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БЕЗ ИНДОГЕРМАНИ (-ЕВРОПЈАНИ)
Во книгата на ИНИ1 се наведува: „Преминот од камено во метално доба,
познат како енеолит (од крајот на IV милениум пред н.е.) е поврзан со големите
миграции, предизвикани од движењата на степско- номадските индоевропски народи, кои се населувале на Балканскиот Полуостров и се асимилирале со автохтоното
население, што довело до нови праисториски етно-културни целини со специфична
материјална култура, за кои има голем број археолошки потврди...“.
Бидејќи на исти простори не можеле да потекнуваат темните и белите луѓе,
не можело да постојат Индоевропјани: Индијците во Индија-Белците Средоземјето.
Бранко Вукушиќ2 пишува: „За индоевропската тема најдрагоцени биле трудовите на индискиот научник, пред сè Bal Gangadhar Tilak (1856- 1920), ‘Артичка
прадомновина на Ведите’, настанати пред што германските автори ја установиле
Индоевроската односно индогерманската теорија. Тилаковата брилијантна теза, заснована на изворни толкувања на ариевските ведски текстови, ги потврдуваат археолошките наоди во последните 100 години“.
Бидејќи стои „Артичка прадомновина на Ведите“,белите Европјани и темните Индијци не можеле да потекнат од истите индиски простори, од каде потекнале
и темните Индијци.Следи белите Европјани од Запад се селеле на Исток-и обратно.
Олга Луковиќ- Пјановиќ3 наведува: „Живанчевиќ понатаму продолжува, дека во овие истражувања се вмешале и антрополозите. Така Retzius Anders 4 ги делел
белите луѓе по облик на главата на доликоцефални 5 и брахицефални6. Според негоСловените поново се нашле меѓу Монголите... Па ипак, решението не е најдено.
Тогаш започнало да се расправа за тоа, каде Аријанците живееле... Претпоставката,
дека нивната постојбина е Јужна Русија, е отфрлена заради несовпаќањето со флората; во јужна Русија, имено, не успева сè она, зашто постои називот праиндоевропски. Според другата препоставка, првобитен аријански завичај, би се најдувал во
Индија или пак во Централна Азија. Индија е земена во обѕир, што и во денешниот
хиндуски јазик се задржале мошне стари јазични особини, ама тоа гледиште, тврди
Живанчевиќ,7 со обѕир на флората и фауната, е одбиено“.
Темната раса била поврзана со коноп, темен чај, свила... што било северно
од реката Дунав со Индија.... Следат бивол...слон..., а белата раса со говедото итн.
Исто така, северно од реката Дунав немало житарици, мешункасти хранива,
овошја...лозје. Сè до денес лозата ја нема во Русија и западно од неа. Ова објаснува,
до денес Европа на север сè до денес не е донаселена. Не случано постои ДНК- оддалеченост од југ кон север, а не обратно. Таков бил и случајот со Македонцитетие ДНК не се блиски на Подунавјето и Заткарпатите туку на југот-островот Крит...
На островот Крит имало најстара цивилизација со најстари градби итн.
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Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008, страна 7.
Branko Vukušić, “O trojansko slovenskoj misteriji”, Pešić i sinovi, 2003, Beоgrad, стр. 64.
3
Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарии, АИЗ Досије, Белград, 1990- през. од Интернет.
4
Шведски анатомист, антрополог и автор на студијата за обликот и пречникот на човечкиот череп.
Живеел од 1790- 1860.
5
-... или доликохефален, т.е. „долгоглав“; оној, кај кого главата е отприлика за четвртина подолга од
ширина.
6
-...или брахикефален, одн. „краткоглав“, или чија ширина на черепот е 4/5 од должината.
7
Илија М. Живанчевиќ, Порекло Словена- преземено од кај Олга Луковиќ- Пјановиќ.
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Х.Џ.Велс8 пишува: „Кога тие први луѓе... со еолити 9 од пред четири или пет
стотини илјади години ја населувале Европа, во тој нивни свет имало мамути, носорози, водени коњи, гигански даброви, бизони и диви говеда. Тука имало исто така и диви коњи, а имало и тигари со сабјасти заби во знатен број. Од лавови или вистински тигари уште нема ни траг во тоа доба во Европа, ама имало мечки, видри,
курјаци и диви вепрови...“.
Бидејќи во Средоземјето бил познат коњот, а тој до XV век не го познавале
домородците во Америка, кои биле Монголи, Белците од Источното Средоземје со
него стигнале кај темните раси луѓе. Па влакното на коњот не е како на биволот...
Така коњот од Источното Средоземје со Белците бил донесен кај Монголите. Тој
постанал и монголски итн. Бидејќи биволот бил монголски, индиски и афрички, коњот нема врска со Египет, Индија и Монголија. Тој бил однесен и во Египет. И арапскиот коњ бил балкански. Со тоа што од коњот и арапското...магаре не се добива
плодно потомство, коњот не од исто генетско подрачје со на слон, бивол, магаре...
Кога немало континенти, земјата била едно копно. Со Јужна Африка биле
поврзана Индија. Следи Црнците, Индијците и Монголите се со заедничко отекло.
Питер Џ.Д’ Адамо10 наведува: „Миграцијата на првобитните луѓе...во посветла кожа, помала коскена структура и порамна коса...посветлата кожа што била
поотпорна на студот во споредба со темните. Посветлата кожа исто така била поспособна да го метаболизира витаминот Д во предели со пократки денови и ноќи“.
„За целите на оваа анализа, човечкиот род можеме да го поделиме на две
основни раси: етиопска и палеарктичка...Етиопјаните, Африканци со темна кожа...
живеат во јужниот дел на Арабија и во Африка, јужно од пустињата Сахара...“.11
Х.Џ.Велс12 пишува: „Малку или немалку докази се дека сите црни луѓе,
Австралијанци, азијатски Негроиди и Црнците со со едно исо потекло...“.
Белата раса се повлекла во Левантот со флора и фауна на темни раси-Црнци.
Во Ларуса13 стои за Рана антика, а под првиот поднаслов Домен на историјата и метод на историјата, следи „Тековина на палеолитско доба (доба со грубо
обработен камен кој трае до околу 8000 години). Обично се смета дека човештвото
го почнува својот век со појавата на орудието. Има 1800000 години откако живите
суштества во источна Африка употребувале оштрица на белутки, кои свесно и намерно се разбивале да би направиле оштрица...Од почетокот на квартерот- пред некои два милиони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале
појачани траги на таложења, и кои ги прати, изнад 35. напоредник, голем пад на темература. А биле и меѓуледени периоди, знатно посуви и местимични потопли...“.
Значи, се говори 35- паралела. А таа 35-та паралела е само јужно од Крит.
Крит имал најстари и најсовршени градби итн. Па Крит бил дел на
Левантот.
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Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 30.
„...се најдуваат извесен број камења и кремења кои се мошне грубо исклесани, и тоа така во облик
како би можело да се држи в рака. Ова прво оружје (еолит)...“ (Велс, стр. 29).
10
Питер Џ. Д’ Адамо и Катарина Витни, Крвни групи и исхрана, Мак- Фит...Скопје 1999, страна 30.
11
Исто така, страна 356.
12
Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 62.
13
Opšta enciklopedija LAROUSSE, Paris 1967- za Jugoslavija Vuk Karadžić, Belgrad, 1973, том 3,с. 224.
9

5
Хорст Клин14 под Левант: „Бреговни области на Мала Азија, Сирија и Египет...За средноземноморските земји источно од Италија вклучувајќи ја и Грција...“.
Левант-в=леант;Левант-н=леват; Левант-т=леван=леан=лиен со морска вода.
Т.Ф.Гаскел15 наведува: „Распоредот на вода на Земјата се менува со текот на
целиот геолошки период. Денес 70,8% површина на нашета планета ја покриваат
мориња, чија просечна длабина се движи од 3-4 км, а целокупната водена површина изнесува 361.045.106 км2...“.
„Од време на време во текот на ледените доби низ цела геолошка повест на
Земјата знатна количина на водата заробува лед. Денес, живееме во умирачкото
време на стисокот на леденото доба кое го достигнало својот четврт врв пред некои
10.000 години, а започнало измеѓу некои 500.000- 1.000.000 години порано. Околу
1/10 вкупна површина на копното денес е замрзнато“.16
За наведеното време на леденото доба белата раса била повлечена на југот.
Х.Џ.Велс17 пишува: „Како што веќе рековме, уште не го знаеме оној предел
во кој претците на смеѓите неолитчани, почнувајќи од палеолитскиот степен, ја создавале својот културен развиток. Постои веројатност дека некаде во југо-западна
Азија или во каков крај кој е покриен со Средоземно Море или Индиски Океан...“.
„Сите тие рани оддели на човечката историја имаат тек да се откријат. Материјал за нив веројатно ќе се најде во Мала Азија, Персија, Арабија, Индија или во
северна Африка, а можда лежи и под водата на Средоземно Море и Црвеното Море
или Индискиот Океан. Пред дванаесет илјади години или тука негде отприлика
(уште сме и премногу малку во состојба да би можеле да се послужиме ма со што
друго до со најгрубо одредување на времето) се растуриле неолитчаните по својата
Европа, по северна Африка и Азија. Тоа биле на оној ист степен на образованост на
кој и полинизејските островјани во минатиот век, а во тоа доба тие претставувале
најнапредните племиња на светот“.
„До сега говоревме сè за една историја без настани...Тоа е пробивање на
Атлантикот во големата долина и постанување на Средоземно Море.18
Читателот не треба да заборави...Ние не сме доволно геолози, како по повод
на тие работи би можеле да се впуштиме во самостални истражувања.Затоа, како на
упатствата за после- глационата мапа од пред 13 до 10.000 години пред Христо, во
главно се држевме на извесна длабина од 73 метри и скорешните откопувања. Ама,
во едно се впуштивме и вон тие граници. Сосем е сигурно дека Средоземно Море
на крајот на последното ледено или глациолно доба претставувало две- три затворени морски котлини со ништо неповрзани или можда поврзани само со некаква
бујна река која од нив ја одводувала одповеќната вода. Во источната котлина се
најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното
Море и можда една река што слегувала помеѓу планините кои сега се Грчки Архипелаг, која доаѓала од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму постоело. А исто така е извесно дека во тоа доба неолитчаните лутале по тој сега изгубен средоземен рај“.19
14

Horst Klen, Der große Duden, VEB Bibliograpühische Institut, Leipzig, 1971, стр. 273.
T.F.Gaskell, Mora, karte i ljudi, Mladost, Zagreb, 1969, стр. 10.
16
Исто така, страна 14.
17
Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 46.
18
Исто така, страна 50.
19
За потопите и настанувањето на Средозмено Море повеќе во моите претходни книги.
15
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Бидејќи јагулата не се мрести во Средоземно Море, тоа не постоело. Исто
така, тунот не плива по Англискиот Канал, кој пред 10.000 г.п.н.е. и не постоел итн.
Љубомир Клакиќ20 наведува: „Милоје М. Васиќ од почетокот се спротиставил на владеачката доктрина т.н. ‘нордиска’ школа во европската археологија. Доследно ја развивал аргументацијата за Винча како јонска колонија. Клучот за разбирање на таа неолитска заедница се најдува во митовите за Хиперборејците и Аргонаутите, во Херододотовите вести, во Хомеровите епови и, посебно, во скрупулозните компаративни истражувања на Винча и археолошките локалитети на Египет,
Месопотамија, Троја и античка Хелада...“.
„Цивлизацијата Винча се простирала на север од денешна Будимпешта,
вклучувајќи ги овде и долината на Тиса и западните Трансилвански Алпи; на југот,
таа ја обфаќала областа до устието на Вардар во Егејското Море, брегот и островите; на запад Винчанската цивилизација се протега до Горна Тузла, како што то го
сматра денешната наука, ама поверојатно уште позападна дисперзија на нејзината
материјална и духовна култура. Тоа го потврдуваат резултатите на истражување
обавени на јадранските острови и во прибрежните зони, како и во Истра: т.н. impresso-cardium керамика од VI и V милениум п.н.е. со мотивите спорали, меандри и
‘снопови линија и разни геометриски облици’. Исти резултати даваат и истражувањата на Апенинскиот Полуостров, за што подоцна повеќе ќе се говори. На исток,
цивилизацијата на Винча го зафаќа горниот тек на Марица и Понтското приморје,
допирајќи се со цивилизацијата Триполје. Најповеќе до сега познатите археолошки
локалитети на оваа цивилизација се најдува во средните области на Дунавската Долина (Гомолова, Белград, Винча, Бањица итн..), во долината Морава, на подрачјето
Косово и Метохија, во долината Вардар и Македонија, во Романија и Бугарија; ама
артефакти на материјалната и духовната култура на Винча се реконструирани на
Егејскиот брег, островата и сè понатаму до Анадол; откриени се во долината Тиса и
нејзините притоки на север“.21
„Ама, да се вратиме на Васиќ. За попрецизно разбирање на Васиќевата позиција, истражувачките амбиции и напрегнувања, најдобро ќе послужи мислењето
кое за нему го изрекол Милан Будимир 1951. година.22
‘Колку ми е познато, проф. М.М. Васиќ бил прв во нашиот дел на Европа кој
се дигнал против нордизмот и кој карпатско- подунавската култура ја довел во врска со културата на Анадол и источното Средоземје. Како германските научници со
своите активности готово подруг век господареле со европската наука, нарочито во
поглед на антиката и истокот, ќе треба уште труд и време да се изврши ревизија на
традиционалните сфаќања изградени во духот на нордизмот“.
Се наведе: Васиќ „доследно ја развивал аргументацијата за Винча како
јонска колонија“; „На исток, цивилизацијата на Винча го зафаќа горниот тек на
Марица и Понтското приморје, допирајќи се со цивилизацијата Триполје“; „ама
артефакти на материјалната и духовната култура на Винча се реконструирани на
Егејскиот брег, островата и сè понатаму до Анадол“; „кој се дигнал против нордизмот и кој карпатско- подунавската култура ја довел во врска со културата на Анадол и источното Средоземје“. (Источното Средоземје-наследство на Левантот,Р.И.)
