиваше сосема јавно на плоштадот,106 Јустинијан се правеше 
дека не забележува ништо од извршеното.    

 
ГЛАВА XVIII   
 
А како доказ за тоа дека Јустинијан не беше човек, туку некаков демон во 

човечки лик, како што веќе спомнав, може да послужи и набројувањето на злостор-
ствата што ми ги донесе на човештвото. Зашто моќта на извршителот се гледа од 
неговите ужасни дела. Ми се чини дека не би било според силите на никого, освен 
на бога, да го каже точниот број луѓе погубени од императорот. Човек би можел да 
ги изброи побрзо сите зрнца песок низ светот, отколку бројот на жртвите на импе-
раторот.Ако треба да одредам во која земја уништи најмногу жители,ќе кажам дека 
загинаа безброј илјади лица. На пример, така ја опустоши опширната, густо насе-
лена Либија што човек може да оди долго додека да сретне еден човек, и тоа е зна-
чаен настан. Сепак, пред почетокот на нивната борба, таму живееја осумдесет илја-
ди Вандали, а кој би можел да ги изброи нивните жени, деца робови ? И кој човек 
би можел да ги преброи огромниот број луѓе кои живееја некогаш во градовите на 
Либија, кои се занимаваа со земјоделство и со поморски работи ? Јас сум ги видел 
со сопствени очи. А уште побројни од нив беа Маврузијците107- и тие беа погубени, 
заедно со нивните жени и деца. Земјата покри и мнозина византиски војници, за-
едно со нивната свита од Византион. Така што, ако некој наведе број од пет милио-
ни загинати во Либија, ми се чини дека би посочил недоволен број. Причината ле-

                                                 
105 Кападок=капа док. На капа капи капка, следи капија. Врата=врта, која се врти. Пак, док=док-от. 
106 Плоштад=плоштат, плоштет, по плоштен=плочен; плоштад=плошт ад, како поплочен дел=земја...  
107 “Маврузијци (Мавританци) биле наречени Берберите во Севернозападна Африка, и особено пле-
мињата кои живееле јужно од Мавританија Тигитана, по сверната падина на Атлас“. Атлас=а тлас. 
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жи во тоа што, веднаш по поразот на Вандалите, Јустинијан ниту се погрижил како 
да ја држи потчинета земјата, ниту пак предвиди како, со наклонетоста на своите 
поданици, да го зачува поседувањето на тамошните богатства, туку без да размис-
лува,веднаш го отповика Велизар, обвинувајќи го лажно за тиранија, за да може тој 
самиот потоа самоволно да ја раководи Либија и да го голтне целиот плен од неа. 

Тој итно испрати таму проценувачи на земјата и наложи крајно жестоки да-
ноци, какви што немало никогаш. Императорот си ги присвои најдобрите имоти. 
Им ги забрани обредите на аријаните.108 Беше претерано бавен во исплаќањето на 
војничките надници и воопшто се однесуваше лошо со војниците. Оттука се поја-
вија и бунтовите што завршија со сеопшти гибел. Впрочем, тој никогаш не се задр-
жа на нешто утврдено, туку се измешуваше и превртуваше.109 

                                                 
108 “Вандалите, како и другите германски народности, го имале примено аријанството. Настаните се 
однесуваат на 540 г. Види Историја на војните, VII, 14/7“. Берлинско-виенската школа не говори за 
Константинпол, туку за Византион, спроведувајќи ја римската политика, Источното Римско Царство 
да го истовети со град Византион во Византиска Империја, како Рим во Римска Империја. Дека таа 
школа не се служи со вистина е следниот пример, кој говори за “германски народности“. Всушност, 
Белци кои како Склавини=тн.Словени живееле источно од реката Рајна, што не било само до и по 
Бонифациус (8 век), кој ги покатоличувал, тоа опстоило и многу векови потоа, кога во Македонија, 
по 9 век, повеќе немало Склавини=тн.Словени. Оттогаш црковен јазик станал тн.старословенски, со 
кого Франките во Ремс ги устоличувале своите кралеви со преводот на Библијата тн.старословенски 
јазик на Методиј Солунски,што опстоило и по 15 век.Тогаш франковниот јазик станал битен,кој бил 
службен во Европа, ...Англија...Прусија, а после што следат германскиот=Лутеровиот како официја-
лен јазик во 19 век, што важело и со англискиот.Следи западно од Германија да се говорат дворасни 
јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), а источно од Франција трорасни јазици, дополнително 
уште монголски, готски, а таков употребувал Лутер. Поимов ништо на германски незначи, што ва-
жи за балканските имиња Герман и Теут=Деут до Deut=Deutscher. Фуснотата е под број 84, а во фу-
снота под број 4 за Велизар стои: “Полководец за време на управувањето на Јустинијан, по потекло 
од Германија, денешна Сепарева Бања“. Полк=Volk=народ, Сепарева=се парева, БЕЗ ГЕРМАНСКО. 
109 Истото се случи во неговата гранична Склавина, покрај Дунав. Оболенски пиши: “некој си Хил-
вуд, словенски поглавар со извонредни способности кој бил наговрен да стапи во служба на Визан-
тија во 530 година, бил назначен за главен заповедник на Дунав и неколку години успешно го бра-
нел“. Видливо е дека пограничните Склавини биле само ромејски, за време на Јустинијан I (527-
565), кој дошол на власт по неговиот чичко Јустин I (518-527). Следи прва Склавина била Јустини-
јанова во Подунавјето. За ова Антолјак вели: “Но, за време на Јустиновиот наследник Јустинијан I 
(527-565) значително повеќе се зачестиле нападите од Словените (Склавините, Р.И.) и Антите...Иа-
ко Јустинијан ги преземал сите можни мерки за да им го попречи преминот преку Дунав...Иако било 
притоа поразени, нова голема словенска војска повторно го преминала Дунав и непречено допира 
секаде ограбувајќи и заробувајќи дури до Драч (548). Во  549 година околу 3.000 Словени без отпор 
(кога тие биле само тн.Византијци, Р.И.) пак го минуваат Дунав, па преку реката Марица влегуваат 
во Илирија и Тракија. Таму ја разбиле бројно поголемата византиска војска и непрестајно ограбу-
вајќи стигнале до Егејско Море“. Па 548 и 549 година биле Јустинијанови, кога тој лошо управувал, 
со семејните самоволија... Истото важи и за 580 година. Тогаш во Македонија се појавуваат об-
ласти=склавини, кои се побунивале поради нивниот тешки живот. Според Хетерингон-Форман, Фо-
кас (602-610) припаѓал на династијата Јустинијан. Острогорски пиши: “Во војската дисциплината 
мошне опаднала и често доаѓало до отворени манифестации на незадоволства, дотолку повеќе што 
владата,принудена да штеди, често им ја задржувала платата на војниците. Кога 602 година војската 
добила наредба повторно да презимува од онаа страна на Дунав, избувнала буна. Побунетите војни-
ци го дигнале на штит и го прогласиле за цар, подофицерот од полуварварско потекло и напуштајќи 
ги своите позиции, тргнале кон Цариград. Тогаш и во самата престолнина пламнало востание. Рива-
лските странки на сините и зелените се обединале во борба против царската влада. Маврикиј е собо-
рен, а Фока со согласност на сенатот е крунисан цар“. Острогорски во фуснотата 129 наведува: “(М. 
В.Левченко, Венети и прасини во Византија в 5-7 в.)“...“Меѓутоа, помалку е значајно дали зелените 
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Италија, која е барем трипати поголема од Либија, опусте од луѓе уште по-
веќе од неа. Затоа и посочениот број на тамошни жртви ќе биде приближен. Впро-
чем, јас веќе порано ја изложив причината за настаните во Италија. Јустинијан и та-
му ги изврши истите злостора како и во Либија. А тој, згора на се, ги испрати во зе-
мјата и т.н. логотети и веднаш предизвика сопшта збрка и гибел. Пред таа војна, го-
тската држава се протегаше од Галија до границата на Дакија, каде што е градот 
Сирмиум.110Кога византиската војска пристигна во Италија, Германците111 го зазе-
доа поголемиот дел од Галија и од Венетија. А Гепидите го освоија Сирмиум и не-
говата околина, накратко, сосема ненаселена територија. Зашто едните ги уништу-
ваше војната, а другите- болест и глад, нејзините постаојани сопатници. А пак Или-
рија и цела Тракија- од Јонско Море до предградието на Византион, а исто така и 
Елада и Херсонес- откако Јустинијан ја презеде власта над Византијците, речиси 
секоја година беа напаѓани од Хуни,112 од Словени и од Анти113 и тамошните луѓе 

                                                                                                                                                 
раскинале со Фока во 603 или 609 г., важно е што токму зелените одиграле улога во паѓањето на 
Фока“. Се гледа дека тогаш Склавините северно од Дунав биле со потекло од Мала Азија со Бал-
канот.Покрај Дунав со Црно Море и северно од нив се селеле Траки, што се чита кај Херодот (5 век 
п.н.е.). Значи, Траки=Склавини, а вакви биле Антите и Венетите. Се ова говори, сé било само ромеј-
ско. Да не се изуми, кога употребата на латинскиот опаѓала, се додека коине земал превласт со сво-
ите теми, земале замав склавините. Со Ираклиј (610-641) бил службен само коине, само со теми, а 
без склавини. Антолјак, на стр. 126, истакнува: “Македонските Склавини се споменуваат само до 
836-7 година кога во изворите им изчезнува секоја трага“.Македонија од 837 година е без Склавини. 
Значи, во Македонија областите биле наречени склавини, а од 838 година имало само теми, Темани.   
110 “Сирмиум, денешна Сремска Митровица, на Дунав. Тогаш овој град влегувала во диоцезата 
Дакија, во провинцијата Долна Панонија“. Подунавјето било населено од Белци со варварски јазик. 
111 “Со ‘Германци’ Прокопиј ги означува Франките кои, за време на војните со Готите, ја преземаат 
Венетската област. Според Историја на војните, VII, 33/7. Гепидите, пак, се сместиле во Сирмиум и 
во неговата околина“.СЛЕДИ ДЕНЕШНИТЕ ГЕРМАНЦИ,ИСТОЧНО ОД РЕКА РАЈНА, БИЛЕ СА-
МО ВЕНЕТИ, СО ТРАКИСКИ ТРАДИЦИИ, КОИ ЗА БОНИФАЦИУС ВО 8 ВЕК СЕ СКЛАВИНИ.  
112 Острогорски пиши: “хунско- онугорско племе Булгари“...“јужно руските Татари“: Хуни=Скити. 
113 “Ова познато искажување на Прокопиј може да се спореде со следниот израз што го среќаваме 
кај Јорданес, Гот по потекло и роден веројатно во Тракија или во Мизија: ‘Тоа се несреќите што ги 
претрпе римската држава, освен секојдневните напади од Бугари, Анти и Словени’. Јорданес пишу-
ва околу средината на VI век, на латински. Види Iordanis, Getica et Romana, rec. Th. Mommsen, Mo-
numenta Germania historica, V, 1, AA, p, 52.  Под Илирија и Тракија Прокопиј веројатно ја подразби-
ра големата административна поделба на диоцези. Диоцезата Илирија ги опфаќала западните тери-
тории на Балканскиот Полустров, а Тракија- источните“. Следи “скитска пустиња“, а Скити=Хуни= 
Татари=Готи=Бугари. На тие монголски простори Белците дошле двојако: како бегалци или војници 
без домашни животни и војници=граничари со свои семејстава а потоа и преселници со свои дома-
шни животни. Следи домашните животни се најголемиот доказ. Псевдо- Цезариј, во почетокот на 5 
век, пиши: Склавините и Фисонците живееле негде во близината на Дунав и поради тоа се нареку-
вале Подунавци. Склавините “ се диви, слободни и беспоглавари, бидејќи своите водачи и старешни 
постојано ги убиваат било на гозба било на пат, и се хранат со лисици, диви мачки и меѓу себно се 
довикуваат како волци кои завиваат“. Со наводов се потврдува, во нивно време уште немало пресел-
би на семејства со домашни животни. Затоа во оваа време имало само легии. Овие пристигале до ре-
ката Дунав, ги протерувале Скитите преку Дунав, наследство уште од времето на Филип и Алексан-
дар Македонски, и се враќале назад, на своите одредишта. На тамошните сурови климатски услови 
луѓето морале да се борат да опстојат.Бидејќи тие немале домашни животни, тие морале да се хран-
ат со диви животни и да се однесуваат како тамошните луѓе- Скитите. За да се потврди дека во вре-
ме на Јустинијан и потоа имало промена на името за област во склавина се наведува наводот на Ост-
рогорски.Според него,“византискиот Балкан се распаднал на редици ‘склавини’.Така оттогаш ги ви-
кале самите Византијци областите, кои им припаѓале на Словените и во кои византиската власт фа-
ктички не функционирала“.Значи, се извршила само едно-промена на името за област, ништо друго. 
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трпеа ужасни страдања. Ми се чини дека погубените и заробените Византијци беа 
над двеста илјада, така што таа земја почна да личи на скитска пустиња. 

Толку за настаните во војните во Либија и во Европа. А за целото тоа време, 
Сарацените постојано навлегуваа во источните византиски територии од Египет до 
границата на Персија и толку ги пистошеа што тие области останаа без луѓе и чо-
век воопшто не би можел да ги пресмета тамошните жртви. Освен тоа, Персијците 
и Хозрој четири пати114 навлегуваа и во другите византиски територии, уништуваа 
градови, а заробениците во освоените градови и области ги убиваа или ги земаа со 
себе, а нападнатите земји ги пустошеа. Откако навлегоа пак и во Колхида, и денес 
таму гинат Колхидијци, Лизијци и Византијци.115 

Впрочем, ниту Персијците, Сарацените, Хуните, ниту словенското племе и 
други варвари, можеа да ја напуштат неповредена византиската земја. Зашто при 
нивните напади, а уште повеќе при опсадите и при судирите, наидуваа на силен 
отпор и беа не помалку убивани, па така, не само Византијците, туку и сите варва-
ри беа засегнати од крвожедноста на Јустинијан. И самиот Хозрој имаше лош ка-
рактер, како што веќе раскажував на соодветните места, но и императорот му дава-
ше поводи за војна. Зашто тој не ги сообразуваше своите дејства со ситуацијата: во 
мир и со склучени договори, неговиот подол ум постојано им даваше основа за во-
јна на соседите. А кога ќе дојдеше војната, без причина стануваше колеблив во 
подготовките за неа, поради својата алчност. И наместо да се труди во тие работи, 
тој се интересираше за надземното, го интересираше прашањето за божјата приро-
да и ниту ја прекратуваше војната, зашто беше убиец извалкан во крв, ниту пак 
успеваше да се надметне над непријателот. Тоа се должеше на неговата ситничаво-
ст, која му пречеше да ги преземе потребните мерки. На тој начин, во времето на 
неговото владеење. Целата земја беше постојана натопена со човечка крв, како ви-
зантиската, така и земјите на сите варвари. 

Со еден збор, во тоа време, тие работи можеше да се изложат за војните низ 
целата византиска земја. А ако ги споменам и другите бунтови во Византион и во 
сите други градови, мислам дека тие донесоа не помалку убиства од војните. Зашто 
правото и праведното казнување воопшто не се применуваа, туку напротив, импе-
раторот ја подржуваше едната од двете партии, поради што и двете беа неспокојни: 
едната поради своите загуби, а другата добиваше прекумерна дрскост. Тоа ги пот-
тикнуваше спорните страни ту кон очај ту кон безумство, и тие се тепаа меѓу себе, 
или масовно, или во мали групи, или пак напаѓаа некого сам, од заседа. Тоа траеше 
триесет и две години без прекин. Во тој период, тие најужасно се навредуваа, а 
мнозина беа егзекуитирани од префектите на демосот.116 При тоа, многу повеќе ка-
зни за своите недела поднесоа прасините. Освен се наброено, византиската држава 
беше преплавена од убиства со казнувањето на самарјаните и на т.н. еретици. Тоа 
сега ќе го споменам воопштено, зашто малку погоре го опишав подробно. 

Сетоа тоа го снајде човештвото откако демонот зел човечки лик и се најде 
меѓу луѓето и, како император, ги предизвикуваше нивните несреќи. Сега ќе ги 

                                                 
114 “Во некои од ракоиписите стои ‘три пати’ “. Значи, имало променувања, дотерувања... 
115 “Персијците навлегувале во кавкаските области во 541 г. Во Историја на војните, VII-VIII, Пр-
окопиј исто така зборува за војните против Словени, Анти и ‘Хуни’, како и за настаните на Исток“. 
Тој не говори за некакви живисуштества Словени,туку само Склавини,постари од оние на Балканот.  
116 “Оваа должност, prafectus plebis, поврзана со полицијата во Цариград, била создадена во 535 г“. 
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опишам и несреќите на народот, предизвикани од неговата тајна сила и од неговата 
демонска природа. За време на неговото раководење, на Византијците им се случи-
ја многу настани и други катастрофи за кои едни тврдеа дека биле предизвикани од 
присуството и од дејствијата на злиот демон, а други- дека божеството се откажа-
ло од византиската држава и дека и ја препуштило на волјата на нечестиви демони, 
а тоа се пројави на следниот начин. На пример, реката Скиртос ја поплави Едеса и 
им донесе илјадници несреќи на тамошнмите жители, како што ќе раскажам по-
доцна. А водите на Нил, по нивното вообичаено покачување, не се повлекоа во пре-
двиденото време и им донесоа огромни штети на некои од жителите, како што ра-
скажував порано. Реката Киднос, пак, која тече речиси низ целиот Тарс, го поплави 
градот и не се повлече со денови, предизвикувајќи огромни несреќи. Земјотреси ги 
уништија Антиохија, првиот град на Исток, и соседната Селевкија, како и Аназар-
вон, најблескавиот град во Киликија. И кој би можел да ги изброи загинатите луѓе ? 
Би можеле да се додадат и Ивора, и Амасија, првиот град на Понта, Поливот во 
Фригија и Филомидис, наречен така од Пизидијците, како и Лихнида117 во Епир и 
Коринт- кои отсекогаш биле едни од најнаселените градови. Сите тие беа разу-
рнати тогаш од земјотрес, а речиси сите нивни жители загинаа во нив. А како што 
споменав и порано, на тоа се додаде и чумата, која ги однесе животите на околу по-
ловина од преживаните. Та настана погибија на толку многу луѓе, додека Јустини-
јан најпрвин ја управуваше византиската држава, а потоа- додека имаше импера-
торска власт.  

 
ГЛАВА XIX 
 
Сакам уште да раскажам како Јустинијан си ги присвојуваше сите можни 

пари, но најнапред ќе кажам за сонот што му се јавил на еден виден Византиец во 
почетокот на Јустинијановото владеење. Човекот раскажуваше дека му се сонило 
како стои во Византион, на брегот на морото, спроти Халкедон и го здогледал Ју-
стинијан среде протокот. И потоа видел како тој најпрвин ја испил целата вода од 
морето, та изгледало како морето веќе да изчезнало и тој стои на копно, а потоа, од 
двете страни, од одводните канали, бликнала друга вода, полна со нечистотија и со 
ѓубре, се кренала до двата брега, а Јустинијан ја проголтал и неа и протокот одново 
станал сув. 

Таков бил сонот. А споменатиот Јустинијан, кога вујко му Јустин ја насле-
дил импараторската власт, најде полна државна каса. Зашто Анастиј беше најпред-
видливиот, најдобриот стопан од сите властодршци и од страв- тогаш се случуваа и 
такви работи- неговиот наследник да не западне во парични проблеми па до огр-
абува своите поданици, пред да умре, ги имаше наполнето сите ризници. А Ју-
стинијан, набрзо, ги потроши сите, или бесмислени градби во морето, или за своето 
пријателство со варварите, иако човек можеше да си помисли дека тие пари биле 
                                                 
117 “Градот Аназарвон (Аназарва) се наоѓа во североисточниот дел на Киликија. Ивора бил град во 
Хелеспонт, а Амасија- град во Понт. Градот Поливот во Фригија се наоѓал на местото на денешен 
Афион-Карахисар, недалеку од Бруса; Филомидис, или Филомелион, се наоѓал во Пизидија. Лих-
динт или Лихнида е денешниот град Охрид, кој тогаш спаѓал во провинцијата Нов Епир“. Значи, 
имало провинции, а не склавини. Ваква имало во Подунавјето, каде Јустинијан градел утврдувања, 
цркви.... Во претходната фуснота 94: “Види За градбите...“. Мноштво варварски=пелагиски=тн. сло-
венски поими: ...Поливот...Афион=апион=опион=опиум=опи ум, како и во стариот Египет на Белци. 
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доволни за сто години и за најрасипаниот император. Навистина, настојниците на 
ризниците, на касите и на сите други императорски пари, тврдеа дека Анастасиј, во 
своето дваесет и седумгодишно владеење, оставил во државната каса три илјади и 
двеста кентенарии злато. А во деветте императорски години на Јустин, за кои Ју-
стинијан донесе неред во државата, спротивно на секакво право, во државната каса 
биле внесени четири илјади кентанарии и ништо не останало од нив, напротив, 
уште додека Јустин беше жив, беа трошени од тој човек на начин што го опишав во 
своите претходни раскажувања. А за каква цел, цело време, Јустинијан присвоју-
ваше богатства и ги трошеше, нема начин што ќе успее да ги истакне неговата пр-
ичина, основа или размери. Зашто тој, како непресушна река, секојдневно ги огра-
буваше и ги опустошуваше своите поданици, а потоа веднаш ги трошеше парите на 
варварите или за некакви поморски градби.118 

Откако Јустинијан толку брзо ја испразни државната каса, го упати погледот 
кон своите поданици и веднаш почна да им ги одзема имотите, грабејќи и вршејќи 
насилства без никаква основа. Покренуваше нечуени обвиненија против сите имот-
ни луѓе во Византион, а и во секој друг град.119Едни обвинуваше за многубожество, 
други за ерес против вистинската христијанска вера, трети- за педерастија, четврти 
за љубовни врски со свети жени или за некакви други недозволени односи; некои 
ги обвинуваше за поттикнување кон преврат, за пристрасност кон партијата на пра-
сините, за обид за убиство против него самиот или за каков и да е друг грев. И Ју-
стинијан веднаш стануваше наследник на мртвите или на оние што умираа, небаре 
тие го имаа посинето, и тоа беа неговите најславни дела. А пред малку раскажував 
како, по задушувањето на востанието наречено Ника, кренато против него, тој ве-
днаш стана наследник на сите сенатори едеднаш, на истиот начин на кој, и пред во-
станието, им ги одземаше имотите еден по еден.120 

Јустинијан не препушташе случај да надари богато секакви варвари,на исток 
и запад, на север и на југ, та дури и оние кои живееја во Британија,121 и какви ли не 
народи по целата земја за кои порано дури и не бевме слушнале, а сега за прв пат 
ги гледавме и потоа го дознававме името на нивното племе. Тие самите, дознавајќи 
го карактерот на тој човек, доаѓаа од целата земја кај него, во Византион. Тој, пак, 
без никакво колебање, туку дури и радосен од тоа, сметајќи го за успех тоа да ги 
исцрпува византиските богатства, да ги троши за варварите или за некакви помор-
ски работи,122секојдневно испраќајќи некого од нив дарувајќи ги штедро. На тој на-
чин, сите варвари станаа господари на византиското богатство, или заминувајќи си 
со пари подарени од императорот или оплачкувајќи ја византиската држава, или 
                                                 
118 Јустинијан како Варварин со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик ги користеше парите за 
Варварите, како и за градби. Па вакви биле и подунавските, каде веќе во 5 век имало Склавини. Тие 
таму веќе во 5 век говореле варварски. Таков бил и јазикот на Траките.Тие биле дури и Заткарпати... 
119 Јустинијан бил против благородниците=племството,а за народот како Варвари со варварски јазик 
120 Спротивно на народот (Варварите), наведеното можеле да го прават благородниците, сé е нивно. 
121 Константин Велики кога бегал кај својот татко, во Британија, а за да не биде достигнат, само ме-
нувајќи ги коњите..., се движел по течението на Вардар, Морава, Дунав, како што отсекогаш биле 
преселбите во ненаселениот континент, кој и денес се донаселува, никаде не забележал Склавини... 
122 Варвари и поморци биле Далматинците (Млечаните...), Венецијанците. Токму овие го оплачкаа и 
уништиле Источното Ромејско Царство.Ова се гледа од она што го пишувал последниот  премиер во 
Цариград, Лука Нотарис, Венецијанците, Геновчаните...не ги интересирало христијанската вера, чие 
зло било на Рим од со Крстоносните војни.Следни плачкаши биле Португалците, Шпанците, Англи-
чаните...Меѓутоа,Англичаните во 18 и 19 век ги потиснале Венецијанците...Јустинијан бил во право.  
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продавајќи ги заробениците, или барајќи откуп за мирот. А сонот што го споменав 
порано, стана реалност за сонувачот. Јустинијан успеа да најде и други начини за 
да ги ограбува своите поданици- за тоа, доколку можам, ќе раскажам подробно. Со 
нив, тој не одеднаш, туку постепено, го заграбуваше имотот на сите луѓа. 