20

Ljubomir Klakić, Oslobađanje istorije I-III, Početak puta, Arhiv Beograd, 1993, страна 17.
Исто така, страна 24.
22
Исто така, страна 38.
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Егејското и Црното со сливот на реката Дунав им припаѓаат на Левантот.
Ова се потврдува и со доказот, во Подунавјето наодите немале постепен развиток.
Херодот...Прокопиј...Подунавјето не го наведуваат. Па тоа било затрпано.
Низ Европа се трагало рудно богатство. Рудите се пренесувале во Источното
Средоземје. Низ Европа, каде биле пронајдени рудите, таму биле и првите населби.
Најбитен бил калајот- тој учествува во бронзата до 10% заедно со бакарот. Подоцна
до наоѓалиштата се топела рудите...Следат преселби по Вардар-Морава- Дунав итн.
Олга Луковиќ- Пјановиќ23 ја наведува: „19. февруари 1981. г. ја објавил ‘Chicago Tribune’ следната вест за ‘Најстарата ‘кинеска мумија’, од која се гледа, дека
таа не претставува жена кинески тип, туку руса жена на белата раса...“.
Мумијата со карбонското датирање била стара 6740 години итн.
Од источното Средоземје луѓето на белата раса со волска кола стигнале во
Кина. Следат докази со убавицата Лолуан, била пронајдена стара мумија на жена
со црвена коса, стара 4000- 3000 г.п.н.е., пронајдена во планината Тиен Схан, северопозападна Кина. Исто така, постои и мумија на висока жена, пронајдена Хинјанг,
северозападна Кина, со погребни дарови на градите. Да не се изумат луѓето од белата раса во Јапонија, со бригиското=брсјачко дативно у: Аину + в + л + к = влакину, а луѓето на таа раса Аину се влакнести, наспроти ниските Монголи... Па влакната се влаат, влачат...Денес Јапонци има и високи.Па Јапонците се со крвна група
А 38%, со ген прилив за 40%. За крвната група А да се создаде била потребна зараза од мала сипаница, која произлегува од чумата на говедото. Па говедото било
на Белците.Белците од источното Средоземие (Левантот) со говедото се селеле итн.
Во близина на островот Окинава има потонат град со пирамиди... и писмо.
Монголите живееле во шатори и тие немале писмо- пирамидите биле на бели луѓе.
Токму за ваквата карпеста пирамида во Пацификот се верувала како природна творба. Александар Милинковиќ24 наведува: „Во 1985 година Јапонецот Кикачиро Аратака, ронејќи на далечина од 150 метри од јапонскиот остров Јонагуна и
на длабочина од 25 метри, пронашол огромна камена структура во облик на пирамида.
Од тогаш и покрај тешкотиите поради климатските услови, непрекинато се
вршени истражувања. Дури во 2000- та година, приказната за пирамидата е дефинитивно заокружена. Пирамидата е прогласена за службено археолошко откритите
и наоѓалиште.
Од 1990 година со истражувањата раководи господинот Масаки Кимура, доцент по екеанографија на Универзитетот Рјукју во Јапонија. Неговите наоди потврдуваат дека се работи за градба од човечко потекло, долга 200 метри, широка 150 и
висока 20 метри. Пронајдените делови на објектот очигледно се правени со човечка
рака. (Рјукју=рјукј у- у дативно, Р.И.)
Истражувањата ја покренале дилемата, дали откриената пирамида е доказ и
показ дека навистина постоел праконтинент Му или -Ма, со цивилизација која и
претходела на митската Атлантида !? (Му[Ма]+тер=Му[Ма]тер; Мајка=ма јка,Р.И.)
Најважен документ на пирамидата се знаците запишани на каменот, врежани, исклесани, слични на пиктограмите на уште недешифраната стела најдена крај
островот Окинава.
23
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Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарии, АИЗ Досије, Белград, 1990- през. од Интернет.
Александар Милинковиќ, „Пирамиди, книги на најстари тајни“, Београд, 2008.
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Стелата е со јасни видливи црти и непознато писмо, досега недешфрирано“.
Да не се изуми дека белата раса имала свое писмо врежано со рецки и црти.
Белата раса се селела само од Источното Средоземје на Исток- кон Јапонија.
Анатолиј Кљосов25 пишува: „...Генетскиот материјал што е добиен од моите
истражувања покажува дека белата европска ариевска раса потекнува од Балканскиот Полуостров, од каде продолжила да се шири на останатите страни од светот.
Тој процес започнал од Балканот, од каде миграционите маси во еден одреден историски период почнале да се движат кон север, исток и запад, освојувајќи нови ненеселени простори. Тие маси допреле до областа Бретања и Британските Острови
на запад и до Индија и Камчатка на исток... Тоа ни го сугерираат, како антрополошки, така и генетските компоненти“.
„...Никогаш немало доселување од зад Карпатите на балканските простори.
Напротив, преселбите биле од спротивен правец, од Балканот кон Северна Европа,
кон Карпатите и Венетскиот Залив. Тоа го посведочуваат, како старите артефакти
за јазикот и писмото на венетската цивилизација, така и хемиската анализа, со ДНК
- генеалогијата...“.26
Според Кљосов, „...И денес Финците и Естонците, кои самите се потомци на
древните Венети, своите источни соседи Русите ги нарекуваат Вени, односно Венети. Со истото име се нарекувани и Германите“.
Иво Вукчевиќ27 вели: „целата територија на Германија е прекриена со венетска топонимија, со што се потврдува дека современите Германци имаат словенско
потекло“.
Бранко Вукушиќ 28 пишува: „Меѓутоа, Скитите боледувале од една типична,
општа словенска болјка- меѓусебна неслога. Таа болест, нажалост, е стара колку и
староста на најголемите семејства на европските народи. Она што грчкиот историчар Тукидид го рекол- ‘ниеден народ сам по себе не е во состојба да му се спротистави на Скитите ако тие не се сложни’, слично за Словените говореле под други
имиња- Херодот за Траките, римските автори за Венетите, Трибалите итн.“.
Според Херодот,Траките биле населени северно од реката Дунав и Заткарпати- Трибалите биле Траки. Па т.н.домовина на т.н.Словени била населена со Траки.
Нема никаков доказ/наод за преселби северно од реката Дунав на Балканот.
Олга Луковиќ- Пјановиќ29 наведува што пишувал Јован Цвииќ за говорите:
„Штокавски, кој се дели на старо- штокавски (Македонија), средно- штокавски
(Србија североисточно од Стара Србија, одн. Македонија) и ново- штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово,
Метохија, Војводина и Шумадија)...“.
Следи во Македонија живее стар народ, до Шумадија среден народ и северно нов народ. Па така биле и преселбите, од југ кон север. Ова се потврдува и со
тактот- најдобар такт 7/8 е во Македонија, во изворот, а на север е разводнувањето.
Исто така, Цвииќ говори, Брсјаците и Мијаците биле домородни- пред 6 век.
25

Анатолиј Кљосов, Балкан колевке европски цивилизације; Зборник радова Меѓународне научне
конференције „На изворишту културе и науке“, Белград, 17- 19 јануар 2013...
26
Анатолиј Кљосов, Срби и Словени су Аријевци, „Политика“, Белград, 22 септември 2012, стр. 9.
27
Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, 2007.
28
Branko Vukušić, “O trojansko slovenskoj misteriji”, Pešić i sinovi, 2003, Beоgrad, стр. 205.
29
Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарии, АИЗ Досије, Белград, 1990- през. од Интернет.
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Таа говори што говорел Милош С.Милојевиќ: „...во јазикот во делот на Македонија и Тракија или стара Рашка. Тоа се огледа нарочито додатоците...: како
сребро то, благо то, пушката та...Тоа исто го најдуваме кај Велико-Русите околу
Архангелско и Бело, или Ледено Море...“.
Се потврдувало се говорело само со в-н-т. Следи рускиот и српскиот јазик
биле без в-н-т. Тоа се променало само со падежниот јазик на Кирил- црковен јазик.
Еве некои примери: Васкрс=ва с крс=крст- Ускрс=у с крс=крст; Ваистина
=ва истина- в + истина = вистина; Вселенски=в селенски... Вака говореле Белците.
Преселбите биле само од југ, никако обратно- Европа уште не е донаселена.
Павел Тулајев30 говори: „Од Страбон дознаваме дека во Тракјија, која се викала Самотракија или Самос, покрај многубројни племиња, живееле и Одрисите.
Во V- IV в. с.е. тие таму создале своја држава, која процветувањето го достигнала
за време на царот Ситалк (440- 424 г. с.е.) кога се простирала од Дунав до Стримон.
Во III в. Тракија потпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар синот Филипов, а во I в. н.е. постанала провинција на Римската Империја. Баш во тоа време,
околу 150.000 коњаници и пешадинци мигрирало од Тракија во регионот Дњепар,
зашто потврдуваат на стотини ковчежчиња со награди на римските легионари, кои
ги пронашле археолозите, во време на нивното основање.
И овој чинител претставува еден од главните аргументи на Шчербаков,истакнувајќи ја оригиналноста за потеклото на Русите од Одриси- Тракијци (Трачани),
кои веќе се измешале со Илирите, Дачаните и Гетите. Во својот труд, ‘Вековите на
Тројанците’, Шчербаков ја опишува минатоста на ‘Тракиската Русија’, каде се споменува имињата на словенските управители, како што се Терес (Терас), Садок (Садко), Котос (Кото) и др.“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ31 наведува: „Во врска со претходното, познатиот
писател, Валтазар Богишиќ, кажува во едно од своите дела: ‘Како што го познаваме
малорускиот народ, ќе се дојде до уверување, дека Малорусите во многу се најслични на Србите.’
А Русот Велтман изрекол уште појасно: ‘Во тој малоруски народ спаѓаат
Словените и надалеку чуените Донски и Запорошки Козаци, кои постанале од Србите’ “.
Традициите на Русите се поврзани само со река Дунав- преку неа се селеле.
Милан Будимир32 наведува: „Од Речникот на САНУ дознаваме...Демонскиот
карактер на брзиот и виловит коњ веќе произлегува од чинителот што тоа животно
во Илијада и во нашата народна песна ја има пророчната моќ. На Шарецот на Марко Кралевиќ потполно му одговорува Шарецот на дивниот Ахилеј, иако името Балиос поради почетната консонанта му укажува на илирското потекло“.
Во двоглавиот руски грб, кој бил наследство на Источноторимско Царство, е
вгнезден св.Ѓорѓија, кој бил претставен како Крали Марко, што се гледа во Прилеп.
БРИГИТЕ

30

Павлел Тулајев, Венети, Пешић и синови, Београд, 2004, страна 101.
Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарии, АИЗ Досије, Белград, 1990- през. од Интернет.
32
Милан Будимир, Са балканских источника, Српска књижевна задруга, Белград 1969, од Интернет.
31
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Во книгата на ИНИ33 стои: „За овој период се карактеристични трговските
врски со микенскиот свет и со југот воопшто, на трасата Тесалија- Халијакмон (Бистрица)- Пелагонија- Полог- Ибар, или патот Плетвар- Вардар; за тоа сведочи и
пронајдениот микенски меч во Тетово. На југозападниот дел од централниот Балкански Полуостров, од бронзениот период до железното време, постои континуитет
на една значајно етничка популација- Бриги. Старите автори сметаат дека Бригите
се најстариот народ на светот. Според археолошките, ономастичките, лингвистичките и историските истражувања, Бригите мигрирале и се населиле во Мала Азија
под името Фриги (првите миграциони бранови се околу 1500/1504 г. пред н.е. и
траат до 800/700 г. пред н.е.); помалите етнички групи што останале на територијата на Македонија, во античкиот период се асимилирале со античките Македонци,
Пајонците, Дасаретите, Едоните, Мигдонците и со другите етноси“.
Па Бриги од бриг=бриж=брж=брз + јак = брзјак=брсјак, спореди со Јаков=
јак ков, а не силен- на Хималаите постои животно јак кое како јако издржува на висините и студовите. Според Јован Цвииќ, Брсјаците и Мијаците постоеле пред тн.
преселба на тн.Словени; Според А.Тојнби, Пајонците говореле словенски јазик; Дасарети=Десарети=Десерети=д есерети=езерети за Езерци; Едони=е дони, Мигдонци=Мигдони=миг дони и Македони=мак едони=е дони.
„Античките Македонци се палеобалканска популација од индоевропско потекло. Како посебен етнос се формирале во VIII век пр. н.е., од популации кои уште
во III милениум го населиле централнобалканскиот простор. Кон крајот на III и во
почетокот на II милениум пр. н.е., кога се случиле најголемите движења и преселби
во европазискиот простор, настанал процес на ‘европеизација’ на популациите на
Балканот. Централнобалканската регија, поточно, нејзиниот југозападен дел бил
населен со прастара бригиска етничка заедница (Бригите го населувале просторот
од планината Пангеј источно од Аксиј до централниот, југоисточниот и јужниот
дел од денешниот албански простор, Епир, Охридскиот регион и
Пелагонија).Анти-чките автори ги сметаат за најстар народ во светот (Херодот) и за
изумители на го-лем број вештини (обработка на метали, ковање пари, изум на
тркалото, користење жито, сиринкс- музиката на Марсиј)“.34
Во прилог се наведува за Бригите, чие протегање е од југозападните области
на Охридското и Преспанското Езеро, во областа на Девол, Пелагонија, Егејскиот
дел на Македонија и Епир. За да се разграничат вистинските бригиски=брсјачки
области ќе се земе во предвид бригиското=брзјачкото дативно у и трето лице еднина да завршува со т- во Мариово и јужно од Пелагонија, во Егејскиот дел на Македонија го нема дативот (Н- кој; А- кого; Д- кому му, нему му, братучед,чедо брату...
и Г-чиј), ниту т за трето лице: молит=молет, трчит=трчет итн.
Традициите на Брсјаците и Турците од Фригија до денес останале слични.
Херодот наведува: „...Египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е., Р.И.) за време на своето владеење решиле да дознае, кој народ, навистина, навистина, е најстар
на светот...Оттогаш, се верува дека Фригијците се постари од нив (Египтјаните, Р.
И.), а тие (Египтјаните, Р.И.), се постари од сите други народи...Египтјаните признаваат дека Фригите се постари од нив. Јас ова го чув од Хефестовите свештеници
во Мемфис...“.
33
34

Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008, страна 8.
Исто така, стр. 12.

11
Бригите од Балканот (Македонија) се населиле во Мала Азија- Фригија, б=ф.
Страбон го подобрува Ксантос во еден дел, истакнувајќи: „Бригите од Македонија делумно преминале во Мала Азија пред и по Тројанската војна“.
Според Стефан Византиски (VI век), Бригите биле македонско племе, кое
живеело во соседство на Илирите.
Марин Барлети (XVI век) ги нарекува господари на Трибалите или за мајката на Скендер-бег Воисава вели дека е ќерка господар на Трибалите. Исто така, тој
пишува, јужно од Дрим бил Епир, а северно само Илирик.
Ј.Г. Хан35 (1865) наведува: „Дрим се влива во Јадранско Море...Во старо доба Страбо кажал, дека таа допирала до Дарданија...“.
Следи реката Црн Дрим била тромеѓие на Епирците, Илирите и Дарданците.
Љубомир Домазетовиќ36истакнува: Еден Германец...А.Стипчевиќ наведува
во ‘Илири’ а ги лоцирал дека живееле во денешна северна Албанија (југоисточно
од Скадар). Тој нив ги означува како врсни рудари, кои подоцна оделе меѓу
другите народи па и во Дакија, на копање злато. Тие претходно живееле во
просторот на Бока Которска и околу градот Пераст...“.
Според Елијан,37 „...Јазикот на кој била напишана ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ им
припаѓал на Илирските Бриги, сродни на Дарданците, од семејството на древните
Пелазги. Од времето на Пизистрат, до денешната официјална верзија, која е направена во Александрија (III век п.н.е.), вметнати се многу хеленски доработки во
‘Илијада’. Заради ова, Платон во своето дело ‘Република’ го моли Хомер за прошка
што се избришани многу места во ‘Илијада’, што на некој начин ги повреди чувствата на многу Хелени. Ова дава јасна поставка дека Хомер не бил Хелен...“.
Се говори за „Илирските Бриги“, а според други автори „Тракиски Бриги“ ...
За Б.Вукушиќ:38 „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.)
соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.
Љубомир Домазетовиќ39 пишува: „Стефан Византиски40 во своето дело ја
оспорува теоријата на Страбон за локацијата на Троја во Италија и Шлимановата
(подоцнежна) теорија за локацијата на Троја во Мала Азија. Во својот опис за уништување на Илиј и градењето на Рим, наведува: ‘Илиј е заземен на следниот начин:
градот бил во земјата на Ахејците, во соседството на Пелопонез, западно од Македонија, во земјата Европа... Во тоа време младичот, еден од градските принцови,
отишол во градот Солун, кој се наоѓа на исток од Македонија, во потрага по забава, а градското благородништво убаво го примило...’
Византиски јасно става до знаење дека Троја и Илиј не можат да бидат во
Мала Азија или во Италија, ами западно од Македонија, во земјата Дарданија, која
тој ја нарекува Европа според името на мајката на Минија, сестрата на Кадмо, тетката на Дионис, која родолсловно потекнува од тројанската лоза и од кралот на
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Илирите Дардан. Тој, исто така, тврди дека Пелопонез не се наоѓал во тоа време во
Грција, ами во соседството на Троја, западно од Македонија, во што не е осамен
бидејќи на тоа укажуваат и родословните табели и митолошкиот материјал“.
Се истакна: „дека Пелопонез не се наоѓал во тоа време во Грција, ами во соседството на Троја, западно од Македонија“. Видливо е дека Пелопонез бил во Бригија=Европа, каде била тн.Троја. Следи митологијата била поместена на Исток на
Олимп, а од него на Исток бил Самотраки, кој бил Пелопонез, никако јужно од 400.
Во белградски „НИН“ од 25. јули 2002 кај Прајс стои за големиот допринос
на Илирите во Тројанската војна и запоставениот историчар Мојсија Хоренски.
Овој опишувајќи го Илиј рекол дека градот лежи 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.
Ламб вели:41 „Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја“. Со наводот се објаснува, Троја била западно од Олимп.
Хоренски рекол, Троја била „западно од Солун“. Ова говори, западно од Олимп и
„западно од Солун и Македонија, во земјата Европа“. Значи, во Горна Македонија.
Оваа била на Бригите=Брзјаците. Нивната место положба се совпаѓа со на Херодот.
Се кажа: „ами западно од Македонија, во земјата Дарданија, која тој ја нарекува Европа“. Меѓутоа, Европа била западно од Македонија, Долна Македонија,
а Европа била Бригија. Следи Бригија била илирска или сосед на Илирија. Дури во
неа да би има-ло езеро (море), тое би требало да се најдува само источно од тн.Троја и западно висока планина (Баба со Пелистер). Па тоа било/е во Битолско Поле.
Љубомир Клакиќ42 наведува: „Повикувајќи се на наодите на американскиот
археолог Ч. Блеген кој докажал дека Троја VI пропаднала поради земјотрес, а дека
Троја VII настрадала од старобалканските племиња во текот на нивното поседување на Анадол. Будмир напоменува дека тој наод значи ‘уште еден поен повеќе за
Елијановата теза за Илијада на старобалканските Бриги’. Аргумент за ова Елијанова теза која ја потврдува современата археологија есте и ‘чудната околност што
ахајските борци под Хомерова Троја го гледаат изгревањето на сонцето полни девет години поврв на морето- затоа зората е ‘ружичаста’ или ‘ружопрсна’- на поврв
на гората. Како и во Хомеровото доба по своја прилика сонцето морале да се изгрева на Исток, а не на Запад, произлегува дека постариот песник е на некој дохомеров еп за ахајските освојувања на медитеранските градови со тврди ѕидови, за
кои примитините Ахајци немале никаква техника, имал во вид старобалканско а не
анадолско приморје“.
Милан Будимир43 наведува: „Порано филолозите мислеле дека таа Хомерова Троја и нејзиниот Пергам се разорени во XIII в. ст. е., а тоа би значело дека Хекторовото погубување и Одисеев, заправо Посејдонов дрвен коњ ја отворил градската капија пред крајот на XIII в. и така ја разорил Троја, која Посејдон и ја изградил.
Ама последните години американскиот археолог Ч. Блеген со поновените и
грижливи раскопување на остатокот на хомерова Троја и докажал дека таа Троја,
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која стручњаците ја викаат Троја 6, страдала и пропаднала од земјотрес,а не од Агамемновите Ахајци. Новата, Троја, која Блеген ја нарекол Троја 7а, вистински е разорена, ама не од ахајските борци, туку од старобалканските освојувачи кои учествувале во ајгајската (егејската) инвазија на Анадолија. Тоа значи уште еден поен
за Ајлијановата теза за Илијада на старобалканските Бруги. За таа теза, најпосле,
говори и чудната околност што ахајските борци под Хомеровата Троја го гледаат
родувањето на сонцето полни девет години поврв на морето- затоа зората е ‘ружичачка’ или ‘ружопрста’- а не поврв гората. Како и во Хомеровото доба по своја
прилика сонцето морало да се родува на исток, а не на запад,излегува дека е постар
песник на некој дохомеров еп за ахајските освојувања на медитеранските градови
со тврди ѕидови, за кои примитивните Ахајци немале никаква техника, имал во вид
на старобалканско, а не анадолско приморје. Така филолозите го фатиле овој наш
Хомер како прави крупна грешка во неозбилн работи.Затоа Хоратиј оправдано тврди понекогаш задремува и честитиот Хомер“. (Бруги=Бриги; Ајлијан=Елијан, Р.И.)
Бранко Вукушиќ44 пишува: „Постоечкиот систем на реки во Мала Азија не е
можно да се поврзат со описите од Илијада спрема кој Посејдон и Аполо упатуваат
моќна снага на реката Скамандер и нејзините планински притоки на ѕидините на
Троја да ја потопат. Малоазиската река Мендерес, која е идентификувана со Скамандер од Илијада, нема претечка снага на својот тек како што Хомер ја опишува...
Метафоричната сцена во Илијада во која се запалените бродови при опсадата на
Троја, на реката Скамандер чија вода провривува и површината му се забелува од
белите стомаци на јагулите...“.
Бидејќи во Мала Азија никогаш немало јагули, ракописот за т.н.Троја бил од
Бригија, во Пелагонско Езеро (Битолско Блато сè до 1963 година), со своите брзотечни реки Црна Река (Еригон=е риг ин, рига=носи црна земја; Скамандер=с камен
дери, од камен извира- дери, со град Дерион=дери он), Шемница=Семница=Семниса=Семенс=Семоенс), Курдерес=к ур дерес=дерис=дериш...од Ристо Ивановски.45
Втор дел бил со магаре и шафран од Египет со до Месопотамија, а трет дел
бил на со островите со чија пресметка на местолоположбата содејствува со на оние
на Роберто Салинас Прас во Јадранско Море, по кого талкал Одисеј итн.
Милан Будимир46 наведува: „Земајќи ја старата и прецизна традиција за атинската редакција на хомеровите песни не како докажан тврд чинител туку само како работна хипотеза, мада за неа говори непосредно Аристарховото сведоштво и
поуздан наод на лингвистичката анализа, ќе ја изнесеме накратко состојбата и приликите во Атина под крајот на VII и на почетокот на VI в. ст. е. Тоа е времето кога
е нашата Илјада, ова која ја читале грчките деца, државници и мислители и која
нам ни ја предале алексадриските филолози, можела да го добие својот сегашен
облик. Според споменатата традиција, пред Пејсистратовата редакција хомерска
песните биле растурени и несредени. Треба да има на ум дека изразот ‘хомерски’
не одбележува некое одредено лице, туку дека хомер е синоним за распод и дека
тој израз се однесува само на јуначките песни на поголем обем, нарочито на оние за
ахајските и тројанските јунаци. Заправо за таквата поезија се претпоставува дека
уметникот на поголеми способности, вистиски ‘составувач’, т.е. ομμηρος. Во секој
44
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случај, именката Ομμηρος, кој во живиот народен говор така да се рече не ни постоело како име, туку можда како надимок“. (Пејсистрат=Пизистрат, Р.И.)
Се потврдува дека ракописите биле растурени и несредени- тие биле повеќе.
Пизистрат сакал Атина да има слично дело како во Месопотамија и Египет.
Од бокалот за вино од епот на Гилгамеш произлегол коњот. Во тој Тројански коњ
сè останало како во бокалот за вино. Како што во Атина сè било преземено од Египет и Месопотамија, таа го презеле дури и буфот во атинската пара,а буфот бил Семирамида. Исто така, во Илијада се говори за шафранови полиња, а до денес такви
нема во Мала Азија и Елада. Следело и магарето, кое не било познато во Мала Азија и Елада, а тоа се среќава само во Илијада, дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (VI век). Скитските коњи се плашеле од рикањето на магарината, дури коњот
со магарето не давало меѓупроизвод (Херодот), што било за време на Херодот, затошто магарината поради краткиот период сè уште не биле аклиматизирани во
Елада... Магаре во Мала Азија не можело да има пред 480 г.п.н.е., кое било донесено само со Персија, која владеела во Египет...Мала Азија, а потоа и Балканот. 47
Милан Будимир48 наведува: „Сега да видиме нешто за името Бабун 49 кажува
Речникот на нашата Академија I, 224: ‘бабун,-уна м. в. богомил.- Во Босна (...) толку се намножил бабун,таму да преовладува најпосле едномисленик Нинослав,(Зеч.
Мил. 2. IS9). Главни богумилски општини биле (...) околу Бабуните. Оттука може и
да доаѓа името бабуни како друга позната ознака за богумилите (Ќор. В. 5, 43). Поради редот да го пренесеме и она што се кажува под името Бабуна:
1. планина во Македонија, помеѓу Прилеп и Титов Велес; (само Велес, Р.И.)
2. река во Македонија, десна притока на Вардар;
3. предел во Македонија, во сливот на реката Бабуна.
Исто така мораме да ги пренесеме и податоците под бабунија и бабунски:
‘бабунија ж. Погрд. Покр. Неверија, ниедна вера.- Иди, проклето бабунијо
(Херц. РЈА)’.
‘бабунски, -а, -о кои се однесуваат на бабуните, богумилски.- Кој го рече бабунскиот збор, да плати 12 периери (Мил. М. Ќ. 25, 183).
Во областите околу Вардар ова учење (богумилско) се вика бабунска вера
(Вукиќ. М. 4, 44).Попозно е јужнословенски назив (за богумилство) ‘бабунска вера’
познат на српски споменик на 14 век (Радон. Ј. 213)’.
Чудно што во овој Речник нема современи презимиња Бабунски и Бабуновиќ, кои секако ја дополнува доста оскудната традиција за бабуните.
Јасно е според реченото дека дубровачкиот израз бабица патеренска и топономастички материјал од Македонија недвосмислено ја потврдува не само широката географска област на овој назив туку и неговата релативна длабока старина, на
која укажува римованиот пар Бабун- Перун. Затоа е разбирливо што Л. Нидерле,
Manuel 2, 123, 157, ја истакнуваат демонската природа на старорускиот термин
Баба и неговата употреба како Pierre funeraire ‘стеќак’.
Во таа смисла можда би требало да се разбере и она наше предание кое го
бележи Вук во својот Речник под Бабини укови: ‘Приповедуваат, дека во тоа доба
некаква баба ги потерала јарињата во планината, па дувнал север и удрил на снегот,
47
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а таа рекла: ‘Прц марц не ти се плашам: моите јариња петорошни’. На тоа се налути март, па навали со снегот и мразот, те се смрзна и окамени бабата и нејзините
јарина. Кажуваат, дека и денес можат да се видат во некаква планина (каде тоа се
случило) оние камења, што постанале од бабата и од јарињата: бабата стои во средина, а јарињата околу неа’.