 
ГЛАВА XX 
 
Најнапред, Јустинијан назначи во Византион еден префект на демосот кој 

требаше да го дели со трговците нивниот годишен приход и да им дозволува да ги 
продаваат своите стоки по цена што ќе ја посака.А луѓето беа принудени да си ку-
пуваат се што им беше неопходно по тројна цена, немајќи кому да му се пожалат за 
тоа. Таа мерка донесе огромни штети. Бидејќи императорската власт си присвојува-
ше дел од тие приходи, инстанцијата што се занимаваше со тоа сакаше да извлече 
што поголема печалба. Оттогаш натаму, службениците на власта, задолжени со таа 
срамна работа, како и сопствениците на продавници, ја користеа својата власт за да 
вршат беззаконија, и им донесоа страшни несреќи на граѓаните. Не само што про-
даваа по цени неколкупати повисоки од нормалните, туку и измислуваа необични 
измами со своите стоки. 

Потоа Јустинијан создаде голем број т.н. монополи и богатството на своите 
поданици им го предаде на луѓе кои не одбија да го примат тој грев врз себе. А пак 
самиот тој, штом ќе си го земеше своето, им ги предаваше работите на своите по-
мошноци, за да ги уредуваат како што сакаат. Таквите беззаконија се вршеа јавно и 
од сите други власти. Зашто, штом императорот ќе си го добиеше својот мал дел од 
украдената пљачка, службениците и чиновниците одговорни за тоа, без страв ги ог-
рабуваа своите жртви. А бидејќи постојаните утврдени службени лица не му беа 
доволни за таа цел, Јустинијан воведе две нови служби во државата. Притоа, и до-
тогашната поставена власт предизвикуваше општа збрка. Знам дека тој ги измисли 
тие нови служби за да располага со што повеќе поткажувачи и за да може уште по-
брзо да ги подложува на мачења невините луѓе. Едната служба беше воведена под 
лажниот изговор дека божем била против крадците, и таа беше наречена претура на 
демосот. А за другата служба, императорот објави дека таа ќе ги казнува педера-
стијата, прељубничките и оние кои неправилно се однесуваат кон божјите работи, 
и ја нарече квестура. И така, кога преторот ќе најдеше нешто особено вредно при 
кражбите, тој го носеше кај императорот со зборовите дека сопствениците воопшто 
не можат да се откријат. На тој начин, императорот секогаш го добиваше најдраго-
ценото. А пак таканаречениот квестор ги изнудуваше жртвите и му го даваше на 
императорот што тој ќе посакаше, а самиот тој, спротивно на секакво право, се збо-
гатуваше од туѓото не помалку од императорот.Впрочем, службениците на тие вла-
сти ниту ангажираа обвинители, ниту преставуваа сведоци на злосторствата, туку 
постојано, во целосна тајност, ги убиваа луѓето и го заграбуваа нивниот имот, без 
обвинување, без истрага. 

А потоа тој крвав убиец им нареди на тие власти, како и на префектот на де-
мосот, да се зафатат истовремено со сите обвинувања, порачувајќи им да се натпре-
варуваат меѓу себе кој ќе успее да погуби повеќе луѓа за пократко време. Раскажу-
ваат дека тогаш некој од нив го прашал чија ќе биде истрагата на случајот, ако не-
кој биде обвинет истовремено и пред тројцата. Императорот одговорил дека таа ќе 
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му припадне на оној кој ќе биде побрз. Сосема непромислено, Јустинијан ја проме-
ни и квесторската должност.За неа особено многу се грижеа речиси сите претходни 
императори, за да им се доверува на одлични правници, искусни и мудри во однос 
на сите закони, а и непоткупливи. Зашто ако се без искуство или пак ако се потти-
кнувани од алчност, тоа би можело да доведе до погубни последици за државата. 
Тој император го назначи на таа должност најпрвин Трибонијан, за чии активности 
доволно опширно раскажував во своите претходни раскажувања. А кога Тробониј 
почина, уште во мигот на неговата смрт, Јустинијан си зеде дел од неговиот имот, 
иако тој остави син и рој внуци. Потоа императорот го постави на таа должност Ју-
нил, Либиец по потекло. Тој човек немаше ни слушнато за закони, знаеше добро 
латински, но по елински немал посетувано дури ни почетен учител, па дури не мо-
жеше ни да зборува елински, а во своите обиди да го прави тоа, предизвикуваше 
смеа меѓу своите слуги.123 Тој беше ѓаволски алчен и воопшто не се срамеше најот-
ворено да продава императорски решенија. Воопшто не се колебаше да му подаде 
рака во знак на согласност на човек кој му дал само еден златник. И државата ја 
трпеше таа комедија цели седум години. А кога дојде крајот и на Јуниловите дено-
ви, Јустинијан го назначи за квестор Константин, млад и неопитен човек, без какво 
и да е судско искуство. Притоа, тој беше најкрадливиот и најсамобендисаниот чо-
век на светот. Тој Константин му стана многу драг и пријатен на Јустинијан, зашто 
императорот не се откажуваше од неговата помош при кражбите и при процесите. 
Така, набрзо Константин стекна огромном богатство и почна да живее раскошно, 
чекореше небаре на небесата и ги презираше сите луѓе. И ако некој ќе посакаше да 
го поткупи за нешто со многу пари, им ги даваше парите на неговите довереници и 
така го постигнуваше и своето барање. А пак самиот Константин им беше сосема 
недостапен на луѓето, било за разговор за средба, зашто тој одеше кај императорот 
и се враќаше откај него не полека, туку забрзано, тивко, за да не го задржи некој во 
непотребен разговор кој не му носи никаква заработка. 

 
ГЛАВА XXI 
 
Така стоеше таа работа со императорот. А од преторијанскиот префект до-

биваше годишно по триесет кентенарии врз официјалните даноци. Таа уплата тој ја 
нарече ‘аерикон’;124 според мене, тоа значеше дека тој не доаѓа од некој редовен и 
прифатен данок, туку како по некаква случајност, парите му паѓаа од воздух. И тоа 
треба да се смета како резултат од неговите нечесни дела. А раководителите на таа 
служба секогаш го користеа тој мотив за да извршат грабежи над поданиците. И 

                                                 
123 “Како што се гледа од овој текст на Прокопиј, грчкиот јазик веќе се наметнувал во официјалните 
канцелариски служби,иако Јустинијан тврдел дека латинскиот му е ‘татков јазик’.Впрочем, Новели-
те на Јустинијан се издадени делумно на латински и делумно на грчки јазик“. Латински и коине би-
ле службени, а народен, мајчин, јазик само варварски=пелазгиски=тн.словенски. Ова се потврдува и 
со доказот дека Константин Велики и Јустинијан латински и коине ги учеле во школите, а мајчини-
от дома. Во прво време имал предност латински,а тек потоа коине останал единствен службен јазик. 
Според Ланге, во годината 425 бил основан Универзитетот во Константинопол, каде што предност 
имал грчкиот во однос на латинскиот. Латинскиот се одржал како официјален јазик до владеењето 
на Хераклеиос (610-641), кој би заменет со грчкиот јазик. Токму затоа татко му бил само Варварин.  
124 “Аериконот, или ‘воздушен данок’, всушност, постоел и порано. Тој е еден вид додатен данок, 
поврзан со поседување недвижен имот“. Следи аерикон=а ерик он: ерик + т = етерик + в = ветерик...  
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тие даноци му ги предаваа на императорот, а самите тие, без напор, си го присвоју-
ваа императорското богатство.Јустинијан, пак,сметаше дека е природно да си ги за-
твори очите пред тоа. Тој само следеше кога тие ќе добијат огромни богатства, за 
да може да покрене некакво неосновано обвинение против нив и да им го одземе 
целиот имот. На истиот начин постапи и со Јован Кападокиски.Се разбира,сите кои 
во тоа време ја добиваа таа должност, за неколку дена стануваа неверојатно богати. 
А само двајца беа исклучок од тоа:Фокас, кого го споменав во своите претходни ра-
скажувања како крајно ревносен приврзаник на правдата- тој човек остана на своја 
функција без да се бори за нечесни печалби- и Басос, кој подоцна дојде на таа слу-
жба.Ниту еден од двајцата не успеа да ја задржи функцијата речиси ни една година. 
За само неколку месеци, тие требаше да ја напуштат својата должност бидејќи беа 
непогодни и сосема несоодветни за случајот. И за да не биде мојот расказ бескраен 
доколку ги набројувам сите подробности, ќе одбележам само дека истото се праве-
ше и на сите други служби во Византион. 

Впрочем, Јустинијан низ целата византиска држава постапуваше вака: си ги 
одбираше најлошите луѓе, за да ги разврати, и им ги продаваше службите за големи 
пари. Зашто на никој чесен и барем малку разумен човек, не би му паднало на ум 
да ги дава сопствените пари за да ги ограбува луѓето кои не згрешиле со ништо. Си 
го прибираше златото од купувачите и им ја даваше власта, за да постапуваат свое-
волно со поданиците. А тие луѓе, природно, препочитаа да ги погубат сите потчи-
нети територии и луѓе, само за да се збогатат. Оние, пак, кои ги купуваа градските 
служби со пари земени на заем од лихвари, со високи лихви, штом ќе му платеа на 
продавачот, со пристигнувањето во своите градови, вршеа најразлични злосторства 
над своите поданици, стремејќи се единствено да им го исплатат договореното на 
своите заемодавци и однапред да се вбројат меѓу најбогатите граѓани. Тие нивни 
постапки не носеа никаква опасност за нив,ниту пак ги покриваа со срам, напротив, 
им носеа дури и некаква слава, и тоа толку поголема колку што повеќе жртви ќе 
убијат и ќе усепееја да ограбат. Името ‘убиец’ и ‘ограбувач’ најмногу одговараше 
на нивната дејност. Се разбира, штом Јустинијан ќе видеше дека некое лице на до-
лжност стигнало на врвот на богатството, го вплеткуваше во своите лажни зборови 
и, набрзо, веднаш му го одеземаше богатството. 

Подоцна, императорот издаде закон според кој лицата кои стапуваат на дол-
жност требаше да се заколнат дека ќе бидат чисти од секакви кражби и дека нема 
да даваат, ниту пак да добиваат никакви пари за некоја служба. Притоа, тој ги дода-
де сите проклетства познати од најстари времиња, ако некој остапи од прописите 
на законот. Но не помина ни една година од неговото излегување, и самиот импе-
ратор ги пренабрегна прописите и проклетствата, без да помислува на срамот што 
си го навлекува, и почна да ги собира парите за службите- не тајно, туку сосема 
отворено, на пазарот. А пак купувачите на службите, без да обрнуваат внимание на 
дадената заклетва, грабеа повеќе од порано. 

Подоцна, тој измисли една друга нечуена работа: реши да не ги продава по-
веќе службите во Византион и во другите градови кои ги сметаше за најважни, туку 
си бараше и си назначуваше наемници, одредувајќи им плата за да му го предаваат 
сето она што е украдено. А неговите наемници му го носеа назначеното и веќе без 
страв извлекуваа се од целата земја. И така, се пронесе наемничкото самоволие под 
покритие на некакви служби и ги опустошуваше поданиците. На тој начин, цело 
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време, императорот внимаваше да назначува такви луѓе на такви места кои, отворе-
но кажано, беа најголемите никаквеци и, притоа, секогаш успеваше во своето бара-
ње.И кога тој ги назначи првите никаквеци и моќта на власта им го откри на јаве 
лошиот карактер, ние се чудевме од каде човечката природа успеала да собере тол-
ку пороци. Но кога нивните наследници доаѓаа на нивните функции и успеваа да ги 
надминат своите претходници, луѓето се чудеа како е можно оние, кои претходно 
им изгледаа како најниски никаквеци, сега да им се чинат сосема пристојни во спо-
редба со следбениците. А пак третите на тие служби ги надминуваа вторите со сво-
ите злосторства, а по нив и другите, и така продолжуваше на истиот начин- новите 
лица назначени на должноста, со своите злосторства, им создаваа добро име на 
своите претходници. А штом злото се распространи, сите сфатија дека човечката 
лошотија може да се проширува бескрајно, потхранувајќи се од примерот на прет-
ходниците, и дека се поведува од можноста за произволно постапување над жртви-
те.Таа може да достигне дотаму до каде што се простираат претставите на оние кои 
трпат. 

Така стоеја работите со византиските лица на должност. Често, воените на-
чалници во Тракија и во Илирија сакаа да ги нападнат непријателите Хуни кои вле-
гуваа во византиската територија за да пљачкаат и да земаат заробеници, но треба-
ше брзо да се откажат од тоа зашто ги гледаа писмените наредби на императорот 
Јустинијан кој им забрануваше напади против варварите зашто тие биле неопходни 
сојузници на Византијците против Готите, а и против некои други непријатели.125 И 
оттогаш, тие варвари, како непријатели, ги пљачкаа и ги поробуваа византијците во 
тие области, а од друга страна, како пријатели и сојузници на Византијците, си ги 
носеа дома пљачките и заробениците.126 Честопати, некои тамошни селани, потти-
кнати од страдањата на своите заробени деца и жени, се собираа во големи групи и 
убиваа мнозина варвари при нивното повлекување и им ги одземаа коњите, заедно 
со целиот плен.127 Меѓутоа, со тоа, тие запаѓаа во тешка ситуација зашто присти-
гнуваа пратеници од Византион да ги измачуваат, да ги осакауваат телесно и без 
колебање да им наметнуваат парични глоби, додека не им ги предадат сите коњи од 
одземени од варварите.128  

 
ГЛАВА XXII 
 
Кога императорот и Теодора го сменија Јован Кападокиски посакаа на него-

во место да постават некој друг и ревносно бараа меѓу луѓето да ги најдат најнечес-
ниот. Тие сакаа да најдат таков инструмент на тиранијата за да можат уше побрзо 
да ги погубуваат своите поданици. Во прво време, на тоа место го поставија Теод-
от, недобронамерен човек, но и не доволно способен за да им се допадне. Потоа пр-
одолжија со својата потрага низ целата земја.Сосема неочекувано, најдоа еден са-
раф по име Петар, Сириец по потекло,со прекар Варсим. Тој одамна седеше зад са-
рафаската маса и со тоа свое занимање си обезбедуваше големи и нечесни заработ-

                                                 
125 Се вели непријатели Хуни, значи, Татари, како Скитите=Готите. Никаде ги нема Склавините. Тие 
биле домородци,Белци, со потекло од Балканот со Мала Азија.Па тие се селеле на север кај Скитите. 
126 Досега ниеден автор не кажал, каде Склавините ги носеле своите пљачки и заробеници: дома ? ! 
127 А БИДЕЈЌИ СЕ ГОВОРИ САМО ЗА КОЊИ, ТОА НЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ, ТУКУ МОНГОЛИ.  
128 Белците се пренесувале со воловски коли. Монголите (Готите) со коњски, на понтонски мостови. 
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ки. Владееше совршено со кражбата на оболите и постојано мамеше клиентите со 
брзината на своите прсти. Итро најдрско, им ги собираше парите на своите жртви, а 
штом ќе го фатеа, умееше лажно и бесрамно да се заколни за да го прикрие своето 
злосторство. Поради тоа и беше избран меѓу епархиските војници и достигна до та-
ква бесрамност што си ја стекна особената наклонетост на Теодора и сосема лесно 
и помагаше во извршувањето на нејзините недела. Затоа и веднаш го сменија Тео-
дот од фунцијата на која го имаа поставено по смената на Јован Кападокиски и го 
назначија Петар. Тој правеше се според нивната желба. Не пример, ниту засрами, 
ниту се исплаши кога им ги одзеде платите на војниците. Ги направи должностите 
уште попоткупливи од кога и да било, а кога ги осрами уште повеќе, им ги про-
даваше на луѓе кои не се колебаа да ја вршат таа нечесна трговија. Петар им ги пре-
пушташе на оние кои ги купуваат со строга инструкција дека располагаат произ-
волно со душите и со имотите на своите подвластени. Зашто нему самиот и на оној 
што ја купил службата веднаш им се даваше целосна власт за грабеж и за секакво 
опустошување. Така, трговијата со човечкиот живот проистекуваше од главата на 
државата, се исплаќаше полисата за уништување на градовите, а меѓу високите су-
дски чиновници и среде плоштадот, сосема ‘законски’ се шеташе разбојникот кој, 
заштитен, ги собираше парите определени за службите. И немаше никаква надеж за 
казнување на престапниците. Од сите државни службеници, меѓу кои имаше мно-
зина почитувани мажи, Петар секогаш ги привлекуваше најлошите околу себе. Та-
ка, не паѓаше само тој во гревови, туку и сите оние кои, порано или подоцна, доби-
ваат некаква должност. 

Слични престапи се вршеа и во службата на т.н. магистар, како и на палати-
ните, кои се занимаваа со државната ризница, со т.н. ‘лични и наследни’ дела на 
императорот, со еден збор, од сите служби во Византион и во другите градови. За-
што, откако тиранот ја раководеше државата, приходите што им се паѓаа на чино-
вниците во секоја служба, беа присвојувани или од него самиот или пак од начал-
ниците на таа служба, и тоа без никакво колебање, а потчинетите чиновници, кои 
запаѓаа во крајна беда, беа принудени сето време ропски да им служат. 

Во Византион грижливо се внесуваше многу жито и иако поголемиот негов 
дел беше расипан и не чинеше за јадење, Јустинијан им го продаваше на сите исто-
чни градови, притоа, дури и не по цената на најдобрите сорти, туку значително по-
скапо. Купувачите, пак, беа принудени, откако би фрлиле многу пари заради висо-
ките цени, да го истурат житото или во морето или во некој истечен канал. Дури 
кога таму беше склкадирано големо количество ново и уште нерасипано зрно, им-
ператорот реши и него да им го продаде прескапо на градовите што имаа потреба 
од него. Притоа, тој земаше двојно повеќе отколку што државата им го плаќаше на 
своите даночни обврзници за истото жито. Кога пак, следната година, реколтата од 
житна храна не беше толку висока, нивниот транспорт во Византион стануваше не-
доволен и Петар не знаејќи што да прави во таа ситуација, решил да откупи поголе-
ми количества жито во градовите на Витинија, на Фригија и на Тракија, а тамо-
шните жители беа приудени, со голем труд, да го принесат товарот до морето и от-
таму да го однесат во Византион, во едно патување полно со многу опасности. Зго-
ра на се, добиваа сосема ниска, симболична награда, зашто нивните штети беа то-
лку големи што луѓето би препочитале некој да им нареди да и го подарат житото 
на државата, па дури и да платата за тоа. Тоа бреме беше наречено ‘синоне’. Но ко-
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га еднаш не стигаше житото во Византион, мнозина му го соопштија тоа на импе-
раторот. Истовремено, војниците почнаа да негодуваат затоа што не ја имаа добие-
но својата вообичаена плата, та градот беше обземен од возбуда и од смрт. Петар 
веќе очигледно беше паднат во немилост кај императорот кој сакаше да го смени 
од функцијата поради се што е раскажано, а имаше и наслушнато дека украл ѓаво-
лски многу пари од државата. Реално, работите стоеја токму така. Но Теодора не 
дозволи тој да биде сменет. Таа извонредно многу го ценеше Варсим, како што им 
се чини, поради неговата порочност и поради неговото изразено грубо однесување 
со поданиците. А и таа самата беше бескрајно сурова, исполнета со нечовелност, и 
сакаше нејзините помошници да имаат карактери слични на нејзиниот. Раскажува-
ат дури и дека импероторката, против својата волја, била маѓепсана од Петар и за-
тоа му била наклонета. Тој Варсим особено многу се интересираше за магии и за 
отровни средства, восхитувајќи им се на т.н. манихеи, и сметаше дека е сосема во 
ред отворенода ги заштитува. Иако императорката имаше слушнато за тоа, таа не ја 
загуби наклонетоста кон него туку, напротив, уште повеќе го штитеше и го почиту-
ваше поради тие негови занимања. Впрочем, и таа самата, уште како дете, живееше 
среде маѓосниците и трујачите и бидејќи нејзините занимања ја поттикнуваа кон 
тие работи, во текот на целиот свој живот, таа веруваше во нив и им се доверуваше. 
Се зборува дека не го освоила Јустинијана толку со ласкање колку со моќта на де-
моните. Зашто тој човек не беше ниту праведен ниту пак постојан во доброто за да 
надвладее таква подлост, туку беше очигледно освоен од страста кон убиства и кон 
пари и мошне лесно им се поддаваше на измамниците и на ласкавците. Во најва-
жните работи, без повод ги менуваше своите намери и личеше на виор од прав. Ни-
ту еден негов близок или виден маж не можеше да има цврста доверба во него, би-
дејќи тој постојано ги менуваше своите мислења, за сите прашања. Така, Јустини-
јан, како што веќе споменав, беше сосема достапен за трујачите и Теодора, без ни-
каков напор, го потчинуваше на својата волја. Од тие причини, Теодора особено 
многу го ценеше Петар, кој се разбираше од тие работи. Само што го смени Петар 
од неговата претходна служба, под притисок на Теодора, императорот веднаш го 
назначи за благајник, сменувајќи го Јован од таа функција. А Јован беше дојден на 
тоа место само неколку месеци порано. Тој беше Палестинец по потекло, беше 
многу умен и добар човек, кој не беше способен ниту да присвојува незаконски па-
ри, ниту да навреди кого и да е. Се разбира, затоа и целиот народ го сакаше. А то-
кму поради таа причина, тој воопшто не им се допаѓаше на Јустинијан и на негова-
та сопруга. Штом ќе видеа, спротивно на своите очекувања, некој добродетелен и 
благоразумен човек меѓу своите службеници, тие се сопнуваа од изненаденост, се 
огорчуваа и се трудеа, колку што можат побрзо, да го остранат. 

Така Петар го замени Јован и, како благајник на императорската ризница, 
одново предизвика сеопшти катастрофи. Зашто тој откина поголем дел од парите 
кои секоја година доаѓаа кај императорот, а самиот се збогати недозволено од оп-
штествените средства прикажувајќи му само еден дел на императорот. Ограбени-
те, пак, остануваа длабоко натажени, бидејќи Петар не ја зголеми вредноста на зла-
тната монета, како што беше вообичаено, туку ја намали- нешто невидено порано. 

Така стоеја работите со императорот и со неговите чиновници. А сега сакам 
да раскажам како тој ги уништи замјоподседниците. Јас тукушто раскажав подро-
бно за чиновниците испратени низ сите градови и за страдањата на нивните жите-
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ли. Тие чиновници најнапред ги ограбуваа и ги малтретираа земјопоседниците. Др-
угото ќе го раскажам сега. 