Очигледен е ајтиолошкиот карактер на ова народно предание кое несумливо докажува старо паганско руско потекло и балканско словенски култ Баба на која
веќе порано е укажано. Дека тој култ е многу постар од христијанството го покажува топонимот Дајбаба кај Титоград каде во пештера се најдува вкопана црква.
Сложеното име Дајбаба не може никако без нарочит разлог да се растави од познатото име Дајбог, кој според традиционалното сфаќање постанало од императивот
со значење дај и именката бог и тоа со посебно, за овој случај со конструирано значење: обиле, богатство. Точно е дека во сложените придавки убог навистина имаме
такво значење на општословенскиот термин бог, кој повеќе не се смета позајмен од
староиранскиот речник. Ама ние на словенскиот Олимп имаме повеќе сложени
имиња во кои другиот дел е сложеница на истиот бог, како нпр. Стрибог, Белбог,
Чернобог. Без обѕир што пред обликот Дајбог го имаме не само Дажбог туку и Дајбог, не смееме лесно да ја раскиниме серијата на сложени имиња која го чинат Дајбаба, Дајбог и Дајмир, односно Дамир, како тоа име денес се јавува во хрватските
краишта. Нестанокот на јоте во сложениците Дајбог и Дамир исто е со природата
како во имињата Мојмир, Момир, Гојмир, Гомир,Гомирец,Мојслав,Мославина итн.
Сè ова значи дека и во името Дајбог другиот дел на сложеницата, бог, го има
она исто значење како во споменатите Стрибог, Белбог, Чернобог. Прашањето е сега што значи првиот дел на сложеницата во имињата Дајбаба, Дајбог, Дајмир. Тешко тоа би можело да биде некаков императив. Многу поверојатно дека поради соларната функција на словенскиот Дајбог, во ова божество гледаме не само божество на сонцето туку и боженство на светлоста и ведрото небо, на кому му припаѓа
како законита индоевропска другарка Дајбаба. При тоа не смееме да заборавиме на
Вуковото кажување дека во Дубровник се вика баба малолетното девојченце кое
чува деца, а тоа значи дека бабата е женско чедо кое има пород и работа со децата,
значи, персонификација на плодноста.
Затоа ми се чини како најверојатно дека во овие архаични имиња Да/ј/баба,
Да/ј/бог, Да/ј/мир се крие истиот лексички елемент кој се најдува во старите грчки
имиња Dōis, Dōmatros, Dōmatrios. Тие имиња се однесуваат на божицата на плодноста Деметра, која во патријахалниот општствен поредок се управува според друго,
боженство на светлоста. Тој негов другар се вика, како што сите знаеме, Зевс, а
знаеме исто така дека, мимо на сите останати индоевропски народи, на олимпискиот Зевс не му е најден словенски пандан од истата лексичка група чиј минимум гласи dēi/dōi- (светлост). Словенскиот дај во споменатите имиња од слово до слово се
поклопува со старогрчкиот Dōis, додека во староилирскиот имаме нормална база
Deipaturos, како назив на главното боженство, на кое му одговорува латинскиот Јупитер. Ако името Дајбог, кое не смее да се растави од Дајбаба, го изведуваме од
стариот облик Дажбог, како што тоа обично се чини, не мораме во првиот дел на
ова сложено име да видиме некој архаичен и сингуларен облик на импертатив, туку
напросто непотполна редупликација на спомената база doi- (светло). Тој облик гласи спрема тоа на doidio и потврден е во старонордискиот doi-d-o (ведар) (в. Поко-
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ријев Етимолошки речник, 183 стр.). Со еден збор, Дајбог и Дајбаба се боженски
сопружници познати во сите индоевропски религии како персофиникација на небескиот отец и Мајка земја.
Додека во обете имиња Дајбог имаме работа со зборовите на повисок ранг,
дотогаш во другиот дел на името Дајбаба имаме познат израз на тепање кое í приличи на мајката. Поради таа особина овде мора да се смета со стална репристинација, ама ипак должината на првиот слог е обезбеден. Бабуните според тоа се исто
како и бабиците патаренски поврзани за стариот култ на Божица Мајка, која веќе
во класичното доба е богато документирано на централниот Балкан, поточно речено заправо во онаа област од која потекнува современите хомофони топоними.
Во таа област не најдуваме само во именикот на старите Бруги прост облик баба
како име на боженство туку и во нивната подоцнежна анадолска постојбина култот
Баба, односно Голема Мајка, позната под името Кибела, со епиграфски споменици
доволно обезбеден. Во таа иста област веќе бевме порано упатени поради името
Патарени, својствен првобитен култ Аполонов во Патари. (Бруги=Бриги- у=и, Р.И.)
Сè тоа значи дека во бабунските работи имаме култски синкретизам на старословенски елементи со старобалканскиот и христијанскиот, синкретизам на кој
ортодоксните цркви на Исток и Запад удриле печат на секој и на секаков ерес.
Овде не е место да влегуваме во детално изложување за култот Баба кај старобалканските и староанадолските Бруги, кои очигледно укажуваат на матреријахален, односно матрилинеарен поредок на предкласичните балканци. Ама мораме
ипак да нагласиме дека ариевските настроени стручњаци немаат секогаш право
кога индоевропските култови и религии ги посматраат само од гледиште на патријархат и го одбиваат секој траг кој се противи на такво сфаќање, те така јадранските
Либурни ги доведуваат од Анадолија, каде тобоже е главното седиште на матрилинеарното уредување.
Кај старите Бруги името Baba, како главно божество на плодноста и брачниот другар на небескиот отец, се јавува и во сложен облик кој гласи Kombaba, чиј
брачен другар се вика Kombabos или Kubabos. Нејзините свештеници со Атис на
чело ги викаат Galli или Babakes. Ова последно име не е ништо друго отколку дериват на основниот Baba, образован на ист начин како Новак, грч. Nevaks итн. Дека
и кај Бругите основни облик навистина бил Baba се гледа од скратените хипокристики Ba и Koba.
Обете овие скратеници, кои се вообичаени кај личните именки, докажуваат
дека во именикот на старите Бруги, откаде е преземен и во грчкиот речник, изузетно раширен антропоним на теофорско потекло се јавува во истата функција како
нормално Baba, т.е., како назив на машки и женски личности. Затоа и Ајсхиловото
Ba ќе биде пред ова теофонско име отколку, како што мислат современите лингвисти, скратено basileus. Како што Великата Мајка или Baba кај старите Бруги се вика
и Mater, а на поновите натписи од римско време и Matar Kubila, нема сумливост дека обете се редукција и Ba и Ma мораат да се третираат како рефлекси на старите
синоними од култскиот речник на балканските Бруги.
Потешко е да се одговори на прашањето дали односот на бабицата спрема
сексуалниот живот бил ист по потекло како што е случај со култот Баба односно
Кибела кај балканско- анадолските Бруги, каде Гали и Бабакес заедно со Атис биле
подвргнати на кастрација под претпоставка дека со тоа ќе се зголеми плодноста на
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Божицата Мајка. Тешко е да се одговори затоа што кај Бабуните мораме да сметаме
и со манихејско влијание. Нивното учење за материјата како извор на секое зло
оставило трага во словенскиот превод Оченаш, во кои оригиналното artos epiusios
(лебот е одреден за настапувачкиот ден) се преведува со ‘леб насушен’, односно со
panis supersubstantialis во махинејска латиништина. Ипак, на основ на постоењето
на тракиските калуѓери викани Ktistai (кои живеат без жени) и според аскетизмот
на Зевсовите свештеници во илирската Додона, мораме да сметаме со чинителот
дека веќе на докласичниот Балкан се подржувал култот на сексуалната апстиненција. На сексуалната апстиненција укажува во извесен смисол и познатиот стих од народната песна: ‘Ни по греку на старите родители’ (греку вместо греху). Ваквото
сфаќање одговара повеќе на староиранската и манихејскаста наука за добро и зло
отколку на самото христијанство, па затоа ќе биде и тука некој траг на стариот култ
на Великата Мајка.
Се кажува дека апенинските патарени, како неоманихејците ги викале во
Италија, нарочито го уважувале женскиот род. Немам за тоа одредено обавестување па не можам ништо поуздано да кажам, ама знам дека имињата бабун и бабица
патаренски не можат да се одвојат од општословенскиот термин баба, чиј религиски карактер изузетно е истакнат кај индоевропските Бруги, кои уште на крајот на
вториот милениум ст. ера од централниот Балкан се префрлиле во Анадолија и помогнале во ликвидацијата на хетитската империја. Терминот бабун можел во текот
на еволуцијата да добие и пејоративно значење, како што е и изразот кретен постанал од стариот Christinus, Christianus, исто што и кристјанин, или како што во
летскиот јазик deds од некој светол и боженски дедо постанало страшило. Веќе песникот Лукретије ја презел од своите грчки учители на античкиот материјализам
информацијата дека со времето секој збор се троши и дегенерира. Обликот бабун
постанал од основниот баба, како горун од гора или кожун од кожа, и на такво проширување влијаел по своја прилика на асоцијацијата на боженското име Перун, чија денешна слава и големина уште повеќе се воочува кај Јужните и Источните Словени. На таков заклучок не наводува хистерогените словенски брачни пар Дајбог и
Дајбаба, кои ги заменил постариот дедо и баба од општо- индоевропскиот култ на
предците. Би очекувале место Дајбог некој Дајдедо, кога другарката му се вика Дајбаба, ама бидејќи обата члена на тој свет брачен пар имале боженски ранг, можел
во поновиот патрилинеарен систем терминот дед да го замени со терминот бог, и
тоа пред што обата овие старовременски брачни другари уживале нарочит култ викан убожје (вбожје, Р.И.)
На архаичниот култ на боженската баба од постарата матрилинеарна епоха
на централниот и источниот Балкан укажува, како што веќе видовме, во прв ред
‘ма’ кај старите Бруги, односно Ku-baba, Ku-baka, подоцна mater Kubila, која кај
Ајсхил се вика gdan ma. Кај подоцнежните Хелени interpretatio graeca тоа име гласи
Meter Megale, а кај Римјаните Magna Mater.Нејзиниот брачен другар, односно првосвештеник, се вика Attis (Отец) или Papas, или Zeus papas, а нејзините свештеници,
како што напред е речено, galloi или babakes. Овој друг назив нарочито е важен за
нашиот случај. Образован е од основниот елемент baba со истиот суфиксален елемент како Nanakos, Spartakos или Batakos. Ова последното име се јавува, како и babakes, во кругот на Великата Мајка. Суфискалниот елемент ‘-ako’ се јавува во во-
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калските и консонантски, основи и тоа не само во обата класични јазици отколку и
во словенскиот“.
Да не се изуми што пишувал Херодот, Бригите се преселиле од Бригија во
Мала Азија и ги создале Анадолија и Ерменија. Пак, потоа следела и Фригија итн.
ПОТЕКЛОТО НА МАКЕДОНЦИТЕ
Во книгата на ИНИ50 се говори: „Според античките записи, со името
Аргеади се означува првата царска династија во Македонија (Аргеас е епонимниот
херој на Македон), која се поврзува со градот Арг во Орестида. Кон крајот на VIII
век пр. н. е. ,под водство на македонските владетели, започнува процес на обединување на долномакедонските и горномакедонските племиња во една држава. Владетелската династија Аргеади е парадигма на организирано владеење со векови, со
една единствена цел, Македонија да стане моќна држава. Историскиот период на
владеењето на македонските цареви од династијата Аргеади започнува во 707 г.пр.
н.е. и трае сè до 310/309 г.пр. н.е. ...“.
„Од друга страна, повторно според Херодот,Александар сака да се натпреварува на Олимписките игри на Хелените, но Хелените не му допуштаат, зашто ‘натпреварот не е на барбари, туку на Хелени’; поради ова Александар е принуден да
го докажува своето хеленско потекло, користејќи ја хомонимијата меѓу Арг во Орестида и Арг на Пелопонез. Освен овој книжевен податок, победата на Александар
на Олимписките игри не е забележан во зачуваните списоци на олимписките победници“.51
Х.Џ.Велс52 пишува: „Имавме прилика...Фригијците, народ чиј јазик бил скоро исто толку близок на грчкиот како и македонскиот...Лидијците...Нивната престолнина била Сард. (Фриг=Бриг=Бриж=брж=брз=брс + јак- Брсјаци, Р.И.)
Ни нивната вера... Тие ја обожувале божицата Великата Ма-ку. Фригијците
го задржале својот јазик сличен на грчкиот, ама и тие биле занесени со таа занесена
таенствена вера; и многу од онаа таенствена вера и таенствени обреди, што завладеале во попозно доба со Атина, по свое потекло било фригиско (ако не трачко)“.
Еладците се одродиле со македонскиот коине (од XIX век т.н.старогрчки).
Густав Вајганд53 наведува: „Некои од македонските племиња биле тракиски,
како нпр. Бисалтите, Крестоните и Ботиерите во источниот дел на Македонија, тогаш пред сè Паеонците во Северна Македонија во пределот на Пелагонија, другите
поново повеќе на запад можат да им припаѓат на Илирите, како што се однесува за
Линкестаите и Елимитите (Тукидид 2, 99 и 2,169). И на брегот и сигурно и во градовите во внатрешноста мошне порано се населиле грчките трговци, кои грчката
култура ја проширувале, ама секогаш Македониците според сведоштвото на старите (Тукидид 2,68, Страбо 10, 449) прикажани како полуварвари. Паул Кречмар
(Einleitung in die Geshichte der griech. Sprache, S. 288) мисли, дека Македонците ‘на
Грците изгледа им бил тесно сроден народ“.
Следи Македонците и Хелените биле Пелазги- нивниот јазик бил варварски.

50

Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008,страна 16.
Исто така, стр. 17.
52
Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 150.
53
Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924, стр. 4.
51

19
„Најголем и најснажен од старите народи на Балканскиот Полуостров биле
без сумливост Тракијците,54 кои го имаат не само целиот исток и центар, туку исто
така поголемата област од онаа страна на Дунав, дури го освоиле уште посеверно
на Карпатите и тие таму се населија. Исто така спрема Мала Азија и спрема Грција
се рашириле“.
Историчарите наведуваат, просторите северно од реката Дунав и Заткарпатите биле словенски. Па т.н.словенскиот јазик бил пелазгиски.Значи,само Хомеров.
„Границата помеѓу Илирите и Траките...Една права линија од Милановац на
Дунав преку Ниш спрема Охрид ја образува отприлика границата помеѓу Илирите
и Траките во стариот век, помеѓу Србите и Бугарите во средниот век, ама во новото
време меѓу нив се поместиле Албанците...“.55
Границата меѓу Траките и Илирите била поврзана со темниот вокал- Траките помасовно го употребувале темниот вокал отколку Илирите. Како што за сите
историчари Македонците изчезнале, а останале Траки и Илири- само Србите и Бугарите. Бидејќи Бугарите се со помасовна употреба на темниот вокал отколку Србите, авторите го побркале она што го пишувале. Ако кон ова се додаде дека Албанците (Шкиптари) се со помасовна употреба на темниот вокал (ë), тие сè побркале.
„Јазикот на Македонците беше веќе изумрен...“.56
Ваква космичка катастрофа ги задесило само најмоќните Македонци,што не
се случило со Траките, Илирите и Хелените ?! Авторот наведе, Македонци биле не
само Траки, туку и Илири, ама и Хелени (Грци), а изчезнале само Македонците ?!
„Тоа се кратки црти...Исто така видот на музиката и ората на Романците сосема укажуваат на Балканот. Јас би сакал да истакнам, дека јас потполно независно
од Томашек суштински до исти резултати сум дошол како што тој добил...57
Јас би сакал уште нарочито вниманието на околноста да го усмерам, обликот на народното суеверие, неговата особеност, неговиот карактер, дури и имињата
кај Албанците, Бугарите и Романците исти се, при што Романците се најтесно поврзани со балканските народи...“.
Романците со балканско потекло- Романија била склавинска=т.н.словенска.
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Во книгата на ИНИ58 стои: „Првите записи за историјата на Македонија е
епот на Хомер Илијада, во која се пее за ‘криволаките Пајонци’ од ‘широкиот Аксиј’ и за најстарите топоними Пиерија и Ематија (Emathos). Името Ематија е потиснато од името Македонија, чие постаро име било Макета и Македонија, забележано кај поетот Хесиод, кој во Теогонија го определува Македон како син на Зевс и
на Тија. Етимологијата на името Македонија, највереројатно, потекнува од супстратниот слој на изумрените балкански јазици од индоевропско потекло“.
Стои нешто чудновито:„супстратниот слој на изумрените балкански јазици“.
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Херодот кажува, Траките после Индијците биле најбројни и, ако тие под еден владетел би се обединале, би биле најснажен народ и непобедив, ама бидејќи тие не се сложни, се слаби“. Ова што го
пишувал Херодот до денес важи за т.н. Словени,кои до денес се најбројни, и разединети, па и слаби.
55
Исто така, страна 6.
56
Исто така, страна 8.
57
Исто така, страна 13.
58
Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008,страна 11.
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Вакво нешто биолошко не било можно- Хомер=х омер: Омер=омир=о мир:
Според А.Тојнби, Пајонците говореле словенски јазик- па тој бил Хомеров.
Во Илијада не се употребува името Македонија, ниту поимот варвари.
Македонците биле варвари. Бидејќи и Хелените во Јонија биле варвари (Херодот), поимот варвари со мало в нема никакво етничко значење- тие биле Пелазги.
Во книгата на ИНИ59 се наведува: „Иако има многубројни потврди кај античките автори за посебниот македонски јазик, досега официјално се објавени околу
150 македонски глоси кои укажуваат дека македонскиот јазик е индоевропски, сроден на бригискиот јазик. На пример, Плутарх (во Александар Македонски) сведочи
за постоењето на самосвоен јазик на Македонците: Александар на македонски јазик ги повикува своите штитоносци, или, војниците го поздравуваат на македонски
јазик војсководителот Евмен. Употребата на македонскиот јазик е посведочен и со
еден запис на египетски папирус, кој се однесува на пратеникот Ксениј, кој зборувал македонски“. (Не Евмен туку само Еумен=е умен=ум мен=мин=мина=луѓе,Р.И)
Стои: „досега официјално се објавени околу 150 македонски глоси“-смешно:
Акцент=а к цент- а к (ко- како) цент, ценет, нагласен..., само тн.словенско;
Аксиј=а к сиј: а + сиј + а = Асија=Азија=Азиа- вода со варовник кој си сјае;
Александар-Александра=еле (аре) ксандар: Касандар=касан дар-митолошки;
Амал=а мал; род Амали на Готи; дрога=драга=дража Амала=а мала-Перу; 60
Аминта=а минта=мината; мина=луѓе-според ман=мин=мон: Манес=Минес;
Антипатар=анти патар=пат ар- Посејдон бил Патодавател=пато давател...;
Антигон=анти гон: гон=гони=гонади; Егнатиа=е гнати=гонати Македонци;61
Апостол=а по стол-столица Пела=бела; Пелазг=пелас.=пеласт=беласт- п=б;
Арес=јарец=јарец; Арес аре: битолско але,охридско аре(по-боже шо праиш);
Архитект=архи тект; архи=а рхи=рх и: в + рх = врх;тект=тект=текот=текост;
Аркадија;аркада=а ркада=рката=раката-рокада; мечка убива со рака=ракади;
Атина + в = ватина; + н = натина; + т = татина. Па Атина била само татина;
Атлета=а тлета=т лета: тој да лета; в + лета = влета, одлета, излета, прелета;
Африка=а фрика=прика=пирика=пири ка:пири=гори-паприка,фифер=пипер;
Афродита=апродита=а продита=породита=породит а-Абориџини=породени;
Бабилон=баб ил он: баб=Баба Планина..; Ил=ил- „ил врне ил грме“;ов-он-от;
Басилевс=василевс, у=в, + ки = Василевски: Василе=васила=ва сила=Σ ил а;
Бејрут=брут=врит=вриет- од извор вода излегува таа да врие=вриет=врит;
Беседи=беседит- говорит со бес, изразува свој бес на нешто што се мисли-т;
Бисерика=би (ба=ва) серика=церика=црка + = црква- поими прават со в-н-т;
Биста=виста, со в-н-т: виста=в иста- бистата е иста како што била личноста;
Бојотија- од Бојотија тргнале во бојот=бој от.Се оди во бој=вој- бојна=војна;
Букефал=буке фал: буке=бука- расплодува; бук=бик; фал=пал=пали=пари...;
Булгароктон=булгар октон: окто он-окото окати- октонос не означува убиец;
Булгар=вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=полк-полка;Vulgarlatein…;
Ватикан=ва ати кан: ва=овој; ати=ата=тата-вата-ната; кан=ван=хан: в=г=к=г;
Виктор=викатор- победата се слави со викање и чукање- викаријат- викар...;
Виндовс=виндов с; виндов - н = видов; виндов=винд ов; винд=в инд- винди;
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Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ-Скопје, 2008, страна 14.
Во Перу богот Перун за секавица, гром и врнеж; дрога амала=а мала количина дрога им се давала.
61
Антигон=анти гон; Антигон Гонат=гонад=гонади: гон=нагон; епигон=епи гон; Анти=тн.Словени.
60
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Витално=витал но: витал=в итал=ита л; итал=и тал=дал=дол- на долу се ита;
Далматика=далмати ка;далмата=долмата=доламата=долама та само наметка;
Дарданели, според Дардан=дар дан- Александар=але... Касандар=касан дар;
Делта на Нил, Инд...: делта=дел та: дел=дел; та=таа за женски род...: в-н-т;
Дефтер=де фтер=втер=втор- Хомер Прличев; дебре=де бре; дедер=де дер...;
Диалект=диа лект: диа=дуа=дуо=дво; лект, л=р, рект=рекот. Па дворекот...;
Дионис=дианис=дианиш=пианиш, опианиш; афион=опион, опиум=опи ум;
Евангелие=е вангел..=в ангел=а н гел: а на гел-гелва=гелба=желба- само тоа;
Едеса=Одеса + в = водеса, водес(т)а=водеш- Воден; в + бог Один = Водин;
Елизабета=елисавет а- Елисавет=ели савет: ели=хели=Хелиос-савет=завет...;
Етнос + т= етност,т=д, едност- народ бил еден ист со исти говори, обичаи...;
Еубоја=е у бој- само е у=в (во) бој=вој, спореди со Бојотија за бојот=бој от;
Еумен=е умен=ум мен=ман=мин- мина=луѓе- на сумерски човек лу- луѓе...;
Еуридика=Евридика=е ври дика-дик дик дикис, кај Букри, ври-Скочивир...;
Еуфан=е у (в) фан=пан-бог Пан. Од панот со издлабнување се прави паница;
Гибралтар=гибр алтар:гибр=гибл; алтар=артар=вртар=вратар- гибал врата; 62
Глаук=гла ук, глауч=гла уч; глауч=гла ауч=а уч- ука=уча; Селеук=селе ук; 63
Греик за грк, греики=греи ки: греи=дојди, на македонски говори- дојденци;
Јаков=јак ков; јак животно на Хималаите кое било јако; ков само ков итн.;
Зеуксиос од зеук..., бригиско=брсјачки у=л, зеука=зелка, Миука=Милка ...;
Икона=и кон а; кокона=ко кона; л + икон = ликон + с = сликон=слик(а) он...;
Јосиф=ј осиф=осип. Па Јосиф браќата го осипа-ле (фрли-ле) во бунарот...;
Јустиниан=јустин и ан: јустин=ј устин=истин + в = вистина-правда;и; ан=ан;
Калдрма=кал дрма: дрма=дрма; Друм=друм- на друмот тлото дрма од коњи;
Капа каусија=кауција- капата се давала за доверба на долг...капа да не капи;
Картагина=карта гина:карта=карта сад за вино, вода...; Гина=Гена=Жена...;64
Кекавмен=кекаумен=кека умен=ум мен:ке ка (како=ко=к) умен мен=човек...
Киноскефали=кинос кефали=к ефали=е фали=пали=пари- види кај Букефал;
Клептоман=к лепто ман=човек: к(ко=како) раката му лепит=крадит- Лепит;
Коинон=коин он-коине=којне=кој не:кој дојде?Кој не дојде!Сите (заедница);
Константин=кон стант ин: кон=кон; стант=станат-исправен (вечен); ин=ин;
Контекст=кон текст: кон текстот. А кон само тн.словенско, а текст=текост...;
Крокодил=к роко дил: како рока=рака на дил=тил- со раце на тилот тој оди;
Кумрам=к(ко=како)умрам-Умрено=Мртво Море; умрам=у мрам- мре, замре;
Леонат=леон ат: леон + в = левон; е=а лавон; лавонов-лавонон=лавонот/ат;
Либан=Ливан-в=лиан-н=лиа=лие: Ливан+т=Ливант-н=ливат - в = лиат=лиет.
Линкестида од линк за Линка=лин ка: лин=линее- линее=тече мала рекичка;
Лу=човек на сумерски јазик; лу=човек; луѓе=човеци=мина; Мин=Минос...;
Монета, според моне, мане=мине=мина=луѓе; моне=човек- со лик на човек;
Мозаик=мозаих=мазаих: јас мазаих- мачкав со разни бои на камчиња и тн;
Нахум - х = Наум=на ум: ум на египетски (опиум), македонски (Еумен) итн.;
Нест=гнездо на германски:гнезд=г незд=нест=нес(острово) т-несит=невесто;
Никомах=нико мах: х=в=г=к,мах=мав=маг=мак(а): маха=мава=мага=мака...;
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Бреговите се гибале=допирале- со пробивање до врата; Херакле=х еракле=е рак ле: рака=ракал...
Селеук, е=ј=џ, селџук. Следи од Селеуките=Селјуките=Селџуките- Селеук бил само Македонец.
64
Гина=Жена со матка=утерус=утер=втер-втера. Картагина имала собирна матка=цистерна за вода.
63
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Одос: водата за горноречани оди-за долноречани иди: о=и-одос=одис=одиш;
Орестида, Орест=орест, орев со своја галка кора која плива за галија=брод;
Пар-двојка=пар меѓусебно пари;Вепар=в епар=е пари;Eber=ebar=e par=пари.
Парапотами=пара потами; Месопотам=месо потам.65 Водата си течи потаму;
Patient=патиент - (е)н = патит, човекот патит, страдалникот секогаш пати-т;
Patifik=пат тифик: тифик=тивик=тивок; в=х, тив=тих, Тих Океан. Па в-г-х-к;
Пелопида-Пелопонес=пело(бело),по(полу) нес(несто=несит гнездо острово);
Песетари, ѕ=з=с=ш, пешетари, војник кој оди и војува пеш- тој само пешачи;
Порта=пората;а + орта = аорта-крвта ја врти;ворта=врта=в+рта=’рти отвора;
Престиж, ж=г, престиг=пре(д) стиг + н + а = престигна; стига, достига итн.;
Порфирогенит=пор фиро генит:пор-а; фиро=пиро; генит=женит,Гена=Жена;
Простасија како жртва: простас=проста=проста; жлезда простата=проста та;
Пурпур=пур пур: пур=пир, пирати=горачи,пирејот се гори за тој да се сотри:
Рептил=реп тил- репот (опашката на тилот); гуштер=гуш тер-на гуша тера...;
Самотраки=само траки=т раки- Тракија опфатена со раце- ракави в мориња;
Сариса+д=сардиса; сариса=с ариса: ариса=ареса; ариса (ареса)=а риса (реса);
Сахара=сакара=скара=с кара=гара=жара; сахар=сакар=шеќер;скар=пескар-а;
Семирамида=семир амида: семир + в =свемир=све мир-Сумерите биле бели;
Скорпион=с корпи он: с корпи=corpi=црпи вода...; он=словенски завршеток;
Скупи=с куп.: куп=кип-Кипар;кипар=кип ар;куп=cupar=cupr=cuprum=бакар;
Статуа=статиа=стати а=♀ род;стати=стати за стои столб стои до Стоицизам;
Стау(=в)рикиј=с таурик..=таур ик: таур=говедо-говедување, врза на греда; 66
Таурос=та аурос: та=тој аур..; пондила=стаја=аур=ур + т =Тур=Таур=говедо;
Театар=театер=те атер- атер тера; театер...етер + в = ветер=ве тер- тој тера...;
Тектон- поместување: тектон=тек тон за тек тон-ење, потони- помести итн.;
Тереза=те реза=резка=рецка; терзија=те рези..; вага=терезија со реза=рецка;
Тесалоника=те сало ник а:те=таа,сало=сало,67 ник=никлец, р’кулец,а=♀ род;
Трон=т рон- оној кој седи на тронот се рони=руши; Арон=а рон-и- Аронов;
Фаланга=паланга=паланка со своите крила да го заокружи...непријателот;
Филипики=филипи ки и Олинтики=олинти ки-ки само словенски завршеток;
Фрески=фрес ки: фрес=прес, фресно=пресно- преснописно=живописно...;
Хелиос=х елиос=илиос: Зевс=Перун=Св. Илија со од ил; „Ил врне, ил грме“.