 
ГЛАВА XXIII 
 
Прво, многу одамна беше прифатено секој византиски владетел, многукра-

тно, да им ги простува на своите поданици сите остатоци од даноци, за да не паднат 
во беда немајќи од каде да платат, постојано да бидат притиснати или пак да изми-
слуваат лажни оправдувања пред собирачите на данок кои, пак, се обидуваа меѓу 
даночните обврзиници да ги вбројат и оние кои не должеа ништо. А Јустинијан, за 
триесет и две години, не направи ниту едно такво благородно дело. Поради тоа, си-
ромашните беа принудени да ја напуштаат својата земја и веќе никој не можеше да 
ги врати назад. Изнудувачите, пак, ги измачуваа имашните со заканувачко обвине-
ние дека задоцниле со плаќањето на данокот, наложен на имотот од старо време. 
Навистина, несреќниците не се плашеа толку од новото собирање на данокот колку 
од тотално незаконското оданочување кое се правеше од пред неколку години. 
Впрочем, мнозина се ослободуваа од него со тоа што се откажуваа од своите имоти 
во полза на изнудувачите или во полза на државната каса. Потоа, Мидијците и Са-
рацените го опустошуваа поголемиот дел од Азија,129 а Хуните, Словените и Анти-
те130- цела Европа и некои градови беа срамнети со земјата, а на други- им беше со-

                                                 
129 “Се мисли на Мала Азија, а со ‘Европа’ се означуваат балканските поседи на империјата“. Пак, 
Европа била Македонија, која била до Дунав,а што се променало со А.Zeune во 1809 година, од кога 
се дошло до Балкански Полуостров. Инаку во Европа била Троја. Стефан Византиски (“Историја на 
кавкаските Албанци“ I Oxford University, 1961, London, превод Дорест), Тој во своето дело ја оспо-
рува теоријата за локацијата на Троја во Италија и Шлимановата (подоцнежна) теорија за локација-
та на Троја во Мала Азија. Во својот опис за уништување на Илиј и градењето на Рим, наведува 
“Илиј е завземен на следниот начин: градот бил во земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонез, 
западно од Македонија, во земјата Европа...Во тоа време младичот, еден од градските принцови, 
отишол во градот Солун, кој се наоѓал на исток од Македонија, во потрага по забава, а градското 
благородништво убаво го примило...“. Прајс пиши за големиот допринос на Илирите во Тројанската 
војна и запоставениот историчар Мојсија Хоренски. Овој запишувајќи го Илиј рекол дека градот ле-
жи во земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонез и ЗАПАДНО од Солун и од Македонија, во 
земјата Европа. Овој драгоцен податок на Мојсија Хоренски го користел и Стефан Византиски, кој 
бил црковен поглавар. Троја била западно во Македонија (Европа) поради тоа што споредувајќи ги 
наводите на Стефан Византиски со оние на Херодот таа требало да биде само во Горна Македонија. 
Ова се потврдува со наводот на Елијан (3 век н.е.). Тој пиши, скоро илијада и пол години после пад-
от на Троја, дека овој јазик припаѓал на илирските Бриги. Кога јазикот бил на илирските Бриги, Тро-
ја морала да биде само на просторите на Брзјаците од каде потекнале Бригите. Стефан од Византија 
запишал дека Бригите биле македонско племе, што живеели во соседство на Илирите. Бидејќи Бри-
гите биле македонско племе, Троја била во Македонија. Токму затоа Троја не можела да биде во Ил-
ирија.Според Гроте, Венетите биле ист народ со Илирите.Пак,Пелопонез никогаш не бил во Европа. 
130
 Се говори за Хуни, кои биле Монголи,и Белци Склавини, Анти и Венети, но не Словени од Божјо 

Слово, а Логос=Слово. За да се потврди, дека Антите, Венетите, Склавините и Словените биле еден 
ист народ Белци со варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик е следниов 
пример: Фасмер истакнува дека “Велегезитаи, чија област во 12 и 13 век се викала Велегезас“...“чие 
образување воочливо се всогласува со името на Антите Тазиархос Доврагеас“...“Конечно од 15 век 
уште за понатамошниот живот на Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на 
пaтувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомени, чие постанување 
(Buzeskul- Festschrift стр. 397фф) го поставил во 1412-1418 година. Таму Гркот (Ромеец, Р.И.) исто 
така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал за-
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бирана најстрога контрибуција. Луѓето, пак, беа заробувани заедно со нивните имо-
ти. Сите земји, по секојдневните напади, останаа без жители. И покрај тоа, Јустини-
јан никого не ослободи од данок, освен преземените градови, и тоа на една година. 
А според мене, дури и да ги беше ослободил од данок преземените градови за се-
дум години, како императорот Анастасиј, пак не би го направил потребното: зашто 
Кавад си одеше без да ги оштети ни најмалку градбите, а Хозрој палеше се по ред и 
срамнуваше се со земјата, предизвикувајќи им многу поголеми страдања на жите-
лите. И за сите тие луѓе на кои им направил смешна отстапка во данокот, а и за си-
те други кои често ја поднесуваа мидиската војска на своите територии, додека и 
Хуните, и варварите и Сарацените постојано ги ограбуваа источните бласти, додека 
пак варварите во Европа го правеа истото со тамошните Византијци, тој император 
веднаш стана полош од сите варвари зашто непосредно по повлекувањето на непр-
ијателите, земјопоседниците беа опсипувани од синони, от т.н. ‘епиболе’ и ‘дијагр-
афе’. А сека ќе раскажам какви се тие термини и што означуваат. 

Земјопоседниците се задолжени да ја прехрануваат византиската војска спо-
ред височината на данокот наложен врз секој од нив. Притоа, тие треба да ги плаќа-
ат сумите не според моменталната потреба, туку според максималното можно, без 
да се прашува дали сопствениците на своите имоти располагаат со работите што се 
бараат од нив. Така, тие несреќници беа принудени да ги издржуваат војниците и 
нивните коњи, со се што им беше потребно, купувајќи се по многу високи цени, а 
во некој случај и да ги добиваат продуктите од далеку и да ги носат на местото каде 
што е поставен воениот логор. Таму им ги предава на воените началници, кои ги 
мереа не според општоприфатените мерки, туку како ќе им текне. Затоа, т.н. ‘си-
нони’ ги истошти сите земојопоседници. Навистина, како што веќе раскажував, тие 
беа принудени да ја издржуваат војската, честоптати да доставуваат жито дури и од 
Византион и така да го исплаќаат својот данок не помалку од десеткратно. И не бе-
ше споменатиот Варсим единствениот кој се осмели да преземе врз себе таков грев, 
туку пред него и Кападокиецот,а потоа и наследниците на Варсим го правеа истото, 
заземајќи ја таа позиција. 

Така стоеја работите околу синонето. Самиот збор ‘епиболе’ значи гибел не-
видена дотогаш која ги снајде земјопоседниците одземајќи им ја и последната на-
деж за живот. Сосема неразумно беа оданочувани запустени и неплодни имоти чии 
сопственици и земјоделци веќе беа или сосема уништени или пак ја напуштаа та-
тковината и бегаа пред несреќите, продавајќи им го имотот на сопственици кои се 
уште не беа докрај пропаднати.131 

Така стои прашањето со епиболето кое, во тоа време, доби особено големо 
значење. А околу распродажбите, сосема накратко, околностите се вакви: во тоа вр-
еме, и градовите беа опсипани со многу несреќи во чии причини и подробности не-
ма да навлегувам, за да не се оддложи моето раскажување. Поради тие несреќи, зе-
мјопоседниците беа принудувани да ги плаќаат сумите за данокот што се бараше 
од нив. Но дури и со тоа не заврши нивната трагедија. Кога чумата ја опфати цела-
та земја, а со тоа и Византиската Империја, истреби поголем дел од селаните и, со 

                                                                                                                                                 
белешката за сродноста на либекските Словени со Зиготите на Пелопонез“. Значи, Еладците, Маке-
донците и тн.Германи говореле склавински=тн.словенски.Тоа било не само во 15 век,и многу потоа. 
131 Синон=синон=син он, наследник, наследници за данок; епиболе=а пи боле, со бол до гибел. Сле-
ди дијаграфе=дија графе: дија=два, за двојно, и графе=г рафе=рафе=рапе, рапни, драпни=драперај... 
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тоа, имотите опустеа. Но, и покрај тоа, императорот не им направи ни најмала оста-
пка на нивните сопственици. Тој не само што го укина годишниот данок што беше 
задолжителен за сите, туку, напротив, им го наметна и делот од умрените соседи. 
Освен тоа, на несреќните земјопоседници им ги наметна и другите, тукушто спо-
менати задолженија. И, на крајот, тие беа принудени да им служат на војниците, 
сместени во нивните најубави и скапи одаи, а самите, цело време, живееја во најло-
шите и најзапустени собички.132  

За време на царувањето на Јустинијан и Теодора, целото човештво требаше 
да живее со тиа несреќи, зашто ниту војната престана барем за миг, ниту која и да е 
од другите страшни пакости. И бидејќи веќе споменав за куќите, не треба да го пр-
опуштам и тоа дека сопствениците на куќи во Византион требаше да ослободат пр-
остории за околу седумдесетте илјади варвари кои престојуваа во градот и така, не 
само што немаа никаква полза од својот имот, туку беа навјасани и од други про-
блеми. 

 
ГЛАВА XXIV  
 
Не треба да се премолчува и вината на Јустинијан кон војниците. Тој им на-

значуваше за началници најпропаднати луѓе, со наредба да извлекуваат од нив ко-
лку што можат повеќе пари. Притоа, никаквеците знаеја дека им следува само една 
дванаесттина на пленот. Императорот ги нарече тие луѓе логотети. Тие, за секоја 
година, го измислија следново: според законот, војничките надници не се исти за 
сите- за младите, штотуку стапени на служба, платата е значително пониска; така 
се зголемува за оние со подолг стаж во службата и за оние кои стигнале до среди-
ната на скалата во војничкиот список. А пак наградата за остарените војници кои 
имаа намера да ја наспуштат војската, е многу позначителна, за тие да можат да ра-
сполгаат со доволно средства во личниот живот и, кога ќе го напуштат, да можат да 
им остават на своите блиски некаква поткрепа. Со текот на времето, пак, пониските 
војници ги заменуваа во скалата загинатите или отпуштените војници од армијата и 
секој добива од државната каса награда соодветна на својата возраст. Меѓутоа, т.н. 
логотети не дозволуваа да се бришат од списокот имињата на загинатите, иако за 
време на честите војни повеќето војници беа загинати. Притоа, списоците не се до-
полнуваа, и тоа за подолго време. Последица од тоа беше  што државата располага-
ше со се помал број војници; меѓутоа, живите беа спречувани од своите одамна мр-
тви другари, остануваа со понизок чин и, спротивно на секаков ред, добиваа пони-
ска плата од онаа што им следуваше. Се разбира, за сето тоа време, логотетите ја 
крадеа од Јустинијан војничката издршка. 

Притоа, тие ги навредуваа војниците со најразлични тешки зборови. Како 
награда за претрпените воени опасности, логотетите ги нарекуваа ‘Грци’, небаре во 
Елада133 воопшто може да се роди доблестен војник, други, пак, ги наведуваат  дека 
                                                 
132 Трагеди која остава траги: трагед=трагет=трагит; паталог=пата лог=лог, лож...: пата=пати,Patient. 
133 “Кај Прокопиј, како и кај другите византиски автори, античка Грција се нарекува ‘Елада’. Зборот 
‘Грк’ многу ретко се употребува со своето етничко значење“. Никогаш поимот Грк не бил во употр-
еба. Македонците, на македонската династија,од Франките биле нарекувани Греики. И затоа Елада= 
Елада, Римјани=Ромејци, Византи=Визант, кој бил Втор Рим, само Константинопол никако никогаш 
Византион, Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини,Македонци=Грци, Словени=Словени. 
Па и ова беше повод, што јас книгата на Прокопиј во потполност ја пренесувам. Таа била дотерана. 
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тргнале во војна без наредба од императорот и иако војниците покажуваа писмени 
императорски наредби, логотетите бесрамно се осмелуваа да кажуваат дека тие се 
лажни. Трети, пак, беа укорувани дека со денови ги напуштале своите другари. По-
доцна, неколку чиновници од дворската стража беа испратени низ целата држава за 
божем да испитуваат по списоците кои се сосема непогодни за воената служба. Се 
осмелија дури и да им ги земаат чиновите на некои, поради непогодност или пора-
ди нивната напредната возраст. Тие луѓе подоцна беа принудени да просат среде 
пазарот од благочестивите луѓе и предизвикаа солзи кај сите минувачи. Притоа, 
дворските пратеници ги изнудуваа другите војници со големи суми, за да не постр-
адаат и тие на истиот начин. Со сето тоа, војниците беа крајно измачени, стигнаа до 
просјачки стап и веќе немаа никаква желба да војуваат.134 Последица од тоа беше 
што пропаднаа византиските работи во Италија. Таму беше испратен логотетот 
Александар, кој најбесрамно се дрзна да ги искаже споменатите укори против вој-
ниците, а во исто време, земаше пари од Италијанците, под изговор дека ги казнува 
за нивните политички врски со Теодорик и со Готите.135 Притоа, логотетите ги ка-
знуваа со сиромаштија не само војниците, туку и многубројните слуги на воените 
началници, кои порано беа многу почитувани луѓе, а на крајот беа измачувани од 
глад и од крајна немаштија. Зашто тие не знаеја од каде да си го набават неопхо-
дното. 

Споменувањето на војниците ме тера да додадам уште нешто. Претходните 
византиски императори поставуваат насекаде многубројни стражи по границите на 
државата,136 за да се заштитат, а особено во источниот дел, за да ги спречат напа-
дите на Персијците и на Сарацените.137 Тие војници се нарекувале лимитанеи.138 А 
императорот Јустинијан уште од почетокот ги сметаше за второстепени и за бес-
полезни, па интендантите заостануваа со плаќањето на платите со цели четири-пет 
години. А кога Византијците и Персијците склучија мир, тие несреќници беа дол-
жни, со текот на времето, да и ги подарат на државната каса сумите со коишто ги 
задолжија, под изговор дека и на тој начин ќе се насладувале од предноста на мир-
от. Подоцна, пак, без никаква основа, императорот им го одзеде името ‘војска’. От-
тогаш натаму, границите на Византиската Империја остана без закрила, а војниците 
одеднаш се најдоа во ситиација да чекаат помош од рацете на милостивите луѓе.139 

                                                 
134 Ова било во подунавската склавина,пред и за време на Јустинијан.Таму животот бил неиздржлив. 
135 Вакво нешто не било забележано и за Склавините, оти тие биле само домородни, значи, ромејски. 
136 Граница на државата била и реката Дунав. Следи во Подунавјето да постојат гранични Склавини. 
137 Видливо е дека за Ромејците биле поважни источните граници од каде навлегувале Персијците и 
Сарацените.Бидејќи северната граница,на Дунав,не била толку важна,таму Склавините=Обласници-
те како како гранични единици биле запоставувани, каснеле платите, тежок живот, следат побуни... 
138 “Лимитанеите биле гранични војски кои добивале земја за да си ја обезбедат својата издршка. 
Прокопиј го истакнува нивното нездоволство од тоа што биле лишени од централната издршка. Не-
доволниот број и нестабилноста на граничните единици го принудиле Јустинијан да избегнува кон 
системот на федератите (‘сојузници’). Схолариите биле дел од централната војска под заповедите на 
протикторите, кои ја обезбедувале дворската гарда (protectors domestici)“. Се кажа: “гранични војски 
кои добивале земја“. Па таква земја добивале граничните Склавини во Подунавјето. Значи, во прво 
време таква земја не се добивало, и таму Склавините биле без семејства и домашни животни, и не се 
сеело. А со Јустинијан се доаѓало со семејства и домашни животни. Следи да со добивало земја, која 
се обработувала...Схоли=школи, протектор=про тектор=тект ор=ар: тект=текот;домес=домеш, дома. 
139 Следат подоцнежни незадоволства на граничните Склавини. Најбитно е да се одгонетни, зошто 
Аварите оболувале од чума, а не Склавините.Аварите биле Монголи,Склавините Белци со животни. 
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Други војници, пак, наречени схоларии, не помалку од три илјади и петсто-
тини на број, во почетокот служеа за обезбедување на дворецот. Ним, отсекогаш, 
државната каса им исплаќаше повисоки плати отколку на сите други војници. Пре-
тходните императори ги одбираа еден по еден меѓу Ерменците и им ја даваа таа 
служба. Но откако имперорската власт ја презеде Зенон, таа функција можеа да ја 
добијат сите заинтерсирани, па дури и страшливите и сосема неборбени мажи. Со 
текот на времето, дури и робовите можеа да си ја купат таа служба. Кога император 
стана Јустин, тој назначи на таа должност мнозина, се разбира, за многу пари. Кога 
подоцна дозна дека во списоците веќе нема празни места, сепак додаде уште две 
илјади лица кои ги нарече ‘вонредни’. А со преземањето на императорската власт, 
Јустинијан веднаш ги острани, без да им плати. 

А против лицата кои се вбројуваа меѓу схолариите императорот го измисли 
следново: кога се очекуваше испраќањето на војска во Либија, во Италија или про-
тив Персијците,140тој и ним им заповедуваше да се подготвуваат за поход, иако до-
бро знаеше дека тие се најмалку погодни за воени дејствија. А схолариите ќе се 
исплашеа и, за кратко време, се откажуваа од својата плата. Исто така и Петар, до-
дека беше магистер, секојдневно ги мачеше со неописливи кражби. Навистина, по 
карактер, тој беше благ, ни најмалку не навредуваше, но всушност беше најкрадли-
виот од сите луѓе, полн со бесрамна алчност. За истиот Петар споменав претходно 
дека тој го изврши убиството на Амаласунта, ќерката на Теодорик. 

Меѓу дворските лица се вбројуваат и други, многу повисоки поставени слу-
жбеници. Бидејќи тие имаат повисок чин во војската, се разбира дека добиваат и 
повисоки плати од државната каса. Тие се нарекуваат доместики и протиктори и 
немаат никаква претстава за воените дела. Всушност, тие се избираат во дворот 
единствено заради нивната преставителна надворешност. Некои од нив одамна пр-
естокуваат во Византион, други во Галатија141 или во други места. Но и ним Јусти-
нијан им се закануваше на горенапишаниот начин и ги принудуваше да се откажу-
ваат од своите плати. Ќе го раскажам накратко и следново: имаше закони според 
кои, на секои пет години, императорот му подаруваше на секој војник одредена су-

                                                 
140 Никаде ги нема Склавините=тн.Словени, затоашто тие биле само дунавска гранична единица. 
141 “Галатија е провинција во Централна Мала Азија, меѓу реките Сангариј (денешна Сахарија) и Ха-
лис (денешна Казал Ирмак). Името го добила по тоа што, по 277 г., т.е. по келтското освојување, та-
му навлегле  Галати, население од келтско потекло. Главен град бил Анкира (денешна Анкара)“. Па 
затоа, тие оставиле дури свое име, што никако не се случило и со тн.Словени. Следи, до денес нема 
ниеден материјален доказ, дека имало преселби на тн.Словени, на Балканот. Секој кој пронајди било 
каков, итно да му се додели Нобелова награда, затоа тоа ќе биде светско чудо невидено. Се кажа, на 
Балканот нема ниедно животно преселено на југ, на Балканот. Крвната група А на Белци со нејзини 
животни, говедо и свиња, во Континентот биле балкански. Такво била најмасовното континентално 
црно- бело говедо, фризиското, чии рогови биле мали како на бушата, балканско говедо, што биле и 
како симбол на Викинзите=Варезите, нивниот лав со змија...Следи Келтите=Галите биле Балканци и 
Малоазијци, а со бригиска=фригиска писменост, традиции како во Илијада...Најголема област била 
Фризија=Фригија, Бригија=Брижија, Бриж.., а тие имале фригиско=бригиско потекло. Во Мала Ази-
ја била и Велика Фригија. Бригите од Европа ги создале Анадолија (Анадол=а на дол) и Ерменија 
(Ермен=е рмен=рамен,спротивно на Албан=ал бан: ал=алова бан=банија=земја,црвеница на Кавказ). 
Традициите во Анадолија се исти: синџирче со парички на главата, како во Брзјакија... Со песната 
Јовано Јованке Азнавур бил потсетен за неговата домовина Ерменија...Што било, останало. Пак, 
турскиот јазик бил на Мехмед Караман. Тој во 13 век во персискиот јазик внесол турски=монголски 
зборови, кој опстоил до со 19... век. Следи покрај Бриги=Фриги да има и Понтци=Прицрноморци, кои до 
денес се најбели и најубави луѓе во Европа.Во Битола се велеше и вели бели Турчинки.Значи,ништо монголско. 
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ма на злато. Секоја петта година, владетелите му испраќаа на секој војник по пет 
златни статери, во сите краишта на византиската држава. И секогаш имаше од каде 
да се набават тие пари, макар и на сите можни начини. Но откако Јустинијан дојде 
на власт, тој не го направи тоа ниту еднаш, ниту пак некој го очекуваше тоа од 
него, иако управуваше веќе триесет и две години, па луѓето речиси и го заборавија 
стариот обичај.142 

Сека сакам да раскажам за уште еден начин на ограбување на поданиците. 
Секој кој му служи на императорот или на власите во Византион, како некаков се-
кретар или во некоја друга област, при стапувањето на должноста, бидува запишан 
во списокот на последното место, но со текот на времето, се крева повисоко, на ме-
стото на умрените или на местото на оние што заминале од службата, се додека не 
стигне до последниот степен и не го заземе највисокиот ранг. Отсекогаш, на такви-
те лица кои го достигнале крајниот степен, им се даваат годишно повеќе од сто ке-
нтенарии злато, за да имаат издршка за староста, за себе и за нивните блиски.На тој 
начин, државата секогаш живееше во голема благосостојба. Но императорот им ја 
одзеде речиси целата пензија на сите, и тие и нивните блиски западнаа во сирома-
штија. И така, најнапред бедата ги опфати нив, а потоа и другите кои сметаа на таа 
издршка. И ако некој ги пресмета штетите што ги претрпеа тие луѓе во текот на тр-
иесет и две години, ќе ја измери големината на нивните загуби. 

 
ГЛАВА XXV 
 
Така постапуваше тиранот со своите војници. Сега сакам да раскажам како 

тој се однесуваше кон трговците, кон морнарите, кон занаетчиите и прекрупците, а 
преку нив- и со сите други луѓе. Од двете страни на Византион има протоци. Еден 
од нив е на Хелеспонт, кај Сестос и Абидос, а другиот- кај устието на Евксинскиот 
Понт,каде што се наоѓа т.н. Хиерон. На теснината откај Хелеспонт немаше државна 
царинарница. Таму императорот испрати управник кој се утврди во Абидос.143 Тој 
внимаваше да не помине кон Византион некој брод натоварен со оружје без им-
ператорска дозвола, или пак да не помине откај Византион човек без писмо од тие 
луѓе и без печат од надлежностите. Зашто никому не му беше дозволено да го напу-
шти Византион без специјална согласност на луѓето кои служеа кај т.н. магистер. 
Чиновникот во Абидос им наложуваше на сопствениците на бродовите незначител-
ен данок, кој беше како своевидна плата за должноста што тој ја вршеше. Другиот 
чиновник, пак испратен на вториот проток, својата плата секогаш ја добиваше од 
императорот и се грижеше за истите работи како и првиот, а освен тоа, внимаваше 
и некој да не изнесе нешто недозволено од Византиската Империја за непријатели-
те-варварите кои живееја на територијата крај Евксинскиот Понт. На тој чиновник 

                                                 
142 Да се потсетиме на песната Каранфило филфило, Каранова лоза, фило=пило, од пило се пили, а 
во Египет симбол им била пчелата со нејзиното пило, кое е во кошница, во вид на пирамида, основ 
пир=пил, пира=пила,со пиерње создавајќи жештини.Пчелата е дете не Сонцето,а пирамидата сонче-
вина. Статерите со бригиско=брзјачк дативно им се посветени на Филипу, Александру...Португал е 
дативно име: Португал=порту гал.Потртугалскиот јазик е тн.словенски со темен вокал,крајно е со ъ. 
143 “Сестос бил расположен на европскиот брег на Дарданелите, а Абидос на малоазискиот брег. Ца-
ринарницата на Абидос продолжила да работи и по владеењето на Јустинијан и играла голема улога 
во економските односи во средниот век“. Значи, Константинопол како град на царевите, Цариград, 
бил составен од Визант...Сестос...Абидос...,а Византи=Византион,Сестос=Сестос и Абидос=Абидос. 
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не му беше дозволено да собира какви било налози од морепловците. Но откако Ју-
стинијан ја презеде императорската власт, постави државни чиновници и на двата 
протока, назначи двајца платени службеници, им даваше соодветна плата и им на-
реди,со сите сили, да се стремат да обезбедат колку што можат повеќе пари. Се раз-
бира,и двајцата се трудеа да ја докажат својата лојалност кон него и ги вршеа свои-
те обврски така што од сопствениците на бродовите земаа секакви транзитни такси. 

Такви беа новитетите на Јустинијан на двата протока. А за Византион го из-
мисли следново: назначи еден од своите блиски луѓе, по име Адеј, Сириец по поте-
кло, и му нареди од сите бродови кои се укотвени тука да собира налог во полза на 
императорот. И штом некој брод ќе пристигнеше во пристаништето на Византион, 
Адеј не го пушташе да отплови повторно пред да ги земе парите од неговиот со-
пственик, или пред да го натера да си ги врати стоките во Либија или во Италија. 
Поради тоа, мнозина од нив се откажаа веќе од тоа пренесуваат стоки или воопшто 
да пловат по морето, ги гореа своите бродови и се радуваа што се ослободиле од 
нив. А оние кои беа принудени да ги прехрануваат од тој занает, земаа тројна цена 
од трговците и така однапред го обезбедуваа преносот на стоките. А трговците си 
ја враќаа загубата од купувачите и, така, Римјаните постојано умираа од глад,144 

Така се одвиваа работите во државта. Но јас сметам дека не треба да ја пр-
емолчам расипаноста на императорот и на императорката и при разменувањето на 
парите. Додека порано сарафите исплаќаа вообичаено по двеста и дваесет обола, 
наречени фоли, за еден златен статер,145 Јустинијан и Теодора измислија нова зара-
ботка за себе и наредија за еден статер да се даваат само по сто и осумдесет оболи. 
На тој начин, од секоја златна монета земаа по една шестина, на штета на сите луѓе. 

Императорите наложија т.н. монополи над повеќето стоки и секојдневно ги 
притиснаа купувачите. Само трговијата со облека остана нечепната. Но и за неа го 
измислија следново: свилените облеки од стари времиња се прават во феникијските 
градови Берит и Тир. Нивните продавачи, произвидители и мајстори многу одамна 
живееја таму, а оттаму стоката се разнесуваше низ целиот свет. За време на управу-
вањето на Јустинијан, луѓето кои се занимаваа со таа работа во Византион и во др-
угите градови почнаа да ги продаваат поскапо со оправдувањето дека сега биле пр-
инудени на Персијците да им плаќаат повисока цена од порано, а исто така дека и 
налозите во римските царинарници биле зголемени. Меѓутоа, императорот им по- 
кажа на сите дека е разгневен од тоа и, со опш закон, забрани една литра од тие 
алишта да се продава за повеќе од осум жолтици. Евентуалните прекршители на за-
конот беа заплашени со целосна конфискација на пронајдените пари. Сето тоа со-
здаде необјаснива и безизлезна ситуација за луѓето, зашто не беше можно трговци-
те да ја купуваат стоката поскапо, а да им ја продаваат на клиентите поевтоно. За-
тоа и не сакаа повеќе да се занимаваат со таа трговија туку, тајно и по малку, про-
даваа од своите резерви, се разбира, само на видни луѓе кои имаа пари за своето ра-
зубубавување, или пак на оние кои имаа некакви други причини да го прават тоа. 
Но некој и потшепнал на императорката за тоа и таа дознале се. Иако не спроведе 
никаква истрага, таа веднаш им ја одзеде целата стока на продавачите и ги  казни 
со по еден кентариј злато. Потоа самиот император и императорката наредија сви-

                                                 
144 Значи, се работело само за Римјани=Ромејци со Константинопол, а не Византијци од Византион. 
145 “Од овој текст на Прокопиј  се дознава дека еден статер или солид бил еднаков на 210 фолија или 
оболи, но во времето на Јустинијан настапила извесна девалвација во крусот на тие монети“.  
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лени облеки да се произведуваат и во Византион. Во Византиската Империја таа 
работа се раководи од императорскиот благајник. А на Петар, по прекар Варсим, 
кому му ја имаа доверено таа должност, по кратко време, му дозволија да врши без-
божни дела. Тој сметаше дека е праведно другите строго да го почитуваат законот, 
а мајсторите- свилари ги принудуваше да работат единствено за него и веќе непри-
криено, туку среде пазарот, унција платно со обична боја ја продаваше за не пома-
лку од шест жолтици, а пак унција со императорска боја, наречена оловир, за пове-
ќе од дваесет и четири жолтици. Со тоа, Петар му носеше многу пари на импера-
торот, а самиот натрупа уште повеќе. Така почна работата во негово време, а оста-
на како практика и понатаму. Зашто и денес, сосем отворено, тој е трговец со таа 
стока, и на ситно и на крупно. И сите трговци кои се занимаваа со таа дејност во 
Византион и во другите градови, по море и на копно, требаше да го почуствуваат 
сите несреќи што им ги носеше занаетот. А во споменатите градови одеднаш речи-
си целиот народ дојде до просјачки стап. Работниците и занаетчиите требаше да се 
борат со глад и мнозина го сменија местото на живеење, бегаа во Персија и ги при-
фаќаа тамошните обичаи.146 Единствено благајникот ја вршеше и понатаму својата 
работа, одделувајќи дел од парите за императорот, а земајќи ги повеќето за себе, 
збогатувајќи се од несреќите на народот. Така завршија тие работи. 

 
ГЛАВА XXVI 
 
Сега, пак, ќе раскажам како императорот ги ограби сите убави нешта и сите 

украси во Византион и во другите градови.147 Најнапред, тој реши да го распушти 
риторското звање. Ги натера спротиставените партии да стапат во сојуз, под клетва, 
и им ги одзеде на адвокатите сите хонорари што им овозможуваа, по завршувањето 
на работниот век, да живеат во раскош. Така презрени, тие паднаа во длабок очај. 
Бидејќи, како што споменав, императорот им го одзеде имотот на сите сенатори и 
на сите имотни луѓе во Византион и во целата Византиска Империја, луѓето со тоа 
занимање останаа без работа. И адвокатите, од многуброен сталеж, се претворија 
во мала група, од видни луѓе- во сосема незначителни личности кои насекаде живе-
еја во беда. А за својата работа добиваа само навреди. 

На истиот начин, во крајна беда западнаа и лекарите и учителите по слобод-
ните уметности. Јустинијан им ја одзеде издршката од државната каса, одобрена од 
претходните императори, на оние кои се занимаваа со таа дејност. Тој се дрзна ду-
ри и да си ги присвои општествените средства и парите од посетите на театарот, 
плаќани од граѓаните на сите градови од нивните лични средства, изедначувајќи ги 
со државните даноци. И оттогаш, ниту лекарите, ниту учителите веќе не беа почи-
тувани, ниту пак некој се грижеше за јавните градби, во градовите ламбите веќе не 
гореа на трошок на државата, а на граѓаните им беше одземена секаква помош. Си-
те театри, хиподроми, циркуси и сл. останаа без работа, а тоа беа местата каде што 
                                                 
146 Никаде не се говори за персиски јазик. Ова произлегува поради тоа што староперсискиот бил ва-
рваски=пелазгиски=тн.словенски, а по Кир следи новоперсиски. Тој настанал од арамејски и старо-
персиски. По смртта на Александар,во Александрија, следи коине, а авторите говорат, коине бил ка-
ко персиски. Со исламот е арапскиот јазик, кој бил вулгарен арамејски...Коине станал христијански, 
а потоа и латински. Се создале вулгарно-латински низ Европа, а Лутеровиот бил комбинација на ко-
ине, готски и латински. Следи еладскиот вулгаренкоине. Така со верите се создале мноштво народи.  
147 Се говори за Константинопол и другите градови во Ромејското Царство, не Византион Византија. 
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се беше родила, израснала и воспитала сопругата на Јустинијан. Подоцна, тој ги 
остави без работа тие места и во Византион, та државната каса веќе не им исплаќа-
ше ништо на многуте луѓе кои оттаму си го вадеа лебот. Секој одделно и сите заед-
но беа западнати во беда и во понижување, небаре од небото се беше надвиснала 
некаква гибел. За сите, животот беше навистина мрачен. И дома, и на пазар, па ду-
ри и во црквата, луѓето не разговараа за ништо друго освен за несреќи, за страдања 
и за невидените удари на судбината. 

Такви беа работите во градовите. Останува само една работа што заслужува 
да се спомене. Секоја година се избираа двајца конзули, од кои еден беше во Рим, а 
другиот- Византион.148 Кој ќе беше избран за таа должност, тој требаше да потро-
ши за народот повеќе од дваесет кентенарии злато, од кои мал дел исплаќаше од 
сопствени средства, а поголемиот дел го добиваше од императорот. Тие пари се 
употребуваа претежно за веќе споменатите луѓе, како и за најсиромашните, а гла-
вно ги решеваа за постојано во градот проблемите на оние кои работеа во театарот. 
Но откако Јустинијан ја презеде императорската власт,тоа се правеше навреме- нај-
прво им назначуваше на Византијците еден конзул за подолго време, а потоа, тие 
ни на сон не можеа да видат такво нешто, особено откако човештвото почна да се 
задушува во сиромаштија. Императорот не само што не им ги даваше на своите по-
даници вообичаените пари, туку својски им го одземаше и она што го имаа. 

Како овој развратник ги собра сите општествени пари и им ги одзеде имо-
тите на сенаторите, мислам дека подробно опишав. Сметам дека доволно зборував 
и за тоа како, со клеветнички обвинувања, успеа да им ги одземе парите и на дру-
гите заможни сталежи, не само на војниците, на различните придворски и дворски 
стражи, на селаните, на земјопоседниците и на сопствениците на имоти, на луѓето 
кои заработуваа од своето перо, туку и на трговците, на бродосопствениците, на 
морнарите, на занаетчиите, на прекупците, на оние кои си го вадеа лебот од театар-
от, така да се рече- на сите останати кои претрпеа штети од него. 

А сега ќе раскажам што му приреди  Јустинијан на сиромашните, на прости-
те луѓе и на просјаците, воопшто на сите понижени луѓе. А она што им го направи 
на свештениците, ќе го опишам во свои раскази. Најнапред тој си ги присвои сите 
пазари и воведе т.н. монополи над најнеопходните стоки. Така, од луѓето бараше 
цени трикратно повисоки. Не би се трудел да ги опишам сите последици зашто ми 
се чини дека тие не можат да се набројат и не би сакал моето раскажување да биде 
бескрајно. Во секој случај, императорот ги ограбуваше најсурово, за сето време, ку-
пувачите на леб- занаетчии, сиромашни, секакви материјално потиснати луѓе кои 
одвај успеаваа да си го купат. За тоа дека лебот стана поскап и дека беше измешан 
со пепел, Јустинијан сакаше да добива по три кентенарии годишно. Императорот 
не се поколеба да го направи дури и ова светогрдие, заради својата алчност. А чи-
новниците кои беа на таа должност, ја користеа како маска за да влечат печалба за 
себе и мошне лесно добиваа огромно богатство. Така, вешптачки, спротивно на 
условите, тие предизвикуваа глад меѓу сиромашните луѓе дури и во родните годи-
ни, зашто воопшто не беше дозволено никој да внесува жито од друго место и сите 
беа принудени да го јадат купуваниот леб. 

Се виде дека градскиот водовод пукнал и дека носи сосема малку вода во гр-
адот, но никој не му обрна внимание на тоа и никој не сакаше да преземе мерки, иа-
                                                 
148 Значи, еден конзул во Првиот Рим, а вториот во Вториот и Новиот Рим- Константинопол. 
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ко покрај кладенците се собираа огромни толпи, а и сите бање беа затворени. Пр-
итоа, императорот бесмислено трошеше огромна сума за поморски градби и за дру-
ги глупости. Насекаде низ преградијата смислуваше по нешто, небаре императорот 
и императорката не ги собираше во дворците во кои секогаш живееле предходните 
владетели. Императорот не се зафати со санација на водоводот не за да штеди сред-
ства, туку за да им носи несреќи на луѓето. Зашто никој никогаш не се трудел поре-
вносно од Јустинијан да си ги присвои, со најдолни средства, парите на сите луѓе и 
никој никогаш не ги трошел понеразумно од него. Две работи за јадење и за пиење 
треба да им се обезбедат на најсиромашните и на просјаците: вода и леб. А импера-
торот ги оштети и во двете: едното го направи недоволно, а другото- прескапо. 

Јустинијан не постапи така само со просјаците во Византион, туку и во дру-
гите области, како што ќе раскажам сега. Кога Теодорик ја презеде Италија, остана 
на служба дворската стража на Рим, за да се зачува таму некаква трага од старото 
државно уредување. Остави секој војник да ја добија својата дневна надница. А тие 
стражи беа пребројни. Во нив се вбројуваа т.н. силентијарии, донестици и схолари, 
на кои не им остана ништо друго освен името ‘војници’,како и платата со која одвај 
преживуваа. Теодорик нареди сето тоа да се наследува од нивните синови и од ни-
вните внуци. А на просјаците околу храмот Свети Петар нареди секоја година, од 
државната каса, да им се делат по три илјади крини жито. Сите ги добиваа овие по-
мошти се додека во Рим не пристигна Александар Псалидој.149 Без да се колеба, тој 
им ги укина сите помошти на луѓето. Дознавајќи го тоа, Јустинијан целосно се со-
гласи со неговата постапка, па дури и почна да го цени повеќе од порано. При 
истиот поход, Александар им наштети и на Елините, и тоа вака: 

Отсекогаш, селаните од околната на утврдувањето кај Термопилите, на сме-
ни го обезбедуваа тамошното утврдување над кое висеше заканата од варвaрски на-
пади во Пелопонез.150 Штом Александар пристигна во тоа место, изјави дека утвр-
дувањето нема да им го остави во рацете на селаните, со оправдување дека тој са-
миот ќе се грижел за Пелопонежаните. Па така, смести таму околу две илјади вој-
ници, извлекувајќи ги заради тоа сите општествени пари и парите за спектаклите од 
сите градови во Елада, за војниците да се издржуваат од нив. Оттогаш, во цела Ела-
да, вклучувајќи ја и Атина,151не беше обновена ниту една општествена зграда, ниту 
пак можеше да се преземе некое друго полезно дело. Јустинијан, пак, без поговори, 
ги потврди наредбите на Псалидој. 

Така заврши и таа работа.А сега да се свртиме кон просјаците во Алексан-
дрија. Таму имаше еден ритор по име Хефест кој, по своето назначување за управи-
тел во Александрија, ги задуши народните бунтови однесувајќи се исклучително 
сурово со бунтовниците и предизвикувајќи им најужасни несреќи на сите жители. 
Тој веднаш го воведе т.н. монопол над пазарите и не му дозволуваше на никој тр-
говец да се занимава со таа дејност туку самиот тој, како бакал, ги продаваше сите 

                                                 
149 “Прекарот Псалидој на овој логотет значи ‘дерач’ “: Псалидои=п салит (солит) ои (мои, твои...). 
Секогаш посоленото било само дерено.Дополна: Дервиш=дер виш=вис,кој само дери и виси,обеси...  
150 За Острогорски, “повеќе од двесте години Словените доминирале дури и на Пелопонез“. Затоа на 
Пелопонез два века имало Склавини. Фасмер пиши, во Елада имало словенски поими, што го потвр-
дил Оболенски, и други. А со тоа што Пелопонесците не смеат да бидат тн.Словени, видлив е за-
говорот врз варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик,а ваков секогаш се 
говорел во Елада,и во 19...век. Еладскиот службен јазик на Кораис бил вклучен само во 1868 година.  
151 Белците правеле именки со в-н-т на почетокот, средината и крајот. Атина: ватина-натина-татина. 
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стоки. Притоа, со моќта на својата власт, цените ги определуваше според својата 
волја. А градот Александрија се задушуваше од недостиг на најнеоходните работи, 
додека порано таму се им било достапно и на најсиромашните. Сега најголеми беа 
проблемите со лебот. Зашто тој самиот го откупуваше житото од Египќаните152 и 
на никој друг не му беше дозволено да купи дури ни една крина. Со лебот и со не-
говите цени можеше да постапува како што сака. За сосема кратко време, тој на-
трупа огромно богатство, а истовремено, ја исполни и императорската волја. Наро-
дот во Александрија занеме од ужас пред Хефест, а императорот, восхитен од не-
прекинатиот проток пари, премногу го засака овој човек. 

Тој Хефест науми уште повеќе да го освои срцето на императорот и ги изми-
сли следново: бившиот римски император Диоклецијан153 имаше определено але-
ксандријците кои имаа потреба од тоа, секоја година да добијат големо количество 
жито од државната каса. Народот го делеше меѓу себе и го зачува тој обичај за по-
томците, дури до наше време. Но Хефест им одзеде околу два милиони крини годи-
шно на оние кои имаа огромна потреба од него и ги додаде кон општиот данок, пи-
шувајќи му на императорот дека тие луѓе досега добивале жито сосема противза-
конски и на општа штета. Јустинијан ја потврди постапката и неговата наклонетост 
кон Хефест се зголеми уште повеќе, додека александријците, за кои тоа беше надеж 
за продолжување на постоењето, поради таа нечовечност, западнаа во крајна беда. 

 
ГЛАВА XXVII 
 
Јустинијановите злосторства се такви што не би бил доволен еден човечки 

живот за да се опишат. Доволно ќе биде да набројам само еден мал дел од нив, за 
идните поколенија да разберат каков беше неговиот карактер, дека тој беше еден 
измамник, дека не се грижеше ниту за бог, ниту за свештениците, ниту пак за зако-
ните, ниту пак се грижеше за тоа дали народот му е лојален. Не го интересираше 
никаква благоразумност, ниту доброто на државата или какво и да е дело полезно 
за неа, ниту пак се стремеше да им даде некаква основа на своите активности. Во 
него немаше ништо друго освен желба да ги ограби парите од целата земја. Ќе за-
почнам со тоа. 

Јустинијан го назначи за александриски патријарх Павел. А управник на 
Александрија беше еден Родон, Феникиец по потекло. Нему императорот му наре-
ди најревносно да му служи на Павел, ниту една негова наредба да не остане неис-
полнета. Со тоа, Јустинијан сметаше дека ќе успее да ги привлече кон себе алексан-
дриските еретици за соборот во Халкедон. Имаше и еден Арсенија, Палестинец по 
потекло, кој и помогнал на императорката Теодора кога таа била западната во мо-
шне тешка ситуација. Со тоа, тој стекна многу голема власт, натрупа многу пари и 
достигна до сенаторска позиција, иако беше најнизок престапник. Тој човек беше 
самариќенец, но за да не го изгуби стекнатото влијание, привидно им припаѓаше на 
христијаните. Притоа, татко му и брат му живееја во Скитопол, беа дрски поради 

                                                 
152 Досега не се велеше од каде се купувало житото. А сега стои од Египќаните. Токму Египет била 
житница за Мала Азија со Балканот. Со текот на времето сувиот појас се поместувал кон север. Така 
до некаде до со 15 век житница бил Египет, па следела Војводина, потоа јужна Русија (денес Укра-
ина) и ќе следи и Сибир.И затоа преселбите северно од Дунав биле воглавно по време на Јустинијан. 
153 Диоклецијан=Diokletion=дио(дво)клети(клети) он (ан=тн.словенско);Далмата=доламата, наметка. 
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неговата власт и ја исповедуваа татковата вера, а со негова соголасност, вршеа мно-
гу недела против сите христијани. Затоа и граѓаните се кренаа против нив и го по-
губија со најжална смрт. Но поради тоа дојдоа многу несреќи за Палестина. Тогаш 
ниту Јустинијан ниту императорката не го казнија со нешто Арсениј, иако тој беше 
главната причина за сите несреќи, само му забранија да се појавува во дворот. За-
што христијаните постојано ги вознемируваа поради него. А тој Арсениј имаше на-
мера да му угоди на императорот и кратко време потоа беше испратен во Алекса-
ндрија заедно со Павел, за да се труди, со сите сили, да ја врати покорноста на але-
ксандријците. Како што тврдеше тој, во времето во кое бил отстранет од дворот, се 
запознал подробно со сите христијански учења. Но тој ја огорчи Теодора зашто таа, 
како што раскажував порано, размислуваше да му се спротистави на императорот 
по тоа прашање. Впрочем, кога двајцата пристигнаа во Александрија, Павел му пр-
едаде на Родон некаков ѓакон по име Псој, за да го ликвидира, со објаснување дека 
тој е единствениот човек кој му пречи во извршувањето на императорските наред-
би.154 Поттикнат од честите и мошне наложувачки писма на императорот, Родон 
решил да го подложи човекот на мачење. Но тој умрел многу брзо, од измачување-
то. Кога веста затоа стигна до императорот, поради упорниот притсок на импера-
торката, тој веднаш целата одговорност им ја префрли на Павел, Родон и Арсениј, 
заборавајќи ги сите наредби испратени до нив. Јустинијан го назначи за управник 
на Александрија Либериј, патрициј од Рим, и го испрати таму зедно со неколку ви-
дни Евреи, за да го испитаат случајот. Меѓу нив беше и Пелагиј, архиѓакон од Рим, 
кој го претставуваше архиерејот Вигилиј.155 А штом убиството оти беше докажано, 
пратениците веданаш му го одзеле духовниот чин на Павел, додека Родон избега во 
Византион и императорот нареди да го обезглават, а неговиот имот да биде конфи-
скуван за државната каса. Родон покажуваше тринаесет писма од императорот, во 
кои тој инсистираше и го убедуваше со својата наредба да им се потчинува на сите 
заповеди на Павел, за тој да може да ги извршува своите решенија. Потоа Либериј, 
со знаење на Теодора, го распна Арсениј, а императорот реши да го конфискува не-
говиот имот, иако единственото обвинение против него беше тоа што бил близок 
со Павел. 

Дали постапките на Јустинијан биле праведни или не, јас не можам да ка-
жам, но сега ќе објаснам зошто го раскажувам ова. По извесно време, Павел при-
стигна во Византион и му предаде на императорот седум кенетенарии злато, со ба-
рање да му се врати духовниот чин што му беше одземен противзаконски. А Јусти-
нијан ги прими парите и му укажа почести на човекот, па дури му вети дека одново 
ќе го назначи за александриски патријарх, иако таа позиција ја имаше добиено друг 
човек. Императорот се однесуваше така небаре не сфаќаше дека тој самиот му ги 

                                                 
154 Тој бил таков човек по сој, Псој, а таков бил по Родон, кој бил пелазгиски=тн.словенски. Ваков 
бил Скитопол=скито пол, “Град во Палестина“. Па таа била на Пеласти=Пелазги, само со закосени 
очи, што било сé до 14 и 15 век,а до денес такви очи имаат само Берберите=Барварите, в=б.Сите тие 
биле ѓаци, ѓаки, ѓакони, кои учеле. И ваков бил Павел (Павле), “александриски патријарх (531-537)“. 
155 “Папата Вигилиј (537-555) бил принудно одведен во Цариград и бил натеран да потпише указ 
(548 г.) против тројца одамна умрени несторијанци (несторијанците биле прврзаници на цариград-
скиот патријарх Нестор, кој седнал на патријахискиот престол во 427 г. и проповедал дека Христос 
е роден како обичен човек и затоа Марија требало да се нарекува Христородица, а не Богородица). 
Пелагиј, помошникот на Вигилиј, кој бил и негов апокрисијариј (пратеник) во Цариград, го насле-
дил како папа во Рим (556-561)“. Видливо е дека папата бил под царот:без цар папата не е канонски. 
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убил пријателите и оние кои се осмелувале да му помогаат на Павел и дека им го 
имаше земено имотот. Величеството најревносно се зафатил со таа работа и се оче-
куваше дека Павел задолжително ќе си го врати духовниот чин. Но Вигилиј, кој са-
мо што беше пристигнал во Византион, воопшто не сакаше да остани пред импера-
торските заповеди. Тој изјавуваше дека не е во состојба да го даде својот глас затоа 
што бил неважечки и не го преставувал мислењето на Пелагиј. И така, императорот 
не се грижеше за ништо друго освен за да граби пари. А сега ќе раскажам и една 
друга слична историја. 

Имаше еден Фаустин, Палестинец по потекло, кој одамна станал самариќа-
нец, а потоа, под принуда на законот, привидно го прифатил христијанството. Овој 
Фаустин стигна до сенаторско достоинство и го имаше добиено управувањето на 
таа земја, но беше отпуштен. Набрзо потоа, пристигна во Византион и неколку ду-
ховници го обвинија дека ги поддржува самориќанските закони и дека вршел зло-
сторства против христијаните во Палестина. А Јустинијан изгледаше разгневен и 
силно изненаден дека под неговата управа над Византиската Империја некој го на-
вредува Христовото име. Сенаторите спроведоа истрага на случајот и, по настоју-
вање на императорот, го казнија Фаустин со робија. А императорот, откако доби од 
Фаустин пари колку што посака, ја објави пресудата за невалидна. Фаустин пак си 
го врати претходното достоинство, се зближи со Јустинијан и стана управник на 
императорските имоти во Палестина и во Феникија. Таа можеше, без страв, да пра-
ви се што ќе посака. Како Јустинијан ја заштитуваше правдата на христијаните мо-
же да се заклучи од ова мое кратко излагање. А сега накусо ќе откријам како тој ги 
поништуваше законите за пари. 

 
ГЛАВА XXVIII 
 
Во градот Емеса живееше Приск кој одлично умееше да ги имитира туѓите 

ракописи. Тој беше мошне искусен во својот занает. Од пред многу години, емеска-
та црква беше прогласена за наследник на еден човек по име Мамијан, со патрици-
ско достоинство, со блескаво потекло и со значително богатство. За време на упра-
вувањето на Јустинијан, Приск ги испреврте сите куќи во тој град за да најде луѓе 
на врвот на богатството, способни да поднесат големи парични глоби. Кога ги про-
учи нивните предци, најде нивни стари документи и голем дел ги измени така не-
баре се пишувани од нивната рака. Во нив се докажуваше дека нивните предци му 
должеле огромни суми на Мамијан, кои тој божем им ги доверил. Сумата добиена 
од фалсификуваните документи изнесуваше околу сто кентенарии злато. Во време-
то кога Мимијан беше уште жив, на плоштадот седеше еден човек, кој, поради спр-
аведливоста и другите свои доблести, се занимаваше со средување на сите докуме-
нти на граѓаните, на секој од нив ставајќи го својот потпис- Византијците тие луѓа 
ги нарекуваат табелиони. А Приск ѓаволски успешно го фалсификувал неговиот ра-
копис и им го предаде фалсификатот на раководителите на емеската црква, измаму-
вајќи им ветување дека ќе му дадат дел од добиените сума, Но бидејќи законот пр-
ечеше, предвидувајќи по триесет години застарување на повеќете барања, а на не-
кои, меѓу кои и на т.н.хипотекарски, и по четтириесет години, заговорниците го из-
мислија следново: отидоа во Византион, му дадоа огромна сума на императорот и 
го замолија да им помогне за погубување на нивните сосема невини сограѓани. А 
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Јустинијан, кога ги доби парите, без да размислува, издаде закон според кој цркви-
те го губат своето право на правнички претензии не по вообичаениот период, туку 
по сто години. Законот не беше валиден само за Емеса, туку и за целата Византиска 
Империја.А за решавање на случајот во Емеса, императорот определи еден Лонгин, 
витален и крупен маж кој подоцна го доби и началството над народот во Византи-
он. Управниците на црковните работи најпрвин поднесоа барање за сума од две ке-
нтенарии сребро против еден граѓанин, врз основа на споменатите документи, и ве-
днаш го добија спорот бидејќи човекот, поради изминатите години и поради своја-
та неупатеност во тогашните настани, беше паднат во длабок очај. Сепак, сите др-
уги, особено највидните луѓе на Емеса, длабоко се загрижија бидејќи беа искомпро-
митирани од клеветниците. И кога веќе таа напаст им се закануваше на повеќето 
граѓани, божјиот прст се вмеша на следниов начин: Лонгин му нареди на измам-
никот Приск да ги предаде сите фалсификати веднаш, но тој се извлекуваше. Тогаш 
Лонгин добро го истепа. А фалсификаторот, не можејќи да ги издржи неговите уда-
ри, падна на земја и, трепејќи од страв дека Лонгин знае се, му призна. Така се до-
зна целото измаништво и така беше запрена клеветата. 