Херонеа=х еронеа=е ронеа, рони- Филип Атињаните ги срони; Арон=а рон;
Херодот=х еродот=е родот; Иродот=и родот=род от; Ирод=и род...пород...;
Хистори=х истори=и стори: стори(=погоди=победи=се случи=зрее=созрее);
Ова е истогласно толкување, кое е можно само со т.н.словенски јазици, кои
се Хомерови јазик, што не е можно со т.н.несловенски јазици на одродените народи
МАКЕДОНСКО ПИСМО СО Т.Н.СЛОВЕНСКИ ЦРТИ И РЕЦКИ (РУНИ)
Андреас К. Хајне68 говори за „Писмото и јазикот“ на Елам.
„Пред 5000 години дознаваме за писмото на Сумерите...
65

Потам од пот-потта е вода...Потам,потиш(с) и потит на брсјачки (м-с-т) како во санскритски јазик.
Христос од христ=крист: Исус=Исис бил поставен на крст. Со други зборови, тој бил крстосан.
67
Сало-н=Соло-н, солник=сол ник-а: сало=соло-то Салон=Солон сол на масни киселин со глицерин.
68
Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Editiones Roche, Basel, 1993, стр. 156.
66

23
Со порастот на урбанизирањето било неопходно објаснив систем за пишување, и сликовниците се развиле во зборслоговнописмо, кое исто така беше наречено ‘Црти-писмо’. Со него исто така Еламитите можеле комплексни предмети да
претстават. Овој развиток се случил веројатно веќе многу порано, потврдено веќе
од 2200 п.н.е. ...“.
„Еламитското Црта-писмо изумрело со последниот крал,кој тоа го користел,
Кутик- Иншушинак, околу 2250 п.н.е. Оттогаш било преземено акадското клинесто писмо прилагодено на еламитскиот јазик, што понатаму беше користено“.
Багнел Бјури- Расел Миогс69 кажуваат, на Крит од најстаро време живееле
Фениките, па се говори и за првото феникиско- критско писмо со „црти и рецки“.
Следи критско-микенската култура немала хеленска култура туку прастара
македонски особини, боја и карактер.
Павел Тулајев70 говори: „Г.С. Гриневич, автор на книгата ‘Прасловенска писменост и резултати на дешфрирање’ (Москва, 1993.) го критикувал секое критикување на читањето на етрурските писма уз подршка со феникиското посредување.
Главната грешка на научниците кои ја користеле таа метода, според мислењето на
Гриневич, е во тоа што тие не го земаат во обѕир силабискиот, слоготворниот карактер на етрурската азбука на прасловенското потекло. Да би претпоставиле 28
слогови во дадената азбука ни е потребно овеќе од 50 знака. Втората методолошка
грешка е во тоа, што тие покушувале да го читат натписот од десно на лево, попат
на семитскиот начин на читање: ‘Етрурските натписи кои се исчитани од десно на
лево, пишува Гриневич, не даваат никаква смисла’. Писателот на книгата за дешифрирањето на прасловенското писмо, разработил сопствена метода, трагајќи за секое слово одговарувачки слог и го предлага своето толкување на златната плочка
од Пиргија. Оние кои имаат намера да го применат неговиот рецепт за дешифрирање, Гриневич советува да се послужи со искуството на еден лозар: прво да ја ‘накалеми расцветаната гранка која дава сочни плодови на основното стебло’, а потоа,
тој објаснува, треба да се одрежи летораст и да вади лист по лист, внимателно и
наранане’.
Очигледно, на противречностите во толкувањето на истоветниот напис, сведочи за тоа дека методата научничка побарува дополонителни проверувања.Според
тоа, успехот ќе постигне оној истражувач ако се придржува, односно избере најпригладна метода, лишен од зависноста од етичката или политичката припадност.
А бидејќи лингвистичкиот клуч лежи во граматиката на родословните древни јазици, научниците треба да се потрудат што подлабоко да проникнат во историјата на
писменоста и да се определат за генетичкото одредување на припадноста на јазикот
на Етрурците- Пелазгика“.
Рускиот археолог Генадиј Гриневич 71пиши: „Ова сега не е повеќе хипотеза.
Тоа е историски факт. Многу археолози потврдуваат дека ‘Славјаните’ применувале читање и пишување на вертикални и хоризонтални рецки. Тие рецки го дале
името на преткириличното писмо. Тоа не било азбучно писмо туку ‘силабиско’, пишување на сликовници или рецки, писмо... најстариот пример од пишување на вакви хоризонтални и вертикални рецки експонирани во пишаниците на еден врете69
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нест обрач кој датира од 348 година од новата ера. Тоа беше пронајдено во близината на градот Јаш во Источна Романија. На него пишува: ‘Соседи, однесето го овој
прстенест обрач кај Соља’. Ова писмо било напишано на обично вретено. Тоа покажува дека читањето и пишувањето било широко употребувано во паганската ера.
Тоа веројатно сугерира, дека се извори на ‘предславјанското пишување’ кои се
многу постари од нив, одење наназад во претходниот милениум. Но, колку постари
би можеле да бидат тие ? (Silbe=silabe=силаве=силава=сила ва: сил=с ил=Ил, Р.И.)
Ова прашање ме заинтересира и мене, и се свртив кај мистериозниот ‘Фаистос-диск’. Моето нагодување беше од просто согледување, и самиот сега не би можел да одговорам зашто ги споредувам сите овие писма, но секако забележав очигледни сличности меѓу нив. Не било ли тоа забележано од други ?- се запрашав самиот себе. Почнав да ги разгледувам пишаниците на дискот литературно една вечер и заклучив дека тоа е пример од ‘силабиско писмо’, слично на вертикално и хоризонтално пишување на рецки. Има многу незаменливи извори, кои покажуваат
дека Пелазгите оригинално живееле во пределите на среден Дњепар (сега во Украина)...подоцна тие ја напуштиле нивната покуќнина и своите идоли; ова се случило
во 2- от милениум пред нашата ера... Егзодусот’ се поклопува до доаѓањето на Пелазгите на Балканот од прекласична ера, вклучувајќи го и островото Крит. Веројатно Пелазгите биле мистериозните Русичи, спомнати на пронајдениот ‘Фаустовдиск’. Дошле на Крит од северо- исток, се измешале со населението на островот со
Минојците. Научниците веќе имаат големи акумулации од податоци за силната
цивилизација на Критјаните, која ја сметаат за лулка на европската цивилизација.
Според зборовите на Херодот, ‘таткото на историјата’, Критјаните биле неспоредливи во источното Средоземје и биле господари на Средоземното Море. Одненадеж, се појавила катастрофа. Мамутската ерупција на вулканот Санторим, се претпоставува дека се случило околу 1450 година пред новата ера. Таа ерупција напоравила непопоравни штети и го означила крајот на Критско- Микенската цивилизација. („Критјаните биле неспоредливи во источното Средоземје...“, Р.И.)
Каде отишол народот ? Каде нашло засолниште наследниците на ‘Леопардовите синови’, кои ги снашла оваа трагедија ? Како и да било, во периодот од 8- то
до 2- то столетие пред нашата ера се појавиле други антички народи, друга цивилизација под друго име, меѓи Арно и Тибар, во Северна Италија. Овој народ биле
Етрурците, етрурската цивилизација мистериозна до денес. Етрурците се нарекувале самите себе Ресени. Во записите на Стефан од Византија, голем историчар од
античко време се вели дека тие безрезервно се класифицирани со ‘Славјаните’, додека грчкиот историчар Хеланикус, докажува, дека тие биле гранка на Пелазгите.
Има подотоци дека Етрурците го зазеле и градот Рим,во седмото столетие пред н.е.,
и придонеле во градбата на истиот; музичките инструменти, театрите, рудниците,
подобрување на земјиштето, каналите, лековите од тревки, металната обработкасите овие нешта се подарок од Етрурија.
Сега експертите можат да ги читаат и да ги преведуваат пишаните наоди
употребувајќи ја латинската азбука, но како прозвучувал јазикот останува непознато. Од 18- то столетие научниците до денес го задржале своето мислење, кое никогаш не било спротиставено, дека Етрурците ја позајмиле азбуката од Грците и дека Римјаните во нивно време ја позајмиле истата од Етрурците. Ова сугерира дека
познавањето на грчкото и римското писмо лесно било провлечено и кај Етрурците,
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особено затоа што тој систем на пишување им изгледал доста прост и единствен.
Мислам дека тие писма биле азбучни со непомалку од 30 букви. Огромниот број
преводи и нивните интерпретации секако ги носеле истражувачите во ќорсокак.
Но што ако традиционалните мислења бидат побиени и отфрлени ? Веројатно, како по примерот на Фаистовиот диск тоа не било азбучно туку симболично
пишување ? Јас почнав да го анализирам етрурското писмо и избројав преку 70 различни видови симболи, премногу за буквална азбука. Наместо тоа, значи било силабиско пишување. Кога веќе ги споредив етрурските симболи со хоризонталните
и вертикалните пишувања, со рецки, јас наеднаш забележав комплетна сличност
меѓу 80% од двата видови на пишувања. Анализите покажаа дека граматички и
вокално преткирилското и етрурското писмо биле, без сомнеж, многу слични.
Понатаму, јас пронајдов и потврдив на фактот дека Етрурците навистина се
нарекувале себеси Ресени“. (Цртичките и рецките биле руни, што го пиши Сиприен
Робер, Р.И.)
Според Г.С.Гриневич, во делото „Праславјанска писменост“, Пелазгите се
Минојците, автори на линеарното писмо А и Б, на писмото на прасловените. Отворените слогови се карактеристика на словенското писмо од црти и рески. Тоа писмо припаѓа кон групата на егејскиот силибар. Тесно сврзани меѓу себе, тие се три
системи на писма: критското хиероглифско, линеарното писмо класа А и линерано
писмо класа Б. Знаците на линеарно А и Б писмо се компарираат со знаците на писменоста од типот на црти и рецки. Линеарното писмо А и Б и писмото од типот на
црти и рецки, се единстведна прасловенска писменост. При компарирање на писмото од типот на црти и рески со кирилицата, се појавуваат 10 идентични графички
знаци со кирилски букви. Тие десет букви ги има и во графичкиот алфабет. Дваесет
и две букви од феникиското писмо, се дваесет и две букви на протобиблиското писмо, кое е од силабирски тип- слоговно. Тоа е Егејско писмо. Го има на Крит во
епохата на бронза, каде се создаваат линераните А и Б писма.
Летото 1908 година италијанските археолози почнале да истражуваат на
Крит. Во градот Фаистос пронашле и еден мал диск, вршник од печена глина, кој
бил испишан со разни симболи на број 45. Пак, рускиот археолог и геолог Генадиј
Гриневич докажува за друго такво откритие, југоисточно од Москва. Друг руски
археолог, Васил Городцов, пронашол друг диск со слични симболи како на критскиот. Според него, пишаниците имале „словенско потекло“.
Понатаму Гриневич пишува дека во периодот од 8- 2 столетие пред нашата
ера, се појавил друг антички народ, друга цивилизација, под друго име, меѓу Арно
и Тибер, во северна Италија. Тоа биле Етрурците, кои самите се нарекувале Раси.
Историчарот Хеланикус (5 столетие пр.н.е., Р.И.) докажувал, дека тие биле гранка
на егејските Пелазги. Во записите на Стефан од Византија (6 столетие н.е., Р.И.),
тие безрезервно се класифицирани како Словени. Словените применувале читање и
пишување со вертикални и хоризонтални рецки. Тие рецки го дале името на преткирилското писмо. Тоа не било азбучно писмо, туку „силабиско“, пишување на
сликовници или рецки. Најстар пример од пишувања на вакви хоризонтални и
вертикални рецки експонирани во пишаниците на еден вретенски обрач кој датира
од 348 година од новата ера. Тој беше пронајден во близината на градот Јаш во
источна Романија. На него пишува „соседи, однесето го овој вретенест обрач кај
Соља“ (Соља или Солија било женско име). Ова писмо било напишано на обично
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вретено. Тоа покажува дека читањето и пишувањето било широко употребувано во
пагансаката ера. Тоа веројано сугерира, дека се извори на „предсловенско пишување“, кои се веројатно многу постари од нив, одење на назад во претходниот милениум. Но колку постари би можеле да бидат тие ? Споредено со авторот, како Етрурците биле Словените, а пишувал географичарот и историчарот Стефан Византиец.
Следи да се разликуваат писмо со црти и рецки (руни) и слово до Словени.