Императорот не се однесуваше така само со византиските закони. Тој ре-
вносно се зафати да го уништи и поредокот на Евреите. Кога, со текот на времето, 
пасхалниот празник на Евреите ќе се случеше пред христијанскиот, Јустинијан не 
им дозволуваше да си го празнуваат во определеното време, ниту да го почитуваат 
бог со соодветното принесување жртви, ниту пак да си ги извршуваат своите оби-
чаи. Мнозина Евреи, бидејќи на празникот јаделе овчо месо, беа подведени на одго-
ворност за прекршување на законот и им беа наметнати тешки глоби. Јас знам без-
број други злосторства на Јустинијан, но не би можел да ги изнесам сите, бидејќи 
раскажувањето ќе нема крај. И веќе споменатие се доволни за да се прикаже кара-
ктерот на тој човек. 

 
ГЛАВА XXIX 
 
Сега јас ќе докажам дека императорот беше измамник. Го повлече од дол-

жноста штотуку споменатиот Либериј и на негово место го назначи Јован, Египќа-
нец по потекло, наречен Лаксарион.Кога Пелагиј, најблискиот пријател на Либериј, 
дозна за тоа, го праша императорот дали веста за Ласкарион е точна. А Јустинијан 
решително го одби, негирајќи дека е направено такво нешто. Дури му покажа и 
писмо до Либериј во кое му наредувал уште поупорно да ги врши своите задол-
женија и во никој случај да не ги запоставува своите работи. Му изјавувал дека 
воопшто не сакал да го смени. А во Византион, Јован имаше свој чичко, по име Ев-
демон, кој беше стигнал до конзулско достоинство, поседуваше огромен имот и до-
тогаш беше надзорник на личниот императорски имот. Тој Евдемон, кога ја слушна 
таа вест, самиот го прашал императорот дали неговиот внук стои цврсто на својата 
позиција. А тој се откажал од своето писмо до Либериј и му испратил писмена на-
редба на Јован со сите сили да се зафати со својата служба, зашто тој не ги сменил 
своите намери кон него. Јован му се доверил на писмото и барал Либериј да ја на-
пушти зградата затоа што е отпуштен. Но Либериј решително одбивал да се потчи-
ни, очигледно врз основа на писмото што го добил од императорот. Така, Јован ја 
вооружал својата свита и тргнал против Либериј, кој исто така ги подготви своите 
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луѓе за заштита. Почнала битка и меѓу мнозина загинати во неа бил и самиот Јован, 
кој и ја добил службата. По решителното настојување на Евдемон, Либериј веданш 
бил повикан во Византион. Сенатот го разгледал случајот и го прогласил човекот за 
невин бидејќи тој се бранел, а не напаѓал. Но императорот не се смири се додека не 
доби од Либериј тано парично обештетување. 

Така Јустинијан умееше да си игра со вистината, преправајќи се дека збору-
ва отворено. Ми се чини дека овде нема да биде неумесно да раскажам една случка. 
По кратко време, почина споменатиот Евдемон. Тој имаше голем број роднини, но 
ниту имаше оствено тестамент ниту пак се имаше признесено по тоа прашање. Во 
исто време, почина и еден началник на дворските евнуси, по име Евфратас, кој 
остави еден внук, но не и наредба да го наследи неговиот голем имот. А императ-
орот си го присвои имотот и на двајцата, автоматски преставувајќи се како нивен 
наследник и не остави ни пара за нивните законски наследници. Ете, така се одне-
суваше императорот кон блиските на своите пријатели. Тој си го присвои богат-
ството и на одамна починатиот Иринеј, без да има некакво право на тоа. 

Не би премолчал и уште една слична од тоа време. Имаше еден Анатолиј, 
првенец во советот на Аскалон. Ќерка му беше омажена за еден Кесариец, по име 
Мамилијан, од многу виден род.156 Како единствено дете на Анатолиј, таа беше не-
гова наследничка. Одамна беше утврдено со закон дека, ако член на советот на не-
кој град умре без да остави наследници од машкиот пол, една четвртина од наслед-
ството му се предава на градскиот совет, а со останатото располагаат наследниците 
на починатиот. Но и во овој случај, самодржецот го покажа својот карактер изда-
вајќи закон кој ги извртуваше работите. Според законот, ако советникот умреше 
без дете и од машкиот пол, наследниците добиваа една четвртина, а сето останато 
им припаѓаше на градскиот совет и на државата. Притоа, откако постои светот, ни-
ту државата, ниту императорот, немаа право над имотот на советниците. Додека за-
конот беше во сила, им дојде крајот на деновите на Анатолиј и, според него, ќерка 
му требаше да го дели наследството со државата и со градскиот совет. Самиот им-
ператор и членовите на советот на Аскалон и изјавија писмено дека нивните бара-
ња се задоволени и дека го добиле делот што им следува. А подоцна почина и Ма-
милијан, зетот на Анатолиј, оставајќи и самиот ќерка која, се разбира, само го доби 
татковото наследство. Но и таа почина, уште додека беше жива мајка и. Ќерката 
живееше со еден виден маж, но немаше ниту син ниту ќерка. А Јустинијан веднаш 
ги собра сите нејзини пари, со необично објаснување- бидејќи ќерката на Анатолиј 
била веќе старица, не било редно да се збогатува ниту со парите на сопругот, ниту 
со парите на татка си ! И за таа жена да не падне до просјачки стап, определи секој 
ден да и се дава по еден златен статер, до крајот на нејзиниот живот. Во писмото, 
со кое и ги ограби парите, споменуваше дека тој статер и го дава од благочестие. 
‘Својствено ми е- пишуваше- да правам само богоугодни и благочестиви дела’. 

Но доволно зборував за тоа, за да не го продолжам до бескрај раскажување-
то. Зашто никој на светот не е во состојба да наброи се. А сега ќе покажам дека, 
штом стануваше збор за парите, тој не ги штедеше дури ни венетите кои се сметаа 
за негови пријатели. Во Киликија живееше еден Малтан, зет на оној Лав кој, како 
што веќе раскажав, ја доби т.н. должност референдариј. Нему императорот му на-

                                                 
156 Тестамент=те стамен т; Евдемон=е в (у) де мон; Евфратас=е в (у) прата с: Иринеј=ирин..мирин; 
Анатолиј=а на тол...:тол=тол, тол=дол...; Аскалон=а скал он; Мамилијан=ма милиј или мамил...,и=е. 
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реди да ги задуши тамошните побуни. Малтан пак се зафати со тоа оправдување и 
изврши ужасни насилства над повеќето Киликијци. Дел од оплачканите пари му ги 
испраќаше на тиранот, а со другите се збогатуваше самиот. Повеќето молчаливо ја 
трпеа својата судбина, а само венетите157 од Тарс, охрабрени од благонаклонетоста 
на императорот, отворено се собраа на плоштадот и го изнавредија Малтан во него-
во отсуство. А штом Малтан158 го дозна тоа, веднаш одведе цела толпа војници во 
Тарс, влезе ноќе во градот, ги распореди војниците по куќи и им нареди да почнат 
да напаѓаат уште пред зори. Венетите159 помислија дека тоа е напад и се бранеа 
според своите сили. Во темнината, освен другите случени несреќи, падна прободен 
со стрела и Дамијан, член на советот. А тој Дамијан беше покровител на тамош-
ните венети.160Кога веста стигна до Византион, разгневените венети излегоа со ди-
ви повици низ градот.161Потоа го вонземирија и императорот со своите поплаки и 
изрекоа страшни закани против Лав и Малтан. И самодржецот се разгневи од тоа 
што се случило. И веднаш издаде писмена наредба да се испитаат и да се сакциони-
раат некои од мерките на Малтан. Но Лав му даде огромна сума злато и веднаш ги 
стиша неговиот гнев и неговата љубов кон венетите.162 Случајот остана неиспитан, 
а императорот ги прими со почести Малтан, кој пристигна во Византион. При него-
вото излегување, венетите163 го начекаа, страшно го испретепаа во дворецот и за 
малку ќе го убиеја. Впрочем, кој не би ја нарекол најбедна онаа држава во која им-
ператорот добива поткуп и се откажува од истрагата на злосторствата, а бунто-
вниците, среде императорскиот дворец и пред очите на владетелот, без никакво ко-
лебање, се дрзнуваат да тепаат негов висок чиновник ? Не беше казнето ниту зло-
сторството на Малтан, ниту пак на оние кои се кренаа против него. Секој сам нека 
го процени карактерот на императорот Јустинијан од овие негови дела. 

 
ГЛАВА XXX 
 
А дали Јустинијан воопшто се грижеше за благосостојбата на државата, ќе 

стане јасно од неговите мерки против државната пошта, како и против надгледува-
чите, т.е. против поткажувачите. Претходните византиски императори се грижеа се 
што се случува да им биде соопштувано и поткажувано многу брзо, без никакво за-
бавување. Се интересираа за непријателските подготовки во секоја земја, за бунто-
вите во градовите или за некакви непредвидени настани, за активноста на управни-

                                                 
157 Поимите Карпатос, Самос, Милет, Малта...до денес се на македонски говори. Тие биле венетски= 
илирски, а ваков бил Крит=Крет. На него секогаш се говорел само варварски=пелазгиски=тн.слове-
нски јазик. Во 1913 година, бидејќи Критјаните не го разбираа еладскиот јазик, тие сакаа да се при-
клучат кон Бугарија. И Бугарија била принудената таа да се откаже од островот Крит, што и се слу-
чило. Ова може да се види во Букурештанскиот договор. Се потврдува, Елада била Пелазгија, во ко-
ја живееле Пелазги, што се чита кај Херодот и други автори. Следи еладскиот народ е нов од 1830 г. 
158 Малтан=малта н. До денес на македонски говори: малта мома, малата чупа,но никако на еладски. 
159 Бидејќи на Балканот и Мала Азија имало Венети и Анти, а и Склавини, сите тие биле еден народ. 
160 Значи,Европа била венетска,во која имало најповеќе фригиски=бригиски поими: Фризија, Бриж... 
161 Венетите и Склавините, а кои имале ист пелазгиски=тн.словенски јазик на Белци, не биле народ. 
162 Венети биле Русите со својот Перун, па Рецкари (Рунари) и Словени.Истото било и за Етрурците.  
163 Венетите биле населени покрај двата брега на Јадранско Море, на Балканскиот и Апенинскиот 
Полуостров. Венетите живееле до реката Рајна, во Венетската област=склавина, на Германците, име 
на тн.словенски бог Герман, кое било балканско. Истото важи за Теути, Деути=Deutscher, само Или-
ри, а вакви биле Русите. Следи исти обичаи да имаат Траките и Илирите.Па вакви имале Германите. 
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ците и за се друго што се прави во целата Византиска Империја. А за брзо и безбе-
дно доставување на годишните даноци, тие организираа брза пошта, и тоа на след-
ниов начин: на растојание од еден ден пат за брз патник, поставија поштенски ста-
ници со осум или помалку службеници, но не помалку од петмина. Во секоја ста-
ница имаше околу четириесет коњи и соодветен број коњушари. Со често менува-
ње на коњите, луѓето кои го носеа данокот понекогаш за еден ден поминуваа ра-
стојание колку за десет дена. Освен тоа, насекаде и земјоделците, и особено оние со 
имоти во внатрешноста на земјата, имаа голема полза од тој систем. Зашто тие, се-
која година, и го продаваа на државата вишокот од реколтата, за да се издржуваат 
коњите и коњушарите. Така, државната каса ги добиваше од сите даноците, а дано-
коплатците веднаш си ги повратуваа своите пари и државата не чуствуваше потре-
ба од ништо. 

Така беше порано. Но сегашниот император најпрвин го растури патот од 
Халкедон до Дакибиза и ги принуди сите да пловат по море до Еленопол. И бидеј-
ќи пловат во мали чамци кои таму се користат за преминување на протокот, во слу-
чај на бура, тие се изложени на голема опасност. Бидејќи итноста на задачата ги те-
ра да брзаат, тие се во состојба да чекаат погодно време, додека морето се смири А 
што се однесува до патот за Персија, Јустинијан го остави дотаму каков што беше, 
но од Исток до Египет задржа само по еден курир во секоја станица на растојание 
од еден ден пат и коњите ги замени со мал број магариња.164 Затоа и настаните во 
одделни земји беа соопштувани со големо задоцнување, па не можеше да се испра-
ти никаква помош. А земјоделските производи на сопствениците на имоти гинеја и 
пропаѓаа наоколу. Тоа донесе многу штети во иднината. 

А еве каква е работата со поткажувачите: отсекогаш, на државна сметка, се 
издржуваат многубројни разунавачи кои, како трговци или под некаков други изго-
вор, одат во непријателските држави или на персискиот царски двор и треба да до-
знаат се до детали. Кога подоцна ќе се вратат на византиска земја, треба да им ги 
соопштат на владетелите тајните на непријателот. Така тие бидуваат предупредени, 
преземаат заштитни мерки и не можеше да им се случи ништо непредвидено. Со 
таква организација одамна располагаа и Медијците. Како што раскажуваат, Хозрој 
го зголемил бројот на своите поткажувачи и имал голема полза од тоа. Зашто за не-
го не останало ништо тајно во Византиската Империја. Напротив, Јустинијан не тр-
ошеше никакви средства за таа цел и, така, името ‘поткажувачи’ изчезна од виза-
нтиската земја. Како последица на тоа, беа претрпени многу удари, а Лазика беше 
освоена од непријателите. Византијците, пак, воопшто не знаеја каде се наоѓа пер-
сискиот цар со својата војска. Освен тоа, државата одамна одгледуваше голем број 
камили165 кои за време на походите, беа користени како товарни животни. Тогаш 
ниту селаните требаше да поднесуваат реквизиции, ниту пак војниците чуствуваа 
недостиг од резерви. А Јустинијан ги ограничи на сосема незначителен број. Затоа 
и сега, кога визаниската војска тргнува против непријателите, преостанатите ками-
ли не им се од голема полза. 

Тоа беа најтешките удари што ги поднесе државата. Но нема да биде лошо 
да споменам и еден смешен настан. Во Кесарија имаше еден ритор по име Евангел, 
виден маж кој, со наклонетиот ветер на судбиината, стана господар на многу богат-

                                                 
164 Бидејќи во “Илијада“ и “Атлантида“ се сретнува магаре, тие биле фалксификат во 6 и 4 век п.н.е. 
165 Камилите и магарињата се од генетско- географско подрачје на Темните: крвна група А на Белци.  
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ства и на многу земји. Потоа си купи едно крајморско село, наречено Порфиреон, 
за три златни кентернарии. Дознавајќи за тоа, императорот Јустинијан веднаш му 
го одзеде селото, давајќи му сосема мал дел од вредноста на покупката. А тоа го 
објасни така дека на Евангел, бидејќи е ритор, не му личи да биде сопственик на 
такво село. Но сега, бидејќи добро се сеќаваме на се, ќе прекинав овде.166  

Кон новитетите воведени од Јустинијан и од Теодора во државата се вбро-
јуваат и овие: кога, порано, синклитот одеше кај императорот, својата почит оби-
чно ја изразуваше вака: еден патрициј се поклонуваше кон десната страна на гра-
дите на императорот, а императорот го бакнуваше по главата и го ослободуваше. 
Сите други поклекнуваа со десното колено пред императорот и се повлекуваа. А 
пред императорката воопшто не беше прифатено да се паѓа на колена. Но кога им 
беше дозволено да излезат пред Јустинијан и пред Теодора, сите, па дури и оние 
кои поседуваа патрициско достоинство, веднаш се фрлаа ничкум на земјата и, от-
како ќе им ги бакнеа нозете и на двајцата, стануваа. Теодора никогаш не се откажа 
од таа почит. Кога кај неа ќе дојдеа пратеници на Персијците или други варвари,167 
таа ги даруваше со пари, небаре нејзе и беше потчинета византиската власт- нешто 
нечуено досега. Освен тоа, порано, оние кои разговараа со императорот го нареку-
ваа ‘император’, а неговата сопруга- ‘императорка’, додека другите достоиствени-
ци ги нарекуваа со нивното соодветно достоинство. Но кога сега некој разговараше 
со еден од нив и кога ќе ги споменеше императорот или императорката на својот 
говор,168 ако не ги наречеше ‘господар’ и ‘господарка’, или пак ако некои од висо-
ките чиновници не ги наречеше ‘робови’, тој се сметаше за необразован и невоз-
држан човек. И потоа требаше да изчезне оттаму, небаре извршил најстрашен пре-
стап и ги навредил владетелите. 

Во старите времиња, малкумина и со голем труд добиле пристап до импера-
торскиот дворец. А откако тие двајцата ја презедоа императорската власт, сите слу-
жбеници одеднаш, како и другите првенци, постојано беа во него. Причината е во 
тоа што, порано, на властите им беше дозволено да проценуваат самите што е пра-
ведно и законско. Службениците си стоеја на соодветните места, вршејќи ги своите 
вообичаени должности, а нивните потчинети, ниту виделе ниту чуле за насилство, 
се разбира, сосема ретко го вознемируваа императорот. Напротив, тие двајцата по-
стојано привлекуваа се околу себе, за несреќа на своите поданици, и ги принудуваа 
сите најропски да се влечкаат кај нив. Речиси секојдневно, сите судови беа празни, 
а императорскиот дворец беше полн со толпи луѓе, со понижувачки однос, со тур-
каници, со насилство и со секаков вид ласкање. По цел ден и во голем дел од ноќта, 
дворските луѓе требаше да бдеат без сон и јадење, така тие го губеа и своето здра-
вје. Луѓето кои стоеја настрана од сето тоа, се прашуваа каде пропадна византиско-
то богатство. Едни тврдеа дека се оди кај варварите, други- дека императорот го за-
клучил во своите многубројни ризници.169 А кога Јустинијан ќе го напушти живо-
тот, луѓето кои ќе бидат живи тогаш, ќе ја дознат вистината- дали тој умрел како 
човек или заминало земното олицетворение на царот на демоните“.170 

                                                 
166 Евангел=а вангел=ва н гел=жел, желба; кентенар=кен..., од кен=кон=коњ, на белата раса. 
167 Персијците биле Варвари. Варвари биле и Хелените Јонци. Варвари биле и Македонците.  
168 ЗНАЧИ, ИМАЛО САМО ЕДНО: ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ГОВОРИ. 
169 Значи, се работи за Благородници со латински и коине и Варвари со варварски=пелазгиски јазик.  
170 Книгата завршува, која во потполност ја пренесов. Ова го правам со цел неа да не ја дотерувам...  
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СКЛАВИНИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ 
 
FRIEDRICH LÜBKERS REALLEXIKON DES KLASSISCHEN ALTERTUMS 
DRUCK UND VERLAG VON B.G.TEUBNER-LEIPZIG-BERLIN 1914 пиши; 
Константинус син на Константиус и Хелена, роден во Наисус 27. февруари, 

одма по 285...Новоосновање на Визант како главен град Константинополис, 11. мај 
330...;Иустинијанус роден 482 (483) во Тауресиум (Таор јужно од Скупи), се обра-
зувал во Константинопол. На 1. април 527 за август назначен...; Прокопиос од Це-
зареа, голем византиски историчар... 

Назнаката анта предимето книгата е полна, со потекло од Балканот и Мала 
Азија.Овде е битно за “Анте (анта...) стреловит завршеток на челната страна на стр-
чечки ѕид“. (Ова во борбена формација би било, претходница, вршка, шилка...,Р.И.) 

“Венети...под Цезар истакнатото племе на брегот меѓу Лора и Сена..., седи-
ште во Морбихан, нивна земја Венеција...племе на илирската провинција..., седи-
ште, веќе во 5. век областа на подоцнежната република Венеција без Верона и Ман-
туа: По-Ливенца...Алпите-Јадранско Море...исто така и во алпската област северно 
од Венеција проширено...“. (ЗНАЧИ, ВЕНЕТИТЕ НЕ СЕ СЛОВЕНИ, Р.И.) 

За Склавини стои: робови, имиња, сервус=склаве=роб...Меѓутоа, никаде не 
стои, дека склавата означувала област,како што било и на персиски јазик сатрапија, 
на латински провинција и коине тема. Токму поимот склава бил најбитен за бер-
линско- виенската школа да се одбегне, затоашто сите германски простори источно 
од реката Рајна биле склавински и венетски, чии жители имале традиции и обичаи 
како на Траки, што се чита кај Херодот.Дури името Герман според Вајганд било тр-
акиско, а тој бил и тн.словенски Бог Герман. Следи името Теути, според Теута или-
рска кралица до Теути=Деути=Deutscher.Според Гроте, Венетите биле ист народ со 
Илирите. Себастијан Долчи наведува, “ако Етрурците, исто што Илирите, кои спо-
ред говорот негуваат најголемо почитување и кои се отприлика и иста вера, (тогаш) 
на нив од овие зборови-сите стари- да живеат на прастар начин- во јазикот нема ни-
што повеќе ? До денес во Апулија постојат цели градови, основани од најстарите 
жители, кои се служат со илирскиот јазик“.  

За да се потврди дека с=с и клава=клава се наведува што стои во Der Große 
DUDEN RECHTSCHREIBUNG 1971 VEB BIBKIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG: 
“Енклава (..v..), die, -, -n  (од сопствена државна област опколен дел на друга држа-
ва, вклучена област: островска област) (лат-фрц); наспроти Exklave“. Следи само 
едно: Enklave=e (a) n klave, Exklave=ex klave,Склаве=с клаве,клава без в клаа, клаи= 
клај. За да се потврди дека склавината означувала област е наводот на Острогорски. 
Според него,“византискиот Балкан се распаднал на редици ‘склавини’. Така отто-
гаш ги викале самите Византијци областите, кои им припаѓале на Словените и во 
кои византиската власт фактички не функционирала“. Значи, се извршила само пр-
омена на името за област,ништо друго:провинција во склавина, а тек потоа во тема. 
Да не се изуми, кога употребата на латинскиот опаѓала, се додека коине земал пре-
власт со своите теми, земале замав склавините. Со Ираклиј (610-641) бил службен 
само коине, само со теми, а без склавини. Антолјак, на стр. 126, истакнува: “Маке-
донските Склавини се споменуваат само до 836-7 година кога во изворите им из-
чезнува секоја трага“.Македонија од 837 година е без Склавини. Ова говори, во Ма-
кедонија областите биле наречени Склавини,а потоа тие изчезнале: без тн.Словени.  



 79 

Во Дуден за Скитите или Сцитите, на грчки и латински,стои:“Во стариот век 
односно за номадскинарод северно од Црно Море“. Скитија или Сцитија “во стари-
от век област северно од Црно Море“, јазик скитски или сцитски. 

Бидејќи Скитите биле номадски народ, тој бил монголски, кој живееле севе-
рно од Црно Море. Следи на исти генетско-географски простори не можат да поте-
кнал две раси: Белци и Темни. Токму затоа Темните продирале на југ, преку Дунав, 
на Балканот, а на север кај монголиските Скити=Татари Белците. Следи домашни-
те животни во Скитија да биле/се балкански. Бидејќи на Балканот нема ниедно до-
машно животно дојдено од север, никогаш немало преселби на Белци преку Дунав 
на Балканот. Да не се изуми, преселбите биле само со домашни животни, а чартер 
летовите се само од 20 век. Секој оној кој пронајде било каков материјален доказ 
дека Белци се селеле на југ, на Балканот, тој итно мора да добие Нобелова награда. 
Ова говори, дека состојбата била обратна преселбите на Белците биле само од и пр-
еку Балканот со домашни животни и култури кои се сееле и саделе. За да се докаже 
дека континентот уште не е донаселен е доказот уште во Данска и Скадинавија ја 
нема лозата, затоа што за неа сé уште нема поволни климатски услови. 

За потврда дека за наодите кои биле пронајдени северно од реката Дунав со 
Црно Море има збирка на наоди, кои се објавени во Унгарија. Во прилог се наведу-
ва таа со слики и текстови на германски јазик: Budapester Museen, Corvina Kiado, 
1985, Budapest. Наведените слики со објаснувања се изложени во мојата прва кни-
га итн.Па сите тие се од скитската уметност:тие простори им припаѓале на Скитите. 

Во Општа енциклопедија LAROUSSE,1967 Парис и 1973 Белград на стр. 289 
е насловот “Свет во добата на големата селидба на народите“, со дел за Европа, се 
наведува: “Па ипак, Европа преставува главен резервар на варвари. Словените, чија 
прапостојбина се најдува меѓу Висла и горниот тек на Дњепар, се непознати на Ри-
мјаните до V  век“.  

Видлив е фалсификатот на европската историја, затоашто Рим владееле со 
котинентот во старата ера, што се гледа кај Цезар, а и потоа Тацид. Во нивните де-
ла сите поими се на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Меѓутоа, тие ника-
де не сретнале живисуштества кои се нарекувале Словени или Склавини. Токму 
затоа отпаѓа веројатноста, дека прапостојбината на Словените и Склавините се нај-
дувала “меѓу Висла и горниот тек на Дњепар“. Па токму затоа тие (Словените и Ск-
лавините) “се непознати на Римјаните до V  век“. Дури тие простори биле под вода, 
блатни. Поради водата следи под земја не било можно тие да градат свои живе-
алишта, тие би се удавиле. Никој не наведува планински предели, каде би било мо-
жно да има пештерско живеење. Нивните домашни животни и растенија се балкан-
ски. Наведеното објаснува, преселбите биле само од и преку Балканот. 

Херодот говори дека Траките биле населени на Балканот, покрај Црно Море, 
Карпатите итн. Ваквите продолжиле по него, пред и по Јустинијан итн. Бидејќи се 
говори за првата склавина која била основана северно од Дунав, зашто пиши и Пр-
окопиј, чие име (Прокоп=про коп) било/е само варварско=пелазгиско=тн.словен-
ско, се објаснува, дека првата склавина која била создадена северно од Дунав била 
само под царот Јустинијан, кој царувал во Цариград. Исто така, на Јустиниан мај-
чин и татков јазик му бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, на чиј е и неговиот 
Скупи=с куп и, на куп=кип: кипар=кип ар, купар=куп ар, купрум=куп р ум. На та-
ков јазик биле наодите на Балканот...и оние на Каменот од Розета во Египет. 
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За да се види, дали просторите северно од Дунав биле населени, се наведува 
Маргарет Јурсандер, која ги наведува мемоарите на Хандриан, кој царувал по цар 
Трајан (98- 117 година):“Бев назначен за трибун во втарата легија.Поминав неколку 
месеци во горното течение на Дунав. Некаде во ноември, бев префрлен во петтата 
легија,македонската на устието на Дунав,на границата на Долна Моесија. Големата 
земја на устието на Дунав и устието на Бористен, се смета од едно најчудесните зе-
мји на светот. Скитската земја го има она малку тешко, а огромниот тек што се за-
вршува тука на устието, влечи тиња од континентот, мраз од ненаселените предели. 
Тука се најдов лице в лице со вистинската зима, која трае со месеци и насетува дека 
подалеку од север е постојана без почеток и крај. Дунав беше долг и широк појас 
од црвен мраз, а потоа синкав, набразден со траги од внатрешните струи. Од мразот 
се штитевме со кожи. Во степите, 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 мразот ќе дозво-
леше, да навлезам длабоко на земјата, царство какво што не го знаеме“. 

Се гледа, северно од реката Дунав со Црно Море биле скитски степски пр-
остори. Тој од Балканот, Македонија, бил со македонската легија. Тоа било на тн. 
домовина на тн.Словени, “на устието на Дунав“, каде било најтопло. Скитите и Бе-
лците, за кои говори Херодот, биле повлечени на топлото Црноморие, но не на Ду-
нав, каде била создадена првата склавина, што потоа следат Склавини, за кои пиши 
Прокопиј. Бидејќи Хадријан (2 век) невидел никакво животно или човек, а се гово-
ри за “кавказки водач“, никако црноморски, се потврдува, на тие простори не жи-
вееле Белци, таму во летно време Скитите=Татарите крстареле. Значи, само по Ха-
дријан било можно наведените тн.словенски простори да се населат со Белци, а тек 
по некој век да се создаде и првата склавина. Кога тие простори биле населени, та-
му почнало да се градат објекти и други градежи, зашто има и наоди. 

 Во прилог е пишувањето на Friedhelm Winkelmann • Gudrun Gomolka-Fuchs, 
"Frühbyzantische Kultur", Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main, Wien 1990. Тие 
пишат: “Во 4. и 5. век што повеќе стојат еден покрај друг различен стил на сликар-
ство и кипарство. Така имаше струења, кои коренот го имале во провинциската 
уметност и чиј стил носел провинциски карактер: Изведувањето на линиите бил 
шематски, и се проширил равнодушно наспроти пропорциите на преставените. Пр-
имер нуди фреско- сликарство во еден гроб во близина на градот Силистра во Севе-
рна Булгарија од крајот на 4. век. Во споредба со телата главите на умрениот бра-
чен пар биле обликувани преголеми. Оваа провинциска особеност не останала без 
влијание врз работилниците на Рим, Константинопол и други големи градови на 
Царството...“  

Тие ја наведуваат сликата, и за неа истакнуваат: “Рановизантиската тврдини-
ца Иатрус кај Кривина, Северна Бугарија, со поглед на касарната. Како многуте 
тврдини исто така таму стоеле Готите како помошни трупи за одбрана на границата 
во служба на Византиското царскоцарство. Крајот на 4./ почетокот на 5. век“.  

Веќе се одгонетнува вистината, дека во 5 век Цариград имал свои касарни= 
ка сар н=цар н, и тврдини,во кои граничарите живееле, потвдено со следната слика: 

“Месембрија, денешна Насенбар во Булгарија, како многубројните градови 
и тврдини по разрушување од Хуните, Готите, Антите и Аварите под Јустинијан I 
биле наново изградени и утврдени. Ѕидовите и кулите биле подигнати наизменично 
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од тула и камен. Прва половина на 5. век“. Видливо е дека никаде ги нема Склави-
ните,оти тогаш такви немало или ако би ги имало тие биле под управа на Цариград. 

Следи слика, со објаснување: “Граднаслика на Константин I., Велики (306 
до 337), со логор накитен шлем и оклоп на бакарна пара. Пронајдена во граничната 
тврдиница Иатрус. Кривина, Северна Булгарија. Русе, Историски окружен музеј“. 
До неа е сликата, со текст: “Царот Јустинос II. (565 до 578) и неговата сопруга со 
светасветост седат на двоструктрон. Јустинос II. во десницата држи глобус со крст, 
Софија распнување. Бакарна пара од граничната тврдиница Иатрус, Кривина, Севе-
рна Булгарија. Русе Историски обласен музеум“. Па слика, за која стои: “Златна па-
ра (Solidus) Царот Теодосиус I. (379 до 395). На предната страна на градната слика 
на владетелот со диадема, оклоп и мантил. Задната слика го покажува него со знаме 
и викториола на глобусот. Левата нога на еден долулегнат заробеник ја симболи-
зира моќта на владетелот врз победениот непријател. Од граничната тврдиница Иа-
трус, Кривина, Северна Булгарија. Русе, Историски обласен музеј“. Исто така, тие 
прикажуваа слика, со текст: “Златна пара (Solidus) Аркадиос I. (395 до 408). На пр-
едната страна е сликан диадемнонакитен цар во десен профил. Скратената, на чело-
то зачешланата коса и индивидуализираната физиогномија ја означува неговата 
личност. Легендата гласи: D (ominus) N (oster) ARCADIUS P (ius) F (elix) AUG 
(ustus)=наш господар, Аркадиус, побожен и успешен август. Од Иатрус, Кривина, 
Северна Булгарија. Русе, Историски обласен музеум“. Аркадиус на косата има по-
врзна трака (та рака)171 како античките Македонци. Следи слика, со текст: “Евтин и 
затоа радо употребуван материјал биле коските и роговите. Тие служеле за правење 
на алатки, за накит и за украсување на предметите. Затоа еден пример нуди коске-
ната дршка на ножот, дел и полираната игла за коса. Прва чертвртина на 5. век. Од 
Иатрус, Кривина, Северна Булгарија. Русе, Историски обласен музеум“. Само “ко-
ските и роговите“ биле од балканско говедо. Следи слика, со објаснување: “Ламба 
на масло од глина со христијански натпис на грчки јазик: господару, помогми и на 
нашата куќа. Глина, Иатрус, Кривина, Северна Булгарија, почеток на 5. век. Русе, 
Историски обласен музеум“.Веќе се говори за македонскиот јазик коине. Потоа три 
слики со текст: “Нараквица, спојнична рамка на ремен и облекно копче од бронза. 
Масовна роба, што била носена од обичниот народ. Иатрус, Кривина, Северна Бул-
гарија, почеток на 5. век.Русе, Историски обласен музеум“. Под нив е сликата: “Ла-
жица од полирана коска, за припремање и за јадење на јадења. Од граничната твр-
диница Иатрус, Кривина, Северна Булгарија, почеток 5 век. Русе, Историски об-
ласен музеум“. Само лажицата била од балканско говедо и балкански коњ. Се наве-
дува слика: “Рушевини на византиска куќа за живеење, која била подигната во 6. 
век на предел на доцноромејска гранична тврдиница Иатрус, Кривина, Северна Бу-
лгарија“. Жителите биле ромејски=тн.византиски. Под неа е слика: “Во стариот 
театар вградена мала куќа за живеење од рановизантиското време во Хераклеа кај 
Битола, Југославија. 6 век“. Значи, македонско=дунавско. Следи: “Повеќефитилска 
бронзена лампа со ланечна справа на почетокот висела на свеќарник. Ценењето на 
ова парче ги објаснува повеќе височни места на долната страна. Од граничната тв-
рдиница Иатрус, Кривина, Северна Булгарија. Русе, Историски обласен музеум“. 

                                                 
171 “Аркадиус...трака“ (=та рака): Аркад=а (е) ркад=ркат=рекат=рект=еректус;Аркада=а ркада=рката 
=раката, од носот, рокат=рокад=рокад-а, смена на рака; Аркадија земја на мечка, која удира и убива 
исправено со своите предни нозе, раце, таа ракува. Вакво толкување е можно со македонски говори 



 82 

Подолу:“Ѓум со причврстен поклопец за чување на вода. Од Иатрус. Крај на 4./ 
почеток 5. век. Русе, Историски обласен музеум“. Потоа: “Рачновртечки млин се 
состои од тлокамен и вртач, кој со помош на врталка се врти. Од Иатрус. Прва по-
ловина на 6. век“. Па: “Глинен огршок кој се постава на вртеното за да има равно-
мерно движење на лесните вретена и на чврсто намотано на оптегнат конец да се 
осигура. Иатрус, Кривина, Северна Булгарија, 4. до 6. век. Русе, Историски обласен 
музеум“. Следи: “Пирамиднотапоформно глинен тег за оптегнување на ланците на 
исправено ткајачко постоље. Иатрус, Кривина, Северна Булгарија, 4. до 6. век. При-
ватна сопственост“. Да се дополни, тогаш од легии се преоѓа на гранични единици. 
Пак, поимот рус на македонски е само рус.А Русите не знаат што значи поимот рус.  

Се кажа: “Во стариот театар вградена мала куќа за живеење од рановизанти-
ското време во Хераклеа кај Битола, Југославија. 6. век“. Со ова се потврдува, пре-
селбите биле од и преку Балканскиот Полуостров. За луѓето, кои се населиле во Це-
нтрална Азија, се говори, дека генетските и антрополошки анализи ги определиле 
како луѓе од кавказкиот тип, припадници на тн.понтска група, т.е. очигледно од ре-
онот околу Црно Море во древноста. Пак, вакви гробови во Северна Бугарија се ја-
вуваат и во втората половина на првиот милениум н.е. Произлегува, Европа и Азија 
северно од Дунав со Црно Море и Кавказ биле населувани во старата ера, што про-
должило во новата ера. Па токму “во втората половина на првиот милениум н.е.“ се 
преминало од легии во гранични единици. Па истото важело и за другата страна на 
реката Дунав. Двете страни на реката Дунав биле контролирани од Цариград. 

Слика со текст: “Касна ромејска, уште во 6. век најдувачката луковична 
коскена петлична почетница важела пред се како означување на рангот во војската. 
Од злато овие облекни копчиња ги имале само високопоставените личности. Од гр-
об на бискуп од Апахида, Романија, околу 400. Cluj-Napoca, историски музеј“. Се 
работи за гранична војска, со своја црква, водена од нејзин поглавар. Следи: “Окру-
гла почетница, украсена со благороден или полаблагороден камен. Во Византија не 
биле носени само од царот и високодостојниците, туку исто така сакани од кнезо-
вите на германските народи, како што бил докажан наодот во гробот од Нослач во 
Романија. Веројатно од источната работилница. Позлатена бронза, 7. век. Cluj-Na-
poco, Археолошки музеј“. Под неа е сликата: “Позлатенобронзена апликација го 
украсува крајот на ременот на облеката на умрениот, во областа Транссилванија, 
Романија, за време на 6. век населеното население кое му припаѓа на романско по-
текло. Византиски увоз. Од гроб 5 на гробното поле од Нослач. Cluj- Nopaca, Ар-
хеолошки музеј“. Авторите од ДДР, значи, Прусинци, со македонски традиции, ја 
кажуваат вистината, дека немало тн.Словени како посебни народи, па се трудат да 
ја заскријат невистината, со наводот романско потекло, а со византиски увоз.Ова се 
гледа и во следнава слика: “Богато украсено бронзено позлатена игла за коса и по-
златена сребрена апликација. Веројатно византиска работа. Од сохранувањето 15 и 
44 во 6. и 7. век на доказното гробно поле од Нослач. Cluj-Napoca, Археолошки му-
зеј“. Па Романија била само тн.византиска Склавина. 

Се кажа, Египет бил житница, а просторите северно од Дунав не биле на-
селени. Овие биле населени од југот. На тие простори била создадена Влашка, де-
нешна Романија. Густав Вајганд пиши: “Власите на Балканот, кои подоцна се пре-
селиле на север“. Па тие, според него, биле Траки. Со ова се објаснува, тие биле со 
потекло од југот. Преселбите продолжиле кон север. И токму затоа Сипријан Робер 
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говори дека традициите во Украина биле медитерански. Следи Киевска Русија, а 
според Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирија. Значи, од Балканот. Па за-
тоа житница станала Војводина, а потоа и Украина; само од југ кон север. 

Тие наведуваат: “Семејствата живееле во колиби премачкани со иловача или 
во едноставни мали камени куќи, кои најповеќе содржат еден простор и биле опре-
мени само со потребните предмети за дневна употреба. За тоа нуди примерот на ку-
ќата од 4. до 6. век од утврдувањето Иатрус на долната граница на Дунав во дене-
шната област на Северна Булгарија, кое во негово време му припаѓаше на Византи-
ското Царство. Нивните жители нив ги подигнале на уште постоечките ѕидови на 
разрушените градежи на постариот населбен период. Слични посматрања беа на-
правени во Хераклеа кај Битола во Југославија и Ефесос во Мала Азија. Овој начин 
на населување на жителите од 4. век изгледа биле претежно за широките делови на 
Царството. Во куќите на Иатрус на крајот на 4. и почетокот на 5. век се најдуваат 
црепови од керамика и стакло, глинени лампи, огршок, ткајач и скоро секогаш ра-
чен млин“. Значи, жителите биле истите со свои исти традиции како оние во Бито-
ла. Со тоа отпаѓа она што во Хераклеа на Македонците и странците им се кажува, 
кога дошле Словените на старите градби тие граделе со кал и камен. Секогаш, нај-
сиромавиот низ светот гради со најефтин материјал. Секако, да не се изуми, дека се 
градат куќи и други градежи со материјалот кој постои на тие простори.  

Тие пишат: “Повеќе внимание му било посветено на војната архитектура. 
Војниците на границата побаруваат нови одбранбени построења. Во рановизанти-
ското време имало одвај град, кој не бил утврден. Пред се под Јустинијан војната 
архитектура достигнала извонредно значење. Така соопштува историчарот Прокоп-
иј (колу 500 до по 565) во неговото дело “De aedificiis“ (За градбите), дека царот ги 
подигнал односно изградил граничните одбранбени построења на границата Дунав, 
на Исток за Персиското Царство и во Северна Африка. 

Се прегледуваат резултатите на градежната историја на она време, тогаш се 
доаѓа до заклучокот, дека христијанската сакрална архитектура172 во раната визан-
тиска архитектура имала првенство. Археолошките ископински резултати затоа ни 
даваат објаснување: Во секој утврдување и скоро секоја населба, дури и оние со се-
лски карактер се најдуваат цркви. Понекогаш се групираат, како во утврдувањата 
Иатрус на долната дунавска граница (Булгарија), во Јустинијаново време само по-
малку бедни подземјушки на монументалната базилика. Таква градба на црква не 
стои во никаков сооднос со во негово време изчезнувачкиот број таму живеечките 
жители. Ама тој сигурно требало да ја демонстрира моќта на црквата и царството“. 

Овде е најбитно што се говори за “христијанска сохрална архитектура“. Таа 
била само од оние простори, каде било развиено христијанството. А тоа било во 
Мала Азија и Македонија. Македонија со својата Лидија била прва христијанска зе-
мја на континентот. А нејзина била Пелагонија со својата Хераклеа Линка (=лин ка, 
низ која тече=лине, линее вода). Од Хераклеа произлегла Водолија=Видолија=Би-
долија =Битолија=Битоли=Битола. Таа сета била со делти (=делт=делит) под вода.     

Велимир Т.Арсиќ (1930), на српски јазик, во “Црквата Св.Великомаченик 
Димитрија во Битола“, по повод на прославата на нејзината стогодишница 1830-
1930, пиши: “Иако точно и поверливо не може да се каже кога и на кој начин Пе-

                                                 
172 Сакрална=сахрална=сохрална;архитектура=архи тек тура: архи=врхи=врх=врв; тектон=тек тон-и. 
Вакви едногласни толкувања се можни со македонски говор кој бил во коине, од него бил латински. 
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лагонија го примила христијанството, ипак, на основа на доказите дека имињата на 
епископите на пелагонската црква се спомненуваат и во најраните векови на хри-
стијнската ера, може да се претпостави, дека христијанството било пренесено во 
овој крај на Балканскиот Полуостров уште за време на апостолот Павле и неговите 
ученици.Меѓу потписите на отците кои учествувале на Сардикискиот собор (343-4) 
се наоѓал и потписникот Евагрија од Македонија, од Хераклеа Линка. Во Ефескиот 
собор, кој бил одржан 449 год., и кој поради неговата неправилна работа наречен 
ефески разбојнички синод, покрај преостанатите преставници на христијанската 
црква, заседувал и Квинтил Хераклејски, кој имал право да гласа и во името на 
епископот солунски. Две години подоцна, 451 година, истиот Квинтил учествувал 
во работите на Халкидонскиот собор и се потпишал како episkopus Heracleae Pela-
goniensis. Но, покрај него на истиот Халкидонски собор, во име на Хераклеа Лин-
кестидска, - а тоа е исто што и: во име Heracleae Pelagoniensis- бил присутен и некој 
епископ Дионисиј“...“Во работата на 5 вселенски собор (553 г.) зел учество и некој 
Benignus  Heracleae Pelagoniensis, кој бил овластен да гласа и во име на солунскиот 
епископ“. 

Значи, се говори за христијани. Наспроти нив биле Хелените, кои како пове-
ќебожци не го прифаќале еднобожеството. Токму затоа во Елада христијанството и 
не се прифаќало, тие биле воглавно Хелени. Ова се потврдува и со доказот што во 
Атина уште работела Платоновата академија, која била само едно: хеленска. Следи 
Јустинијан во 529 година неа да ја затвори. За да се потврди, дека имало само вер-
ски народи доказ се и Русите. Бидејќи тие не го прифаќале еднобожеството, хри-
стијанството, тие биле Хелени. Како доказ дека поимот Хелени никогаш не означу-
вал етнички народ се доказ Евреите. Кога тие во Александрија го прифатија хелен-
скиот=повеќебожен јазик коине, тие се изјаснале за Хелени. 

Христијанството постепено од Македонија се ширело кон Север. Со тоа што 
иако северниот Балкански Полуостров не бил христијанизиран, а во Подунавјето се 
среќавале цркви, тоа објаснува, тие биле од христијанскиот дел на Балканот и Мала 
Азија.Како што било со јужниот брег на Дунав, тој да биде под власта на Цариград, 
исто така, и северниот брег на Дунав бил управуван од Цариград. 

Во прилог на авторите се наведува и Оболенски: “Во Јустинијановата ди-
пломатија била заслужна што долниот тек на Дунав останал цврста политичка гра-
ница. Во една царска новела е забележано не потполно неосновано фалење: ‘и така 
со божја помош, територијата е зголемена и на двата брега на Дунав се наоѓаат гра-
дби што му припаќаат на нашето царство’ “. Се потврдува, Дунав бил цариградски. 

Авторите истакнуваат: “во Јустинијаново време“...“изчезнувачкиот број та-
му живеечки жители“. Ова говори, дека токму во негово време, за одбрана на “до-
лната дунавска граница“ биле поставени гранични единици. Бидејќи за нив тогаш 
бил почеток, тие не биле најдобро организирани. Токму затоа од дунавската грани-
ца се бегало, па бил смален бројот на жителите. Следело состојбата постепено да се 
подобри. 

Овде се објаснува како покрај Дунав се подигнувале погранични објекти за 
живеење, како верски итн. Бидејќи двете страни на Дунав биле сопственост на Кон-
стантинопол, се потврдува,Склавините биле само области на Ромејците.Значи, Скл-
авините биле Јустинијанови. Кај овие често имало незадоволдства: каснела платата, 
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биле тешки условите на живот, биле неподнесливи, ладно итн. Поради ова имало 
побуни. За склавинските проблеми, настани итн. е наведено во фуснота: ...109 ... 

Кога биле преселбите се наведува прилог со руните, а и кога била напишана 
Библијата. Otto Zierer (1983), „Grosse illustrirete Weltgeschichte- Sieg des Kreuzes“- 
Herbig-München-Berlin пиши: Епископот Улфилас во 348 година со својата општи-
на се префрлил на јужната страна на Дунав, воспоставил односи со Константинол и 
ја превел Библијата на готски. Тој постанал учител на Готите и образувал свој све-
штенички помладок. “Тој од старо-готски руни развива под изедначување на грч-
киот алфабет ново готско писмо, со чии букви тој на пергамент ја напиша неговата 
скапоцена книга- зборот на евангелието-; тој постанува како исконски текст на сите 
подоцнежни преписи“...“Улфилас во околу 369 година го создал сопственото писмо 
од грчките и германските руни. Неговото преведување на Библијата бил најстариот 
германски спис и единствен источно германски воопшто. Остатоците од него биле 
одржани во ‘Codex argenteus’ во Упсала“.  

Тој понатаму кажува: “Руните првовремено биле етрурско алфабет. Тие би-
ле превземени во 2 век п.н.е. од Германите, пред се како култно писмо“. Па тој ка-
жува, дека руните се германски знаци за пишување кои со нивните првобитни 24 
буквални слова обрауваат вид на алфабет. Секоја руна поседува има, тоа беше из-
раз назборот или поимот, освен неговото сопствено значење е и како гласовен знак. 
Руновото писмо се образувало со допирите на Германите со Римјаните во 3 век н.е. 

Но ако се земи во предвид дека Римјани биле и оние на Балканот со Мала 
Азија, а Улфилас (Валфилас) имал кападокиско потекло, кој бил избран од цар-
скиот двор во Константинопол за готски епископ, руните морале да бидат само од 
просторите на владеењето на Константинопол, од кои се преселиле Етрурците. Пак, 
според авторите, Етрурците потекнале од Балканот со Мала Азија. Овие биле во сп-
ротивност на монголските Готи (Татари). За да се потврди, дека Готите ги превзеле 
руните од Балканот со Мала Азија, доказ се Русите. Тие пишеле со руни (рецки). 
Кога Солунските Браќа од македонскиот царски двор во Констнтинопол биле испр-
атени во тајна христијанска мисија, тие виделе дека Русите имале преведено делови 
на Библијата со рецки, и тие тогаш се изјаснувале за “роцки народ“. Тие го прев-
зеле словото од коинските слова од Солунските браќа. Тие за Словени се изјасниле 
дури во 860 година, што го пишел цариградкиот патријарх Фотиј. На Русите им пр-
етходеле Етрурците. Тиа исто така биле Рецкари (Рунари), а а според Стефан Ви-
зантиски  (6 век), тие биле Словени. Етрурците и Русите како Белци, што важело и 
за жителите на Арапскиот Полуостров го славеле Перун. Напротив, Готите како 
Татари=Бугари богот Асен. Видлива е нивната генетско-географската различност.  