Олга Луковиќ- Пјановиќ72 наведува: „После...Шпанут...Тој потоа го изразува
своето мислење,дека тие...морале да работа во Египет во разни занаетчиски гранки,
потоа по рудниците и на палатите на Рамзес III, како нпр., во Тел-Ен-Јехудијех. Од
рудниците, авторот го споменува рудникот на бакар, по име Тимна, кој се најдува
близу заливот Акаба. Шпанут потоа споменува ‘врежани руни’, одн. ‘грчки слова’
усправно по ѕидовите на рудникот Тимна, кој- на жалост- не може да ги датира затоа што на истите ѕидови се најдуваат и постари и помлади хиероглифи. Меѓутоа,
кажува Шпанут. Ако може да се двоуми во однос на староста на ‘грчките слова’, во
рудниците на Тимна, тоа никако не би било случај со еден дел на разбиениот лонец
од XII век, најдени во местото Избет Сарта и со другите слични наоди помеѓу XII
и X век. Тој потоа споменува една работа, која изискува сосем посебна внимание, а
тоа е селскиот календар’ во Гезер. Тој календар би бил од X век, пред Христо, и напишан на хебрејски јазик, ама со ‘грчки слова’. Тоа, уз хебрејски имиња на месеци
се споменуваат земјоделски производи на секој дотичен месец. Нас тој календар би
не занимавало особено затоа, што Апендини, во својот напред наведен предговор,
споменува прастари ‘славо-илиро- српски календар’73 и имиња на месеците, кои во
потполност одговараат управо на земјоделските производи, или со природни измени на годишните сезони.
Продолжувајќи го посматрањето на делото на Јиргенд Шпанут, после гезерските календари, наидуваме (стр. 173) на името Sir Charles Marston, кој во Лаџис
(Тел-ед-Дувер), околу 30 јужно од Гезер, ископал урни со исти ‘грчки слова’, чија
старост оди до XII или XI век пред Христо. За самиот Гезер Шпанут вели, дека во
XII век го зазеле Филистинци и од него направиле своја тврдина. Во истото подрачје се најдени и мали споменици, мали надгробни ‘стели’ прецизира Шпанут,на кои
исто така со длето и исто ‘грчко’ писмо врежани натписи, посветено на некое боженство, и сите тие натписи ‘личат едни на други готово во влакно’. Во местото Тел
Деир Ала, на север, во долината Јордан, исто така се најдени печени глинени остатоци на филистинската керамика и сите тие парчиња носат секогаш слова на истото
‘грчко’ писмо. Ниту тие натписи уште не се дешифрирани, бидејќи му припаѓаат на
некој несемитски јазик, за кој З. Мајами тврди, дека е индо-европски, веројатно јазикот на Филистинците.
Сите овие податоци и занимливи и драгоцени, па ќе наведеме уште некои со
оној ред, со кој изложува Шпанут. Така, одма после ‘таблицата’ со натписи на ‘некој несемитски јазик’, тој споменува уште едно откритие: осум манускрипти испишани секогаш со исто писмо. Од тоа пет фрагменти се напишани со некакво ‘мастило’ на кожа, а три се врежани на пергаментот. Сите тие фрагменти професорот
G.E. Medenhall ги означува како ‘Philistine- Documents’...’that is quite an Indo-European dialect’. Шпанут потоа споменува украсен поклопец на еден камен саргофаг,
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најден во Либан. На тој поклопец исто така е натпис со ‘грчи’ слова. Мошне студиозниот Јирген Шпанут на сите можни начини се труди, својата теза да ја поткрепи со што поубедливи аргументи, па во врска со либанскиот саркофаг (уште од V и
IV век пред Христо) тврди, за сите нивни ликови во рељефот, имаат изразит европски, а не семитски. Уз тоа додава (на стр. 175), дека во сите тие краишта, нпр., на
подрачје подоцна Палестина и самиот Либан, пред појавата на ‘северните народи’
не постоело тн. ‘грчко писмо’... Бранејќи го својот став, Шпанут пишува, дека пред
доаѓањето на ‘народите од север’, нигде нема ни еден знак на она, што обично се
назива феникиско писмо, па дословно кажува: ... (текст на германски)... ‘Не смееме
поради вообичаените ознаки на ова писмо како ‘писмо на Фениките’ да дадеме да
се заведеме и да мислиме, дека најстарите Феникијци се творци на тоа- писмо’.
Точноста на ова тврдење на Шпанут се докажува со еден дел на Диодор Сицилијански (V, 74), а потоа и Тацит (Анали, XI, 14), кои дословно кажуваат: ‘Феникиците стекнале слава, дека ги пронашле словата, кои тие самите ги прифатиле’
(т.е. од некој друг;на жалост, ниту Тацит не кажува кога!) Шпанут сепак ни со една
не се устручува да утврди, дека писмото го прошириле ‘народите од северот’, Филистинци, Сакар од Либан, кои се со исто потекло, итн., па на стр. 178 пишува:
‘Оти северноморските народи веќе во бронзено доба однесувале безбројни
товари ќилибар на брегот на Европа, Египет, Вавилонија,во царството на Хититите,
на Крит, во Грција, што го докажува постоењето на светската трговија.’
Писателот понатаму изложува дека било неможно да се води таква светска
трговија без познавање на писмото, кое тој редовно го назива филистинско.
‘Па од кога Фениките го примиле писмото ?’...- прашува тој (стр. 179.), подвлекувајќи дека на тоа прашање секогаш се одговорува:...‘Фениките го презеле
‘Синајското Писмо’ и од него направиле свое’.
Уз овој текст Шпанут го прикажал тоа ‘чуено синајско писмо’, за кое многу
немаат јасна представа, па и ние- од неговата книга,- во која тој документ носи број
102. го пренесуваме овде. Шпанут објаснува, дека- во овој случај- се работи за копија на тоа ‘писмо’, кое го направил Flinders Petrie. Тој потоа додава, дека и сам
овде цртежите ги презел од- Грим, ‘Старосинајски писма’, Берлин, 1929., или, како
што тој точно пишува, ‘Aus. Grimme, Die altsinaitischen Buchstabenschriften, Berlin,
1929’.
Инаку доследниот и совесниот Шпанут, нити во овој случај не сакал, на читателите да ги остане во недоумица, па во врска со споменататите и прикажаните
со ‘синајско писмо’ го поставува краткото прашање: ‘Што се крие зад оваа хипотеза?’, т.е. зад претпоставките, дека Фениките го зеле ‘синајското писмо’, малку го
преуредиле и усовршиле, па го предале понатаму, на начин на кој тоа уште секогаш
се учи. На сопственото прашање, писателот одма и одговорува на следниот начин
(стр. 179- 190.):
‘На Синајското Полустрово (нешто околу 30 км северно од Еилата), уште од
четвртиот милениум (пред Христа) биле изградени во областа Тимне рудници на
бакар, каде тој е и растопен.’ ‘Од тоа време, пишува авторот понатаму, таму било
изградено најмалку 5000 тунели, на површина од шеесет квадратни километри, кои
се протегале и под брдото...’.
...После овој интересен приказ, дознаваме нешто уште поинтересно; дека
заправо во овој предел има околу 11000 наоди и натписи, кои тука ги оставиле ро-
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бовите, присилени да работат во областа Тимне, оставиле различни натписи и цртежи врежани во стените. Тука имало египетски цртежи и хиероглифи, ама и знаци
и слова со непознато потекло, па и слова со филистинско писмо, т.н ‘грчки слова’.
Одма после предните објаснувања следат докази, дека тие рудници обилно се експлотирани во добата на Рамзес III. Истовремено, тврди Шпанут бакарот од рудниците за Египет го транспортирале луѓе од север, кои имале сопствени бродови и големо искуство во пловење. Уз тоа, околу 1200 г. пред Христо, во истиот овој крај,
се јавува нов систем на обработка и топење на металот, истиот, кажува Шпанут, како и во Средна Европа. На стр. 48. Шпанут и графички го претставува видот на ‘револуционерата печка’ заедничка во тој период на Средна Европа и рудниците на
Тимне, а потоа ја поткрепува својата теза- помеѓу останатото- и со доказите од Стариот Завет, дека таа новина ја внеле Филистинците. Нивното присуство не го потврдува- секогаш според Шпанут- само Стариот Завет, туку и предмети од железо,
‘филистинска керамика’ и оние ‘грчки слова’. Најпосле, сметајќи, дека дал доволно
докази, тој пишува: ...‘На прашањето, од кого Филистинците ги примиле словата,
постои само еден одговор: Филистинците тоа писмо, погрешно наречено ‘феникиско’ или ‘грчко’, го довеле од нивниот завичај, околу 1200 г., пред Христо.’
Во продолжение на својата студија, Шпанут преоѓа на расправа за ‘руните’,
т.е. за готово праволиниски слова со своите незнатни иземања, за кои извесни
научници мислат, дека потекнуваат тек од времето околу 200. г. пред Христо...Во
својот оддел Шпанут го споменува и Тацит кој- како што тоа е случај кај грчките и
римските писатели- ги брка географските и етнографските поими; така тој во глава
III во ‘Германија’ ги обавестува читателите, дека во областа Реција и Германија се
најдуваат споменици и гробни натписи со ‘грчки слова’ и не покушувајќи, таа појава да ја објасни.Ние на ова место можеме само да кажеме, дека тоа не биле натписи
на Германите. Исто така, инаку мошне совесниот Јирген Шпанут- ни се чини- не
бара објаснување, откаде сродност помеѓу ‘умбријските руни’ во Тоскана, на бреговите на Лигургија и во горна Италија ? Понатаму дознаваме, дека со умбријските
руни се мошне слични прототиренските, етрурските, оскијските, фалискијските, архајско- латинските и латинските слова. Авторот потоа пишува, дека по падините и
увалите на Камоника (Шпанут пишува Camnonica, што е сигурно некоја давна Каменица!) се најдува ‘прерунско писмо со северно потекло’, што создава прва нејасна слика во неговото дело, кое имено во целина несумливо го покажува неговиот
висок квалитет на истражувач. Па ипак врв на конфузија Шпанут создава со наводот на Фр. Бена, кој говори: ... ‘...мноштво знаци во вид на писмо на садовите на
источногерманската, илирска култура на бронзениот период’.
Неупатениот читател сосем сигурно не ќе знае, што е тоа ‘источногерманската, илирска култура’... Но, пред мошне кратко објаснување во однос на таа култура, да споменеме, дека Шпанут како најстар предмет на оваа култура наведува
еден бронзен брич од вториот милениум пред Христо.Стилот на руните на тој брич,
кажува Шпанут, е одреден со еден тврд материјал, на кого можело да се врежат само прави црти. Ј. Бренстед- дознаваме понатаму, 1962. г. објавил текст и коментар
за руните, кој ги пронашол на шест места во Данска. (Напоменуваме при ова, дека
полуостровото, на кое денес се најдува Данска, во давно време се нарекувала со српско име, попат езерото Сербон, означено на картата во делото на Имануел Велковски). Од тие северни, некогаш силно распространети т.н. балтички Срби, до денес
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преживеале само едно јадро Срби на Горна и Долна Лужица во источна Германија.
Бришејќи ги нив- со истребување и германизирање- со агресивните дојденци Германци, малубројни на почетокот, ги бришеле и сите траги на нивните престојувалишта во краиштата, кои со сила се грабеле, мачејќи ги жителите на најстрашен
начин, зашто постои документирана литература. Германизацијата е обавена така
систематски, да извесни научници тврдат, дека 75% денешни Германци се германизирани Словени. Во ваквите случаји ние изразот ‘Словен’ нерадо го употребуваме, бидејќи, дека тој назив во времето, со кое се занимаваме, не постоело. На
друго место опширно го објаснивме, а овде ќе го поновиме, дека- според наукатаимето ‘Словен’- како што тврди Шафарик, се заменало со некогашното домашно,
старо име и свеопшто име Срби’.74 Така секој историчар, кој тие работи ги познава,
ќе може да ги брани овие историски чинители пред извесните оддели на текстот на
Шпанут Јирген, кој- ни изгледа- избегнува да ја каже историската вистина. Нпр. кога тој на стр. 191. на своето дело говори за ‘едниот дел на германските предци’, кои
уште 3000 година пред Христо оставиле руни по своите големи камени гробови во
јужна Шпанија, Португалија, во Бретанија и запана Германија, тој всушност говори
за денешното словенско стебло, а некогаш српско. Периодот, за кого во напред наведениот текст Шпанут пишува, припаѓал на младото камено доба. Меѓутоа, во
продолжението, на истата, 191. страна, тој оди и понатаму, тврдејќи, дека руните
постоеле уште порано, при крајот на дилувијалната ера, кога- изгледа- смело мислејќи (се ограничува Шпанут)- пештератите биле некој вид школи, каде децата ги
учеле рунските знаци, означени на камен белуток. Најважни откритија во оваа смисла е извршена во Франција, во пештерата во местото Mas-d’ Azil, каде е пронајдено повеќе стотици белутци, обележени со црвени знаци.Шпанут кажува, дека тие
знаци не претставуваат имитирање на природата, оти тоа се веќе конвенционални
црти, точки и слики, кои покажуваат збунувачка сличност со доцните грчки и латински слова. Шпанут мисли, дека, на база на археолошките откритија е установена
развојната линија на писмото- почнувајќи од леденото доба све до раноисториското
време, при што белутците од францускиот Азил се слават како негови први претци.
Во продоложението на својот труд, почнувајќи од стр. 191., нашиот автор се
осврнува на еден случај, поради што во Франција течело многу мастило, што ни до
денес сосема не престанало. Тоа е откритието во местото Глозел, 1924. г., многу во
поголем број ‘грчки слова’, отколку во спомената пештера. Тука, во Глозел, 20 км
јужно од Вишија,ископано е на едно селско добро камења на кои се врежани елени,
мечки, некои животни, кои би можеле да бидат пантери, диви коњи, диви бикови,
ама- изнад сè- мноштво знаци, кои изгледаат како слова од Азил, или како писмото
на Филистинците, т.е. како т.н. ‘грчки слова’, па ‘синајско’, или она од местото Избет Сарта. Ископините од Глозел се датирани на десет, или девет илјадо години
пред Христо, одн.- отприлика- како и откриените во пештерата Азил. Францускиот
археолог Морле, обавестува во продолжение Шпанут, составил д бројните врежани
знаци т.н. ‘азбука Глозел’, која- според францускиот истражувач- зачудувачки личи
на азбуката на Филистинците“.
Стои: „...диви коњи, диви бикови...“- тогаш коњите непознати за Монголите.