За да се потврди дека руните биле писмо на Белците (Пелазгите), тие кај 
Монголите следат по Русите. Следи монголските Турци (8-9 век) оставиле воглавно 
погребни записи. Најобемни и најчувени биле записите на Тонјукук (околу 726), 
царот Билг Каган, за Кил Тиган (732), за самиот Билг Каган (735). Два последни се 
нарекуваат Орхонски записи. Овие текстови се напишани со специјална епиграфска 
азбука, наречена “турски руни“. Турците од источен Туркестан (денес кинески Тур-
кестан), а посебно Ујгурите од областа Турфан, дошле од север и се утврдиле на 
почетокот на 9 век. Значи, Монголите станале Рецкари (Рунари), но не Словени. 
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Значи, први биле Готите кои од Балканот ги превзеле руните. Следат пре-
селби на Балканци и Малоазијци северно од Црно Море со Дунав, од кои се Русите 
со своите руни до 9 век. А овие биле следени од Турците итн. 

Важно е кога тн.Германи се населиле низ континентот. Тие со себе ги поне-
ле балканските руни. Цирер истакна: “Тие биле превземени во 2 век п.н.е.“...“допи-
рите на Германите со Римјаните во 3 век н.е.“. Значи, меѓу 2 век п.н.е. и 3 век н.е. 

Да се повтори, кога руните од Германите биле превземени. Тоа било во 2 век 
п.н.е., а руните биле балкански, како што биле етрурските чиј јазик бил венетски= 
илирски=тн.словенски. А токму тогаш Македонија потпаднала под Рим. Македон-
ците како робови биле населувани низ ненаселениот континент. Следи во Брита-
нија да има река Вардар, Морава...со планини Кораб, Дурмитор..., што важело и за 
во Скадинавија; Велс=Велес, Скот=скот...Шпан=ш пан, ш=с; Јоркшир=јорк шир, и 
без р; Норвег=нор(тн.словенски со многу значења)вег; Шведска=Сведска=с ведска, 
Свенска=с венска...; река Драгор во Данска...Лавот во Баварска, Хамбург...Англија 
бил македонски, како што била англиската топка. Неа ја играл многу убаво Алек-
сандар Македонски. Неа Македонците ја однеле во Америка, а ја играле и Маите: 
името на Маите било според митологијата, од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс 
го дала синот Хермес. Да не се изуми галскиот петел бил бригиски=брзјачки, а та-
ква била Фризија со најмасовното фризиско говедо кое е краткорогово како што е 
балканската буша. Ама и овцата за скотската гајда, со скотски фустанчина кои во 
битолско, во Пелагонија..., се носеа и во 20 век, дури по Втора светска војна. 

Се истакна, што кажуваат авторите: “Во Византија не биле носени само од ца-
рот и високодостојниците, туку исто така сакани од кнезовите на германските наро-
ди, како што бил докажан наодот во гробот од Нослач во Романија. Веројатно од 
источната работилница. Позлатена бронза, 7. век“. Значи, преселбите низ ненасе-
лениот континент почнале по трагање на калај за да прави бронза. Тоа продолжило 
и потоа. Пак, први колонизациии биле во 2 век.п.н.е. со Македонците како робови. 
Процесот продолжил и потоа, овде наведени 3 век н.е., ама и во 7 век н.е. Меѓутоа, 
масовни преселби биле со навлегување на исламот, од кого народот бегал. Најма-
совни преселби биле од 14 век кога исламот навлегувал на Балканот, незадржливо 
во 16, 17, 18 и 19 век. Дури и денес поради исламот од Балканот бегаат домородци. 

Авторите говорат, на Балканскиот Полуостров навлегувале други народи, 
дури со различно расно потекло. Бидејќи од еден ист генетски-географски простор 
може да потекне само една раса, предрско е тврдењето дека од скитските=татарски-
те простори северно од реката Дунав, на Југ да навлегуваат Монголи и Белци. Ав-
торите за нивната дрскост и расипаност се свесни, затоашто историјата станала ис-
политизирана наука. Од неа најповеќе страдало македонското православие. За при-
мер се наведува атласот WESTERMANNS ATLAS ZUR WELT GESCHICHTE Georg 
Westermann Verlag Braunschweig Berlin Hamburg München Kiel Darmstadt 1956. На стр. 50 
/51 е картата “Движење на Словените и ширење на исламот во 7. и 8. век“. 

Северно од реката Дунав се Аварите, кои биле Монголи, како што биле Бу-
лгарите. Булгарите се преставени на двете страни на Дунав. Под Преслав источно 
се Аварите, до во Тракија до Адрианопол (626), а западно Словените (без година). 
Западно од нив е Сардика (Софија, Р.И.). Во Србија (7 век) нема Словени. Под На-
исус (Ниш), а западно од Сардика, е Влашка.Меѓу неа и Охрид стои: “од  околу 580 
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од словенските племиња населено“. Под Охрид е поставен Тесалонике (=те сал он 
ик е, Солун, Р. И.). Под Солун до Пелопонез стои: “Словени околу 610“. Тоа е сé. 

Се потврдува, според германскиот Атлас податоците за некакви Словени се 
дотерани. Меѓутоа, Белците не биле Татари (Авари=Бугари) заедно да се населат. 
Нивниот крак бил  покрај Црно Море. Белци преселени од север на југ, преку Ду-
нав, во 7 век, никаде ги нема од Дунав сé до под Ниш и Влашка, туку само северно 
од Охрид. Словенскиот простор е само една третина до Охрид, а од Дунав цели две 
третини простор сé до јужно од Влашка. Словените се само јужно од Влашка до 
Охрид, и тоа околу 580 година. Следи тие до денес опстоиле. Тие се среќаваат и ју-
жно од Солун сé до Пелопонез. Меѓутоа, нив денес повеќе ги нема. Исто се случи-
ло и со Склавините на Пелопонез, во Епир, каде била Арбанија=Албанија. Дури Ро-
манија со Унгарија, како тн.домовина на Склавините, денес такви нема. Истото ва-
жи, и за Австрија, просторите источно од реката Рајна, Шпанија, Северна Африка, 
Арапскиот Полуостров...Ова било затоа што поимот област се викала склавина. 

Го вртиме Атласот. На тн.германски простори нема никакви Склавини. Таа 
како најодвратна и најгадна раса морала да се уништи, процес кој до денес не е за-
вршен. Меѓутоа, таква раса била само тн.германска, која била тракиска=илирска= 
венетска=склавинска...Повторената лага станува вистина. Ова важи за тн.Германи. 

Олга Луковиќ Пјановиќ, “Срби...народ најстарији“ (1933), кн. 1, на стр. 130 
пиши, што Сипријан Робер истакнува “...Може дури да се каже, дека Германија по-
станала само од распарчување на словенски кралства, оти уште од време на Карло 
Велики, се што било од онаа страна на Рајна, тоа не било Франкија, туку ‘Славија’. 
Денешна Австрија се состоела само од Словени, а во Прусија, се до XVI. век- уљез 
бил Германинот, кој тука живеел само како полски вазал...“.  

Склавини биле денешните Германци, кои не само што другите ги лажат, нај-
повеќе самите си се лажат, пропратено зо злосторства итн. За таа да ја заскрие ви-
стината, таа нив ги истоветува со Венетите, поими кои ништо немаат заедничко, а 
поимот склавин го истоветува со роб. Иако ваква била состојбата, а вентските пр-
остори биле и склавински, берлинско- виенската школа никогаш не рекла дека ис-
точно од реката Рајна просторите биле склавински=робовски. Па таа никаде не ка-
жува, од каде дошле живитесуштества на две нозе, испраени, а не како мајмун под-
грбаени, од склавинскиот=робскиот живот да ја спасат најгадната и најодвратната 
раса, која си живееле старински, како што си живееле со милениуми на Балканот. 

Во ДУДЕН стои за Венди: “1. во Средниот век за различни словенски пле-
миња и народности- 2. Срби“. Значи, се работело само за Склавини=Венди. 

Прокопиј во XVIII вели: “Кога византиската војска пристигна во Италија, 
Германците го зазедоа поголемиот дел од Галија и од Венетија...“. Се кажа: “Со 
‘Германци’ Прокопиј ги означува Франките кои, за време на војните со Готите, ја 
преземаат Венетската област. Според Историја на војните, VII, 33/7...“.“...Венетите 
живееле до реката Рајна, во Венетската област=склавина, на Германците...“. Значи, 
источно од Рајна била Венетија, која била склавинска земја со тракиски традиции...  

Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. 1. на стр. 264 вели: “А последното издание на 
руската енциклопедија, која го носи називот ‘Бољшаја Совјетскаја Енциколопедија’ 
го донесува под наслов ‘Сербискиј рубеж’, додавајќи во зграда ‘Сорбскиј рубеж’, 
те. ‘Српска, или Сорбска граница’ дословно следниот текст: ‘Српската граница- ли-
нија, која ја воспоставил Карло Велики (IX. век) против Полабските Словени. Таа 
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српска граница се протегала се до саксонската граница (од долниот тек на реката 
Елба, стара српска Лаба), па долината на реката Елба, река Сала, па Чешката Гора 
кон средниот тек на реката Дунав, до Источна, или Панонска Област. Основната 
точка на упориште на таа граница биле: Бардовик, Шезел, Магдебург, Хале, Ер-
фурт, Халштат, Форхајм, Регенсбург и Лорх. Но тие места биле исто толку утвр-
дени, колку и точките на пограничните трговии со Словените. Подоцна многу утвр-
дувања на српските граници постанале претсражи на германската агресија на зе-
мјите на Полабските Словени“.  

Таа продолжува дека Сипријан Робер со право пиши: “Германската наука 
залудно се труди, нас да ни ги претстави Словените како уљези во Европа. Слове-
ните се европски уљези како и Грците и тие во неа биле пред Готите, тие германски 
претци. Може дури да се каже, дека Германција постанала само со распарчување на 
словенските (српските) кралства, оти уште во времето на Карло Велики, се што би-
ло од онаа страна на Рајна, тоа не било Франкија, туку ‘Славија’. Денешна Австрија 
се состоела само од Словени, а во Прусија, се до шестнаесеттиот век, уљез бил Гер-
манецот, кој постоел само како потчинет на Полјаците“.  

Се повторува што пиши во “Ларус XX. век: 
“Во однос на состојбата, која постанувала во средниот век,просторот на сло-

венскиот (јазик)...знатно се смалил во централна Европа, каде германската раса ги 
уништила, или одагнала различните племиња (Полабљани, Ободрити, итн.), чиј ја-
зик нестанал“.  

Се работело само за Склавини за области, а не Словени според Божјо Сло-
во. Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: “Словен од слово : реч“. Кај Вајганд 
и други постои и Божјо Слово. Да се додаде и дека логос се преведува со слово 
(реч). Вековната евангелска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата 
епохална работа во името на Склавината гласи: “Во почетокот беше Словото, и 
Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, сé низ 
него нестана и без него ништо не стана, што настана...“. Следи Божјото Слово спо-
ред Слово да е сосем друго од склавина за област, што се гледа и од следново..  

Царот Михаил за одењето во Моравската мисија му се обратил на Конста-
нтин: “Вие бојеста Солуњани, да Солуњани вси чисто склавински беседјут“ (“Вие 
сте Солунчани, а Солунчани сите чисто склавински зборуваат“). Во Житието на 
Методиј се говори, “братот наш Методиј...во негови раце се...сите склавински зе-
мји“ итн. Поп Дуклјанин нивниот татко го нарекува “Патрициј Леон“, имал висока 
воена функција и бил друнгар, т.е. потстратег, заменик стратег на солунската тема. 

Значи, не се работи за некакви склавински и тематски народи, туку самиот 
поим склавина на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, тема на коине, прови-
нција на латински и сатрапија на старо- и новоперсиски означувале само област. 
Токму затоа се говори за обласен јазик, ништо друго. А доказ е што имало солунска 
тема, а не солунска склавина...Со тоа што авторите говорат за склавински народи, а 
не за сатрапски, провинциски и тематски, видлив е фалсификатот само за склавини. 

Се ова се гледа и од “Солунската легенда“,каде се кажува: “Кириле, Кириле, 
оди во распространетата земја при склавинските народи, наречени Блгари“. Значи, 
една земја на (повеќе) склавински народи наречени (како повеќе народи) Блгари. 
Па тие како припадници на народната=булгарната Охридска архиепископија и дру-
го не можеле да бидат, освен Булгари. Меѓутоа, вакви имало не само на Балканот, 
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туку и на тн.германски простори, само Склавини. За дополнување, Цариградската 
патријашија владеела само на дел од Тракија, другото било под Охридската црква. 

Бидејќи Самоил бил син на македонскиот гувернер Никола, и за него се на-
ведува. Постој доказ, дека неговата царска област била наречена Склавина. Тоа би-
ло во времето на царот Хајнрих II (1.002-1.024 година). Тогаш се споменувале: Ro-
ma, Galia, Germania и Sklauinia. На чертирите грации со свои владавини, кои прине-
суваат подароци на императорот на Светото Римско Царство. Склавината била Са-
моилова, со нејзина грација со рускоса девојка, во раката го држи Сонцето и обле-
чена во носија. Според некои, знамето на Самоил било црвено со зацртано златно 
Сонце. Да не се изуми, дека царска македонска боја била црвена, и само царевите 
можеле да носат црвени обувки. Ако некој друг такви би облекол, бил казнуван... 

Се кажа “Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7 година кога 
во изворите им изчезнува секоја трага“. Ова било според тн.византиски извори. Ме-
ѓутоа, иако Рим си водел своја политика, тој православниот христијански правец го 
означил со Склавина. Токму Склавините до реката Рајна била управувани од Цари-
град, во кои имало и повеќебожци=Хелени со балкански традиции и обичаи. Овде е 
видливо дека постојат области Рома, Галија и Германија. Следи Галија била запад-
но од реката Рајна, а Германија источно. Се потврдува, Германија била Склавина. 

Значи,Склавини имало до реката Рајна. Меѓутоа, името Карло е само тн.сло-
венско: Карло=Carlo=царло=царило, па тој бил цар. Тој бил Велик. Значи, голем= 
глем=грем=гром =гро м. Следи Gross, м=датив со с=генетив, глем=голем. Исто та-
ка, Марија Тереза. А Тереза ништо не значи на германски: Тереза=те реза, рецка 
(руна), а резката=рецката ја одредува водоравнината на вагата, на германски Waage 
=Ваага=ва ага=а га =Геа=Зеа=зема=земја, за која е најбитна водоравнината, земјо-
рамнината. Секаде, каде што има рамнини, таму има и житни полиња. Следи насе-
каде биле само Срби, од срб=срп, србџии=српчии, само косачи. Вакви имало од Ба-
лтичко Море до Сирија и Египет. Па Србите или Бугарите не биле еден народ.  

Најбитно е дека владетелите на Франките се прогласувале за такви со Би-
блијата, која од Методија Солунски била преведена на тн.старомакедонски, тн.ста-
рословенски јазик. А.С.Спасиќева истакнува: “со таа крилско- глаголска, тој наш 
јазик бил на Св. Писмо, Texte du sacre, оти на наш такво Евангелие се заклнувале 
француските кралеви на Ремс“. Со ова се потврдува, дека Франките биле само Бе-
лци (Пелазги) со пелазгиски (тн.словенски) јазик. Токму затоа Франките преведу-
вале од латински на склавински јазик, а на ваков склавински=обласен говор од Со-
лунско... твореле Солунските Браќа Кирил и Методиј.Исто така, Отон I владетел на 
Франките со синовите на македонскиот комес Никола, Самоил и еден негов брат, 
непознат кој бил, меѓусебно разговарале на склавински=обласен јазик.Најбитно би-
ло и тоа што самите Франки кажувале дека тие имало балканско потекло, а според 
Фредереговата хроника (7 век), Франките и Македонците имале заедничко потекло.  

Значи, Франките биле ист народ со Македонците, во која имало Склавини, а 
вакви биле просторите источно од реката Рајна. Тие биле со христијански правец, 
со центар од Цариград и повеќебожци=Хелени, непријатели на христијанскиот пр-
авец од Рим. Рим направил пуч врз Франките, нив им им го променал христијан-
скиот правец од Цариград, и тие со текот на времето почнале римскиот правец да 
го шират источно од реката Рајна. Таа задача ја исполнувал апостолот Бонифациј. 
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Тој бил англосаски монас, па и бискуп во Мајнц. Тој ги покатоличувал Склавините, 
а авторите говорат, тој “ја покрстувал Герамнија“. Всушност, само покатоличувал.  

Олга Луковиќ Пјановиќ (1993), го наведува сведоштвото од пишењето на цр-
ковниот отец Бонифациј. За него пиши “Ларус XX век“: “Обичаите на Словените 
(Склавините, Р.И.) биле во почетокот потполно варврски и ги револтирало стран-
ците, кои со нив доаѓале во врска. Според Бонифација од VIII век, тие биле ‘најод-
вратна и најгадна од сите раси’. Живееле на старински начин заеднички обработу-
вајќи ја земјата, жртвувајчи животни и заробеници за нивните бројни богови, со-
горувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војни игри. Жените се спа-
лувале на ломачите на своите мажи“. 

За Словените (Склавините, Р.И.) Вебер вели: “Нивната религија била со жр-
твување на луѓе поврзана на служење на идолите, кое било во основа обожавано на 
добротворноста и стравот од непријателските природни сили“. Ова било кај Бел-
ците, но не кај темните раси. Вакви биле монголските Германци; Готи... 

Па ваква била и на античките Македонци. За ова е доказот во Америка. Ин-
дијанците со монголско потекло имале само крвна група 0 и затоа тие преку 90% 
изумреле од маласипаница и грип на Белците. Ова било поради тоа што тие немале 
домашни животни, дури и без коњ. Нив не им биле потребни градежи...Ова било во 
спротивност на тн.Индијанци од македонските колонии со крвна група 0 и А, како 
што биле Маите. Бискупот Diego de Lande, кој живеел во шестнаесетиот век и бил 
главен хрничар за необичните традиции на Маите, забележал, дека многу баскиски 
зборови имаат исто или слично значење кај Маите.А и Баските биле/се со крвна 
група 0 и А, со македонски традиции: нанижени црвени пиперки...музика...јазик.173 
Следи тн.Индјанците Белци жртвувале луѓе, како што било во нивната Македонија, 
која владееле на Балканот, до Дунав со Црно Море, со Мала Азија. За да не се чу-
ствуваат болки при сечењето на главата, што се правело меѓу главата и првиот пр-
шлен, тие жртвата ја омамувале.Авторите говорат,средството било амала. Меѓутоа, 
тоа не било вистина. Амала била само количината: Амала=а мала. За да се види вр-
ската на нивнит јазик, се наведува примерот со тн.отров стикс, со кого Александар 
Македонски бил отруен: стикс=с тик.Следи к=г=х=в: поттик, стиг-а, стих-о, стив-
на. Значи, имало заговор со поттик, кој стигна, со тихо, па стивна=почина. Автори-
те велат, Македонците биле Траки и Илири. Затоа сите тие имале еден ист јазик. 
 Бидејќи Склавините биле Белци, би требало да се спореди она што Херодот 
го пиши: “Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив биле вакви: во текот на три дена 
се изложува мртвиот и се принесуваат секакви видови на жртви, гостите претходно 
ги ожалиле (мртовците); потоа се врши погреб, согорувајќи го, или, на друг начин, 
закопувајќи го во земја; направајќи хумка, отпочнува такмичење од сите видови, во 

                                                 
173 Херман Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот Ханза бил бурушански јазик. 
Според мелодичноста тој наликувал на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на 
лево, исто како македонскиот јазик. Олга Луковиќ Пјановиќ вели дека Баските зборувале како Веле-
шаните,вклопувајќи го тој термин во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови има-
ло во околината на Велес (Р.Македонија). Бергер ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со 
грчкиот. Пјановиќ продолжува, дека баскискиот и српскиот јазик имале најмалку 30-40% заедничко 
благо. Само српскиот јазик бил тн.старословенски во Шумадија, а според Јован Цвииќ до Крушевац 
се говорел средно српски, кој до денес е македонски. Пак, во Р.Македонија се говорел старосрпски 
и старобугарски. Заклучокот е: во Македонија живеел само стар народ, а Србите и Бугарите се нови. 
Бидејќи до 1809 година до реката Дунав била Македонија, немало словенски народи Срби и Бугари.      
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текот на кои се доделуваат најголеми награди, со разлогот, на победниците во 
поединечните напреварувања. Еве, погребите кај Траките биле такви“. 

Се гледа дека погребот бил свечен чин, што било кај античките Македонци. 
По погребот за починатиот се дава јадење, дури гозба, и поклони. При запоседнув-
ање на столовите околу трпезните маси, машките седат одвоено од женските, тра-
диција која опстоила до денес. Античките биле преименувани во етнички Македо-
нци. Овие станале и тн.Словени. Всушност, Склавини. Овие биле Траки, преселени 
од Балканот. Вакви имало до реката Рајна... 

Густав Вајганд пиши: “Најмногуплодни и најмоќни од древните народи на 
Балканскиот Полуостров несомнено биле Траките, кои го населувале не само цели-
от источен и централен дел на Балканскиот Полуостров, но завладеале големи 
области одовде на Дунав дури северно од Карпатите и таму биле населени. Тие би-
ле населени и во Мала Азија и Грција“...“Херодот кажува, дека после Индијците 
Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе биле 
најмоќниот и непобедливиот народ, но тие биле како разединети, биле слаби“. Исто 
така, Херодот вели дека Трибалите биле најмногубројни и најмоќен народ на се-
верот на Тракиско-илирскиот Полуостров. Според Страбон, Гетите (Траките, Р.И.) 
живееле на двата брега по долниот тек на Дунав и областа на југоисточните Кар-
пати.За Суровјецки Трибалите биле сметани како Траки. Според Франциско-Марио 
Апендини, старите Траки не се простирале само до Дунав, туку се протегале со 
онаа страна на реката многу подалеку. За Казимир Шулц, Илиро-траките веќе во 
најдавни времиња живееле во земјите северно од планината Карпати. Според наво-
дите на авторите, тоа било Заткарпатите. Заткарпати, посматрано од југот. Тоа бил 
Балканскиот Полуостров. Следи само едно: Траки=Склавини=тн.Словени.  

Токму поради политичкиот поим тн.Словени до денес има збрки. Бидејќи 
Карпатите имаат четири страни, имало четири Заткарпати. Следи Русите да велат 
тие потекнале од нивните Заткарпати, Украина од нејзините Заткарпати, Србите од 
своите Заткарпати, Полјаците и тие од своите Заткарпати...Следи тие да се жребат... 
Но најбитно е што самите Руси велат, тие потекнале од Илирија, на Балканот. Всу-
шност, тие биле Македонци. Харолд Ламб пиши, Македонците ја создале Русија. 

Според Јеремија Русо, во “Летописите на Московија“, Русите, односно Мо-
сковјаните, имале еден ист јазик како старите Македонци. Значи, Московсите ана-
ли изричито поврзуваат дека Русите, односно Московитите биле со ист јазик како и 
античките Македонци, Врската на Русија е со Москва. А таа била основана во 10 
век. Следи на руската војска да им биде заштитник Свети Ѓорѓија. Тој како ко-
њаник е поставен на средина на рускиот државен двоглав орел кој бил на Источно-
то Ромејско Царство. Токму тој бил заштитник на Македонија.  

Дека врската на Свети Ѓорѓи била со Македонија е следниот доказ. Драго-
слав Срејовиќ (2002), “Илири и Трачани“, Српска књижевна задруга- Белград, пи-
ши: На нашите средновековни фрески често е преставуван еден христијанин свети-
тел на коњ- Свети Ѓорѓи. Необична сличност помеѓу иконографската представа на 
оној христијански маченик и описот на неговиот лик во нашата поезија. Проучу-
вањето внимателно на народните песни и народните преданија за Крали Марко, 
одма откриваме необична и изузетна сродност со Свети Ѓорѓи и преданието за не-
го. Освен тоа, во народните преданија за детството на Марко Крале и неговите пр-
ви подвизи, “јунак коњаник“ (Свети Ѓорѓи) секогаш се наоѓа покрај него; тој уште 
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недораснато дете се претворува во јунак и му помогнува да прави надчовечки под-
визи. Занимливо е да се спомене дека и манастирот Свети Арханѓел кај Прилеп- за-
дужбина на Крали Марко- според преданието го основал коњаник, и дека се чини и 
денес на Ѓурѓовден луѓето од околината се околу манастирот. Денес поуздано се 
знае дека христијанскиот маченик, кој живеел во 3 век, на најстарите иконографски 
претстави е прикажан без коњ, и дека првобитната легенда за него за мотивот не 
биле борба со змев. Меѓутоа, тек многу подоцна...се јавил Свети Ѓорѓи како јунак 
на коњ кој се бори со змев...на ова подрачје кападокискиот маченик добил атрибут 
коњаник многу подоцна, поготово ако се има во вид архаичниот карактер на него-
виот култ во кого коњот и змеот до нашите денови имаат важна улога...Делегер по-
кажал дека потеклото на овој мотив и неговата иконографска претстава на Балка-
нот треба да се трага во преданијата од претхристијанската епоха, на паганските 
култни споменици. 

Значи, Мала Азија не била коњарска, што важи ни говедарска. Токму затоа 
ракописот за Троја бил од Бригија=Брзјакија, во Пелагонија, каде на исток имало 
езеро=море, а на запад планина...Следи Свети Ѓорѓи само во Бригија=Брзјакија ста-
нал коњаник,а нејзини биле/се ...Битола,Прилеп...Охрид...Ова било повод со него се 
истоветувал Крали Марко кој кралувал на тие простори. Не е случајно што симбол  
на Русите за својот војнички заштитник Свети Ѓорѓи како коњаник бил од Бригија= 
Брзјакија. А кога нивното тврдење било дека тие биле од Македонија, дури според 
киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирија, состојбата е 
и појасна. Според Стафан Византиски, Троја била во Европа. Споредувајќи ги на-
водите на Стефан Византиски со оние на Херодот таа требало да биде само во Го-
рна Македонија. Ова се потврдува со наводот на Елијан (3 век н.е.). Тој пиши, ско-
ро илијада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал на илир-
ските Бриги. Кога јазикот бил на илирските Бриги, Троја морала да биде само на 
просторите на Брзјаците од каде потекнале Бригите. Стефан од Византија запишал 
дека Бригите биле македонско племе, што живеели во соседство на Илирите. Тоа 
што овде постои просторна оддалеченост од времето на Елијан 3 век, кога Илирија 
била и во Македонија, тек потоа нејзин центар станал Солун, а Византиски во 6 век 
говори за Европа, а го наведува и Солун, дури кај Нестор (11-12 век), се потврдува, 
Илирија била на повеќе места, од кои се вршеле преселбите низ целиот контунент. 
Ама овде била очигледна врска со Бригија=Брзјакија со својот коњаник Свети Ѓор-
ѓи. Тој како таков од Македонија се пренел и во Русите. И Руската црква била охр-
идска. Дури нивното кнежевско семејство било поврзано со на семејството на Цар 
Самоил. А овој бил само од Бригија=Брзјакија, со кого имале врска и Комненови. 

Царевите од Цариград и руските кнезови меѓусебно говореле на варварски= 
пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму затоа на коине меѓу кнезовите и царевите не 
опстоил никаков договор. Ова се потврдува со наводот на Оболенски: “Нема непо-
средни докази дека византиските мисионери во Русија намерно ја поттикнувале 
словенската народна традиција, но нејзиното брзо ширење по 989 година и потпо-
лното исклучување на грчкиот од литургијата- и тоа во време кога Руската црква ја 
водат свештеници кои биле поставени од Цариград“. Со тоа што коине бил исклу-
чен од Цариград, во кој бил само службен а не народен јазик, на царевите во Цари-
град народен јазик им бил само варварскиот=пелазгиски=тн.словенски. 
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На ваков бил и тн.старомакедонски=тн.старословенски. На еден откинат ли-
ст на книга, без да е наведен авторот на книгата, ниту времето од кога била сли-
ката, се преставени Јустинијан и Теодора пред црквата Света Софија. На неа е те-
кст кој денес можат да го разберат Македонците и тн.словенски народи, но не дене-
шните Еладци. Ова говори, Ромејците твореле на коине и тн.старословенски јазик,  

Philip Sherrard, ”Byzanz”, 1967 by Time…на стр. 28 наведува слика на “виза-
нтиски мисионери...кои го крстат булгарскиот кралскипар. Илуминација на словен-
ски текст“.Tamara Talbot Rice, “Morgen des Abendslandes”, 1965, Deutsche Buch- Ge-
meinschaft Berlin-Darmstad-Wien, на стр. 142...ја наведува сликата “крстење на Буга-
рите во годината 865; покрај крстенското легенче на булгарскиот крал Борис и не-
говата сопруга“...“Бугарска историја во 12. век покажана од византискиот истори-
чар Манассес. Миниатурата на оваа страна и на следната страна припаѓаат на едно 
илуминирано словенско пишување на наведеното дело, која за булгарскиот крал ја 
дозавршил Јоханес Александар“. Вкупно се три дела со 5 слики, а со онаа од стр. 
142 6 слики, итн. Се потврдува, авторовите Византијци твореле и на тн.словенски 
јазик, кој бил тн.старословенски. Значи, тн.Византијци народен јазик им бил само 
варварски=пелазгиски=тн.словенски. Ваков во Елада се говорел и во 19 век. 

Авторите пишат коине настанал од атички говор. Дека ова не е вистина, мо-
же да се потврди со наводите на Лукијан, кој се родил околу 125 г.н.е. Тој под 21 
вели: “Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречеје“. Токму за-
тоа се пишело на хеленски јазик, коине. Се заклучува, се пишело на коине. А авто-
рите пишел освен на коине и на јонски јазик. Како потврда дека Птолемејовиот ја-
зик коине не можел да биде се потекло од Атика, и поширока Елада, тој бил да-
тивен, а во Елада никогаш немало датив. Ова се потврдува и со Кораисовиот јазик. 
Кораис создал еладски јазик, а тоа било во 1850 година, во Парис. Па тој извршил 
само реформа на македонскиот, Птолемејов, александриски јазик коине. Еладскиот 
јазик на Корасис бил внесен дури во 1868 година. Ова била само поради тоа што 
Цариградската патријаршија него не го прифаќал. Бидејќи населението и него како 
дативен јазик и со повеќе семитски зборови не го разбирало, значи, тој бил тежок 
за учење, бил внесен понароден јазик со повеќе варварски=пелазгиски=тн.словен-
ски зборови, кој бил без датив а се идбегнувал и генетивот.   

Со ова се одгонетнува вистината, дека коине никогаш не бил атички јазик, 
ниту тој можел да биде за време на Александар Македонски. Ова се потврдува со 
доказот, сите дела преведени на коине биле само во 3 век п.н.е., и тоа Александри-
ја, а и латинскиот на Лив Андроник бил коински во 240 г.п.н.е. Следи само во Але-
ксандрија Евреите заради коине да се изјаснат за Хелени, коинисти. Ова се наведу-
ва со цел да се одгонетни фалсификатот на Рим за Курт Руф, каде се говори и за гр-
чки јазик коине за време на Александар Македонски. Фалсификатот е очигледен од 
следното: тој го користи помот Епир, а него го внесол Нерон; тој пиши за Греики, а 
поимот небил во употреба до 10 век н.е.; тој вели дека Александар имал намера да 
оди за Рим, а такво нешто не било можно до 1054 година. Ист случај се јавува и кај 
анонимниот византиски автор. Книгата е печатена во 15 век. Латинскиот до 15 век 
бил беден со зборови, кога пребегнатите Македонци внесле уште околу десетилјаи 
зборови, за кои се говори за исто потекло: грчко (коинско) и латинско.  

Според Х.С.Вотсон, се направила грчка држава, ама требало да се создаде и 
грчка нација. Се појавил компликуван проблем за јазикот во новата држава со но-
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виот вештачки јазик, за кого полемиката траела и во третата четвртина на дваесе-
тиот век. Вилкинсон наведува, Николаидес (1899) избрал “комерцијален јазик“, ама 
не “мајчин јазик“. Вајганд вели: “Темината на минатото исто така е повод, да се ба-
ра новогрчкиот јазик да се направи еднаков на старогрчкиот, додека народниот ја-
зик се гледа како недостоен за литературен јазик...“.Хан, Јохан- Георг пиши во 1865 
година, во Охрид, тој бил византиски јазик. Затоа во 1965 година бил коине, што 
опстоило се до 1868 година, кога бил внесен јазикот на Кораис. Како потврда на на-
веденото е доказот, тој не се викал еладски, туку само румејка (ромејка). Ова било 
во Битола, 1924 година, наведено од Густав Вајганд. Овде се појавува разлика во 
познатото: понародниот во тн.Егејски дел на Македонија бил внесен во 1948 годи-
на, а “новиот вештачки јазик...во третата четвртина на дваесетиот век“. Следи во 
Долна Македонија се почнало со понародниот, кој бил “комерцијален јазик“, што е 
“недостоен за литературен јазик“. Тоа се потврдува и денес: иако Елада во 1980 го-
дина е примена во Европа, таа се бави само со трговија, никако со производство, 
ништо литературно. Токму затоа во 2009 година Елада е пред банкрот. 

Па се поставува прашање, како било можно Грците да им создадат јазик на 
“дивјаците“ тн.Словени, а денес “питомите“ тн.Грци на тн.словенски Македонци 
им забрануваат од 1913 година тие да го зборуваат својот мајчин тн.словенски ја-
зик, дури тн.Грци ги истребуваат тн.словенски Македонци и врз нив извршиле и се 
уште вршат геноцит. Ово го вршат со тн.европски тн.народи, чија е НАТО и Евр-
опа, во која Р.Македонија поради тн.Грци со индиски музички инструмент бузуки 
не ја примаат...Па тие до денес ја делат Македонија и го истребуваат нејзиниот род.  

Како што е со Грците, истото било/е со тн.Германи. Тие денес го наметнува-
ат својот германски јазик и ги германизираат тн.словенски народи. Дури сега во 
Европа и со САД се наметнува англискиот јазик. Пак, германски и англиски јазик 
се од последно време, во последните векови, а не од времето на Лутер, ниту од Ше-
кспир, тн.словенски поими: Лутер=лутер=лутар и Шекспир=Секспир=сек с пир, се-
ки=сечи с пири,а секира била келта=керта=кирта=секирта=секирата. Лутер учел ко-
ине, латински и готски,а Шекспир латински.Значи,ништо германско ниту англиско. 

Се кажа, Франките имале балканско потекло, со Македонците потекнале од 
Пријам, и нивнот јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски. Тие нивните 
кралеви ги прогласувале со за нив разбирливата Библија на тн.старомакедонски/тн. 
старословенски јазик, а со говор од Солунско. Тие биле католици, па затоа ним им 
бил наметнуван латинскиот јазик. Бидејќи тие него не го разбирале, се создал вул-
гаренлатински, јазик на Франките. Овој јазик добивал важност во 15 век. Следи низ 
Европа, во Британија и кај тн.Германци тој да биде службен јазик, а не некаков ан-
глиски или германски јазик. Во случајов се битни тн.германски, всушност склавин-
ски простори. На тие простори бил јазикот на Франките, што важело и за Прусија. 
А таа ја создала Германија. Германскиот јазик на Лутер не се прифаќал. Тоа стана-
ло можно со Гете,Браќата Грим итн.Германците се најнов народ, по Срби и Еладци. 

Берлинско-виенската школа тврдеше,Словените биле повеќе народи, поради 
што тие и не смеат да се обединат. Наспроти нив, Германците биле еден народ и за-
тоа тие се обединале. Меѓутоа, ова не е вистина. До денес тн.Словени меѓусебно се 
разбираат.Токму затоа тие до денес се еден народ.Напротив, Германците меѓусебно 
и денес не се разбираат. Ова било поради тоа што тн.Германци се одродени Скла-
вини со повеќе расни јазици: франковскиот кој како вулгаренлатински бил јазик на 
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Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), што важело за германскиот кој има доплнител-
но уште готски=татарски зборови. Да не се изуми имињата со завршницата х, итн. 

Злосторот на тн.германска школа се гледа, што таа, како водечка на Рим во 
19 век не дозволи да се обединат тн.Словени, кога се појави тн.Пансловенизам. Не 
е само тоа, Рим е носител на братобиствената војна на еден ист народ во СФР Југо-
славија,Срби=православни, Хрвати=католици и Босанци=муслимани. Тој тврди, ка-
толиците Хрвати не смеат да живеат заедно со православни Срби. Меѓутоа, Рим до 
денес не се изјаснал, дека не смеат да живеат заедно тн.Германци кои се католици и 
протестанти. Очигледен е заговорот врз македонското православие, каде Рим е но-
сител на ширењето на исламот, но не католицизмот. Рим ги подржува муслиманите 
на македонскиот=православниот Балкан, но не во католичка Швајцарија каде со ре-
ферендум во декември 2009 година се изгласа да не се градат џамии. Со тој чин таа 
одлука станува применето право, а Рим понатаму ќе се меша во македонското пра-
вославие, за тоа да изчезне.  

Иако Македонија се дели а Македонците се истребуваат, Македонците ќе им 
помогнат на Европјаните, а и пошироко на белата раса.Бидејќи тн.старомакедонски 
бил во употреба кај Франките..., а франковски биле тн.Германи=тн.Дојчери, Европа 
ќе се обедини со еднорасниот тн.старословенски јазик, кој бил склавински=тн.сло-
венски.Со него најпрво треба да се обединат православните и тоа со возобновување 
на Охридската архиепископија. Тоа може да го направи само Руската црква, а само 
таа била канонска, без прекин, ама и наследник на Охрид и Цариград. Нејзиниот 
патријарх треба да постане патријарх на Охридската патријашија. Потоа ќе следат 
католиците тн.Словени,а нивни светци се Св.Кирил и Методиј, што би следело и за 
исламот: арапскиот јазик е дворасен јазик на Белци и Црнци како што бил арамеј-
ски, коине и латински. Пак, готскиот бил трорасен, кој бил тн.германски. 

Берлинско-виенската школа го наметнала поимот Склавини како посебен 
народ. Токму затоа кај авторите во 19 век има збрки дека Словените како дојденци 
имале ист јазик со домородците. Следи Шафарик да соопштува дека “по масовната 
колонизација Словените се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, 
Венетите, Десаретите и со Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, 
“староседелците и новодоселените зборувале на ист словенски јазик со малку раз-
лични дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот“..“Словен-
ското население кое живеело на арванитските простори не било мало, поради што 
тоа не се изгубило во другите инородни племиња“. Значи, се говори само за Пела-
зги со пелазгиски јазик, а ваков се говорел во Елада, Арбанија... и во 19 век.  

Секако, за во потполност да се отгонетни пелазгискиот говор во Атина со 
Елада, а и пошироко, мора да се знаат пелазгиските говори блиски на Елада итн. За 
пример ќе се наведе името Зеукидис. Тоа на прв поглед ништо не значи. Меѓутоа, 
ако се земи во предвид дека во битолски Демир Хисар л=у, зелка=зеука,Миука, До-
бриука..., тогаш тој бил само Зелкидис. Не само што Херодот вели дека имињата на 
Персијците и Јонците завршувале на с, истото важело и за Демир Хисар. Во село 
Бабино е познато тн.византиско презиме Дукас=Дукос, дукоско=дукос ко=заврш-
ница. Таму има датив: кому му, братучед=брату чед..., се навредува дативно: волу, 
коњу..., а дативно им се посветени статерите на Филипу, Александру...Никогаш не-
мало датив во Долна Македонија, ниту појужно од неа, никогаш во Елада. Тоа се 
гледа во Песната Мани која е без дативна, дури без генетивна. Таа била само едно-
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ставна песна на пелазгиски говор, на кого говорел и кралот Отон, и тој е наведен во 
таа песна. На пелазгиски говор било опростувањето на Отон од народот и посадата.  

Кога се говори за варварскиот=пелазгискиот=тн.словенски јазик, на кого пи-
шел тн.Хомер, затоашто имало три ракописи (со магаре од Египет..., со коњ и гове-
до од Пелагонија и островите во Јадранско Море, кои почнале да се населуваат од 6 
век п.н.е.), што важело и за Платон, зашто пиши Херодот, со вулгарностите може 
да се потврди, дека во Атина со Елада се говорел на наш говор. Наведив “Хетера=х 
етера=е тера, која се тера; на атински момче (курос) и девојка (кора, како=ко ора= 
меша)“. Се истакна и куртизана, според куртис, до денес во употреба. Исто така, во 
Елада за времето кога беше ослободувана, пристигнувале делегации од Европа, ка-
ко што била и од Баварија, а тогаш немаше држава Германија за да има народ Гер-
манци, што важи и подоцна, кога пристигнал баварскиот принц Ото; тој станал прв 
крал на Елада. Во записите, кои се објавени од баварскиот автор Wolf Seidl (1981), 
тој говори за Баварците во Грција,всушност, само Елада.Имињата на личностите се 
добивале според дејствијата што тие ги вршеле. Тоа било на наш тн.словенски ја-
зик. Нивниот говор бил тн.словенски со разни примеси, што го наведува и Фалме-
рајер. Тој во 1830 години пиши, во Грција нема Хелени, туку словенизирани Хеле-
ни. Тој мислел, Хелените требале да говорат само коине, тн.византиски јазик.  

Бидејќи носители биле Критјаните и за нив се наведува. Критјаните во 1913 
година не го разбирале еладскиот јазик, туку бугарскиот. Следи Бугарија, со Букре-
штанскиот договор, од 1913 година, била принудена, таа да се откаже од островот 
Крит, што и се случило. Со тоа што јазикот на Критјаните бил наречен Хомеров, се 
потврдува,македонските говори биле и тн.Хомерови,со потекло од постледено доба 

За да се докажат дека имало тн.Словени како посебни народи, се вклучила и 
антропологијата. Тн.словенски черепи биле издолжени. Па вакви, според черепите 
од минатите милениуми, на просторите на Р.Македонија биле само ретки. Меѓутоа, 
черепите немаат национално одбележје. А прва нација била само француската и тоа 
на крајот на 18 век. Тогаш за прв пат бил внесен француски јазик. За да се потврди, 
дека нема национални черепи, доказ се Критјаните. Петар Лончар (1961), “Историја 
на античките Грци“, Универзитет во Скопје, зборува дека “антролопозите конста-
нтирале дека во Старата и Средната минојска епоха жителите на Крит повеќе биле 
долихокефали; дека во Доцнежната минојска епоха бројот на брахикефалните на 
Крит многу пораснал, а бројот на доликефалните опаднал. Мезокефалите во сите 
минојски епохи се добро застапени“. Од наводот на авторот произлегува дека кли-
мата се променала, таа била се потопла и потопла, со послаби ветрови. Да не се из-
уми, методот со кого се утврдуваат разликите не е исправен, затоашто директно се 
оди на t-тест. За да се остранат грешките, задолжително треба да претходи F-тест. 

Дека Македонците биле антички=етнички, само домородци, а не дојденци, е 
бригиската=брзјачката симболика во Битола. На Саат-кулата има плоча, на која е 
преставен орел со змија во уста. Орлите го претскажувале родувањето на Алексан-
дар Македонски. Со Александар Македонски има монета, на чија глава била пре-
ставена змија. Мајката на Филип била Бригијка, а змијата била бригиска. Во Пела 
имало пештера со змии...Мајката на Александар од Молосија, а Молосите биле Бр-
игијци, била змијарка. Како Бриги змијари биле Птоломејците, чија била Клео-
патра, последна египетска кралица. Таа како змијарка умрела од змија. Наше куќно 
животно била змијата, таа била мала црна...Бриг=Брзјак бил Георг Кастриот, што се 
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гледа кај Марин Барлет, родување на змија. Тој како таков бил преставен со рогови 
на прч. Тој бил наследник на Бригот Пир, според кого Нерон Молосија ја нарекол 
Епир=е пир. Пиров бил Аргос=а рогос, рог. Во Библијата Александар Македонски 
бил преставен како прч, а негова баба била Бригинка=Брзјакиња. Хераклеа Линка ја 
подигнал Филип Македонски. Таму има мозаик на прчови, со рогови. Копија како 
мозаик е поставен на почетокот на Шеталиштето во Битола. И на Бригите во Паки-
стан прчот им бил симбол. Тие 2008 година признале дека биле од Македонија. 

Споменикот на Филип Македонски е поставен меѓу Саат-кулата и црквата 
“Св.Димитрија“. Таа била подигната во 1830 година. Таа била врз стара црква. Сле-
ди селото Атина до 1767 година да биде под Охрид, а во 1836 година и под собо-
рната црква “Свети Димитрија“. Тогаш таа била главна за Балканот. Како неа има-
ло во Бруса. Двата центра биле под Цариградската патријаршија. Неа ја помагала 
Европа и Отоманското Царство, но не Павловата, Македонската Црква, Јустинијана 
Прима, Охридска Архиепоскопија, која имала Примат пред Рим. Се потврдува, Рим 
решил и ја уништил македонската православна црква. Само така Рим останал сам. 

Велимир Т.Арсиќ пиши:“...Битола и неговата непосредна околина била, како 
што вели народното предание,чуена со своите многубројни цркви и манастири. Тоа 
предание, како и фактот, дека Турците Битола ја викаат Манастир, го навел и ру-
скиот патник В.Глигорович, кој 1846 година ги поминал овие краеви“...“Внатре во 
состојбата на турското царство, како и создавањето на новата грчка држава, 1830 
година, во тоа време Битола да постане главни административни центар“ за сите 
краеви од скопските, призренските и скадарските краеви, по кога- како и до самата 
граница на Грција“, а подоцна, 1835 год., и средиште на румелискиот вилает.Во тоа 
време кога Белград имало само 13.000 жители, Битола имала меѓу 33000 до 37000 
души“. Мехмед Тефик вели: На десниот брег на реката Драгор имало 41 цркви, а за 
нивно издржување толкав број на воденици. На левиот брег со 29 цркви со толку 
воденици. Затоа Битола била наречена Манастир. Според друго предание градот го 
добил името по една огромна црква. (Битола=витола-водола, Р.И.) 

 
З а к л у ч о к 
 
На Балканот со Мала Азија се среќавале повеќе поими: Анти, Венети и Скл-

авини. Херодот (5 век п.н.е.) не познавал Склавини. Бидејќи тој ги опишува Скит-
ските и нивните простори, северно од Дунав со Црно Море, немало Склавини. Тоа 
останало и потоа.Меѓутоа, за време на Прокопиј (6 век н.е.) постојат Анти,Венети и 
Склавини. Тој никаде не го употребува поимот Словени, затоашто такви и немало. 
Тој многу убаво вели, што е потврдено со истражувањата, Јустинијан (6 век н.е.) од 
двете страни на Дунав поставувал гранични единици, градел објекти, цркви итн. 
Следи Склавините биле само со потекло од Балканот со Мала Азија. Поимот скла-
вина означувало област.Ако Склавините би биле посебен народ,сите склавините би 
биле еден народ. Бидејќи Склавини имало до реката Рајна, и Германците биле скла-
вински народ. За потврда дека Германците биле Склавини е Бонифациј (8 век). Тој 
Склавините источни од реката Рајна ги покатоличувал. Тој за нив вели, тие биле 
“најодвратна и најгадна од сите раси“. Меѓутоа, тоа се однесувало само за самите 
Германци, кои денес не си го знаат своето потекло,само балкансkо, со традиции и 
обичаи како на Траките, што се чита кај Херодот. Склавини во Македонија имало 
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само до 836-7 година. И затоа во Македонија Склавините од 838 година изчезнале. 
Ова не се случило со во Германија, каде Склавините опстоиле уште многу подолго.   

Берлинско-виенската школа Склавините ги истоветила со Словени,што е фа-
лсификат: Склавините биле областници, а Словени според Слово, Логос=Слово, и 
Божјо Слово.Етрурците,создавачи на Рим,биле Рунари (Рецкари), а од слово и Сло-
вени.Истото важело со Русите.Еутрците и Русите го имале богот Перун,Громовник. 

Иако до денес Европа Македонија ја дели, таа ќе ја обедини Европа со скла-
винскиот=обласниот јазик, кој бил јазик на Белци (Пелазги), на кого творел Кон-
стантин Филозоф. На тој јазик била преведена Библијата. На неа се прогласувале 
кралевите на Франките во Ремс, затоа што тој јазик го разбирале Франките. Бидејќи 
денес западно од Германија се говорат дворасни јазици на Белци и Црнци (Семи-
ти), а источно од Франција на трорасни, дополнително готскиот (татарскиот), во 
обединета Европа ќе се обединат тн.Словени, чии светци се Кирил и Методија, на 
што ќе следат склавинските (тн.словенски) Германи, балканско име и тн.словенски 
бог, што важи за балканската Теута до Теути, Деути, Deutscher. Ќе следат Франки... 

Македонците конечно ќе победат, Европа ќе биде македонска, како што и 
била. Споредено со она на Херодот Елијан и Стефан Византиски Бригија=Европа.      

 
L I T E R A T U R A 

 

Naslovot ″Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni″ e napi{an spored Pro-

kopij Kerarski, ″Tajnata istorija″, na makedonski jazik 2007 godina. Za knigava se kori-
steni 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. 
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23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 

24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008 

26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 

28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 

29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 

31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009. 

32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  

33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 

34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 05.08.2009.  
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)" страни 73, 18.11.2009.  
 

NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat 

na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo ″Ilijada″ po-
kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 
32, 33, 34, 35 i 36 na makedonski jazik. A i ovaa 37-ta kniga e vnesena vo internet. 
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