„Да додадеме, дека своедобно ‘аферата Глозел’ предизвикала во Франција
многу виозбудувања и викање, па дури и судски процес, оти- во еден момент- гла74
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совите за фалсификување не цело тоа наод надвладеале. Меѓутоа, Шпанут кажува,
дека мнозинството на глозелски цртежи, кои го прикажуваат животинскиот свет од
крајот на дилувијалното доба, го побиваат тврдењето за можноста на фалсификување. Со тој аргумент Шпанут додава уште еден, а тој дека идеата за кровоторење
би можела да се прифати, би морало да се докаже, дека е власникот на теренот, на
кого тој археолошки материјал е најден, тогаш осумнаестогодишниот Емил Форел
го познавал- како постдилувиален животински свет, така исто и филистинското и
‘синајското писмо’.
Кога све ова земе во обѕир, тогаш- мисли Јирген Шпанут- е полесно да се
сфати тврдењето на скадинавските Еди, според кои руните настанале ‘пред почетокот на денот’, во ‘прастаро време’, кога на човекот му ги дал еден бог. Нашиот
автор понатаму го наведува Макалистер (Macalister, 1913., 130), според кого тие,
кои го измислиле писмото, поставиле камен темел на нашата цивилизација, па заклучува: ... ‘Може да биде, ние овој дар меѓу сите народи им го должиме на Филистенците.’
Целер- во духот на голем и стрплив истражувач- спореди многу азбуки, откриени во Европа и Мала Азија, доаѓајќи- како што наведува Шпанут- до заклучоци, дека ако се споредат поедини слова на тие разни азбуки, тие личи една на
друга како јајце на јајце. Дефинитивен Целеров збор во врска со тоа е: ... ‘Сите проучувани азбуки настанале од еден заеднички корен.’ (Гл. 4. Целерова книга, пп. 93.120.)
Според тоа, може да се рече, според Целер, како што наведува Шпанут, морало да постои едно место и одредено време на постанокот на писмото, а исто така
и ‘народ носител’, кој тоа писмо го проширил и разнесол низ Европа и по големиот
дел на Азија.
На стр. 194. Шпанут понатаму ги изложува резултатите на Целеровата студија, по која ‘народите од северно море’ за време на (некаква) голема селидба го
‘исполниле огромниот простор, почнувајќи од западниот брег на Франција, па преку Шпанија до Црно Море и до Тигар и Еуфрат, па на југ до северна Африка и до
Црвеното Море. А Рамзес III- во својот папирус- (Мединет Хабу, табла бр. 46)
оставил сведоштво, кое Шпанут го наведува: ...‘Тие ставиле раце на сите земји до
крајот на светот’.
А во извештајот за Атлантида, која е поновувана египетска приказна на времето на истиот фараон, се потврдува- кажува Шпанут- горното тврдење.Според тие
египетски записи, како ги донел Платон во дијалогот Тимеј (25., а-б):
‘Тие (т.е. десет атлански крала) владеле со она острово (Кралевско), исто така и со многу други острови и со сувата земја. Освен тоа, владееле овие крала, почувајќи од Средоземно Море и Либија до Египет и во Европа до Тиренско Море.
Цела оваа соединета сила имала во план, вашата и нашата земја (т.е. Грција и Египет) исто така како и сите земји од оваа страна на мореузот (т.е. Гибталтар) со еден
единствен воен поход да ги подвргни под нејзината власт’.
После ова сведоштво, Јиргенд Шпанут како да става потпис, тврдејќи: ...
Значи, Шпанутовите зборови се налик на некакво последно слово, на некој
вид аманет, кој треба да го продолжи таму, каде тој застанал: ‘Археолошкото истражување со свои бројни наоди на овие податоци во секој поглед потврдило.’
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Значи- археологијата го потврдила и тврдењето во последниот пасус на делото на Јирген Шпанут, кој го евоцира ладнокрвно Целеровото истражување, мислејќи ги за научни достигнувања на највисок степен. Нашиот писател изразува
уверување, дека Целер со својот труд го окончал еден давен спор околу прашањето
на односот помеѓу руните и разните знаци за слова, па ја пишува својата последна
реченица: ...‘Филистинското писмо’, кое погрешно се назива ‘феникиска азбука’
произлегло од рунското писмо на Атлантиѓаните- т.е. северноморските народи.’
Ни се чини, дека тие свои зборови Шпанут ги сматра некој вид печка на све,
што во целиот свој напис го пишувал. За нас- меѓутоа- тек овде се поставува главниот проблем, па ќе покушаме, одовде, на последната Шпанутова страна на поглавјето за ‘Филистинската азбука’, да се вратиме на стр. 191.,каде тој ја употребил
придавката ‘илирски’, кој во контекс на тој свој дел ставил уз придавката ‘источногермански’. Откаде сега наеднаш, тој да да го поврзува со источниот дел на Германија, нешто ‘илирско’- поим во принцип поврзан уз Балканскиот Полуостров ? Ни
се чини, дека инаку овој симпатичен и одповеќе свестен истражувач бил многу поблиску, и во наведениот миг да ја покаже својата висока свест на голем научник,
давајќи пригодно објаснување и образложение на ова нагла употреба на еден во ова
поглавје единствен случај (хапакс). Тоа бил за Шпанут императив, во толку повеќе,
што и денес полската археологија е на висок степен, а археолошки- помеѓу денешна Полска и Германија, било источно, кое овде го споменува Јирген Шпанут, или
западно- нема разлика. Ние овде затоа- вместо Шпанут- да дадеме најкратко објаснување чудејќи се на неговиот недостаток на неговата научничка искреност. За
‘илирско- источногерманска’ култура на бронзено доба може да се говори, заблагодарувајќи на установениот чинител, дека предците на сите некогашни Словени,
некогашни Срби, живееле на една огромно евро-азиска територија, за што историјата говори детално.75 Да Шпанут сакал само малку да се осврне на резултатите на
истражувањата на полските колеги и толку би било доволно за потполно разбирање
на неговиот текст.Тоа исто така би помогнало да се сфати, кои- не само делумично,
туку со еден голем процент (според некои научници 60-70%)- им се предци на Германците ? Во таа сврха, доволно е- дури и денес- да се пропатува на еден крај на
Германија, уз внимателно посматрање на географските и семејните имиња, покрај
сите деформации и измените. Исто така зборовите и на малку постарите географски карти, на кои се гледа, дури и по тврдење на некои германски научници, кои во
оваа студија се цитирани на пригодни места, дека извесни словенски, одн. српски
имиња едноставно од Балканот се пренесени на север на Европа. 76 Како до тоа дошло, читателот ќе може да разбере, како се запознал со главата посветена на Нестор Киевски, на Сиприен Робер, на Шафарик и Суровјецки, на Шулц итн...“.
„Од претходната карта...Словените...А некогаш на европскиот запад биле и
на Атлантик, каде Цезар дословно ги поробил во Галија, ипак останало нешто, што
не може да доведе во заблуда, тоа е јазикот на Баските, кој содржи сигурно помеѓу
30 и 40% српски зборови...“. (Српскиот произлегол од старословенски јазик, Р.И.)
Баските се скоро без монголка крвна група В и мешана АВ- само со 0 и А.
Па т.н.несловенски јазици се делат романски, западно од Германија и готски
источно од Франција. Следи романските јазици биле вулгарно-латински. Ова се по75
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тврдува и со тн.словенски темен вокал кој го имаат јазиците во Франција, португалскиот, романскиот, влашкиот и шкиптарскиот (ë). Готски јазик бил германскиот.
Кај него постои темниот вокал како: ä (ae), ö (oe) и ü (ue). И овде е е темниот вокал.
Се потрдува, во Европа народен јазик бил т.н.словенски,77 службени латински итн.
„Посматрајќи ја глаголицата и руните- дури и површно, не е можно да не се
запази сличноста помеѓу едната и другата...“.
„И многу имиња нестанале...Јирген Шпанут поврзува со Филистинците...ги
наведува како ‘грчки’ или ‘феникиски’ слова...Тоа Шпанутово тврдење може да ни
ја објасни појавата на исто писмо, таму, каде што Филистинците се нашле, ама не ја
објаснува неговата појава по другите краишта на Европа и еден дел на Азија, а понајмалку ги објаснува денешните ‘грчки’ слова од Мас-д-Азил во Франција, за кое
самиот Шпанут тврди, дека тие се на постдилувијскиот период. Тие слова, исцртани со бела боја на бели камчиња, далеку со од она, што се мисли и што се знае
за ‘пештерските’ луѓе. Нивната форма веќе е уобличена, а да би можело да се мисли на некое бесмислено шарење, по светла подлога. Освен тоа, тие запрепастувачки се на лик на знаци на слова, кои- веруваме и ги учевме- потекнува од многу
подоцнежно време.
Репродукцијата на тие ‘пештерски’ слова се најдуваат во Шпанутовата книга, под број 108. каде уште стои и: ‘Nach Piette, aus Behn, Vor- und Frühgeschichte,
Wiesgaden’, 1984., т.е. сликите се изработени според копијата, или фотографиите на
Пиете, а се земени од книгата Бенова, под насловот ‘Преисторија и рана историја’,
издадена 1948. г.
Расфрлените наоѓалишта на знаци на едно исто писмо по оддалечните краишта едни од други, ни се чини- неминовно нас не води до помислата за еден народ,
кој и сам живеел- така да кажеме- расфрлени и по оддалечни области, што- во останатото- старите писатели и кажуваат, кога говорат за преисториските и аничките
Словени, чии траги модерната археологија све повеќе го потврдува...“.
Народен јазик бил само еден:варварски=пелазгиски=Хомеров=тн.словенски.
„На табелата...како Словени, земени во оној смисол во кој ги карактеризираат филозофите Меје и Вајан (Meille- Vaillant) ‘...како еден единствен народ, кој говорел со единствен јазик и имал свест за својата единственост’.
Западниот научен свет не бил заинтересиран за Словените, па не ги изучувал, колку- нпр. ги изучувал Грција, Рим, Египет итн.
„Па ако тргнеме ли од све напред изложеното и тргнеме по стопите на Јирген Шпанут све за Кралското острово...Па судејќи по она, што го зачувал Платон во
својот диалог ‘Критија’, што го споменува Шпанут, а што најмалку личи на легенда, туку- напротив- на она, што е зачувано за словенските мудреци на старите времиња, на тоа острово- не се знаело само за писмото, туку и она било врежано и оковенчено на столбовите од злато. Ево, најпрво, тој текст онака, како што Платон ни
го прикажал:... (на коине)
Горните делови на Платоновиот текст во превод гласат:
1.- На столбот, освен знаци, (било врежано големо проклетство за секого,кој
(за него) би се огрешил.
2.- ‘...ним тој закон им налагал и слова (натпис) на првите (крала), напишани
на столб од арихалка, која се најдувала во средина на островото, во храмот.’
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3.- Бидејќи би им пресудиле, кога денот настанува, пресудата би ја врежувале на златна плоча, која, заедно со оделото, ја оставале за успомен.’
Какво било писмото на Кралското острово ? Со кој јазик говореле жителите
на тоа давно потонатиот дел на земјата, претворен во земјински рај, заблагодарувајќи го почитувањето на традицијата, редот и законите ? Платон кажува, дека тие
уште во негово доба давно исчезнати луѓе имале мисли вистински и големи, покажувајќи доброта при судењето за настаните, а и едни спрема други. Исто така, тие
све друго преѕирале освен врлината, не ценејќи никакво богатство во злато, не губејќи ја власта над самиот себе и држејќи се секогаш на вистинскиот пат...“.
„Човек кој работи, тој верува. А работата низ верата во она што се работи,
најчесто донесува плодни резултати...особено, како со внатрешниот поглед успеваме да обфатиме- бар за кратко- и времето и просторот. Така сме дознале, дека- отприлика во исто доба, кога потонало Кралското Острово, на другиот крај на Европа
еден народ пишел и пеел, под името, кој го зачувал Диодор Сицилијски. А ако со
некое писмо и пишело, и ако со него се пишело и долги епски песни, претпоставуваме- такво писмо со број на своите слова морало да го надминува бројот на руните
...Ќе биде, дека тоа е исто она писмо, за кое е збор во VI пеење во ‘Илијада’; за кого
е збор во Еврипидовата ‘Алекестида’, таму, каде се споменуваат ‘Трачките таблици’, поврзани уз името Орфеј, тракискиот крал. 78 Судејќи по она, што ни го зачувал
Платон во ‘Критија’ за јазикот на ‘варварите’, кои уште во негово време говореле
со ‘варварски’ јазик, на територијата на Грција и тоа особено жените, како поголеми чувари на традицијата, судејќи по она, што тој за тоа некогаш потполно заеднички јазик на Грците и ‘Варварите’ кажува, тој јазик ни денес не ни е непознат...Бил
тоа јазик на оние, чие име Грците и Римјаните го прошириле како ‘Пелазги’, коиспоред многу писатели на Хелените им биле вистински учители, оти ги научиле
земјоделие, искористување на руда, архитектура, градење на канализација, епско
пеење и, како што кажуваат старите книги- писменоста. Во прилог на таа идеа
говори јасно, едноставно и со полна смисла и логика чинителите, кои ќе ги изложиме во продоложение на ова поглавје“.
„Одма по тоа, С. Робер го продолжува своето изложување, тврдејќи, дека изгледа неверојатно, дека еден народ како Балтички Срби (кои странците ги викале
Венети), кои биле мошне активни, кои се бавеле со трговија, кои имале свои богати
градови, свои убави украсени храмови, итн., неверојатно е, значи, според нему, да
таквите луѓе не поседувале писменост.
‘Но ќе ми речи некој, пишува Робер: ‘Зошто од таа писменост не останало
ништо ? Да имале пишани споменици, до нас би допреле бар најкратки натписи.
‘Јас на тоа одговорувам, продолжува Сипријан Робер, дека тие натписи можеле да
постојат, дека тие можат да постојат и денес, а за нив да не се знае. Кој, се прашува
тој, му обраќал внимание, нпр., на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив на
секој, додека славистите на него не упозориле ? А нашиот словенски манускрит во
Ремс, пишан на глаголица, не ли ние низ векови го сметавме за коптски ракопис ?
А учениот монах Храбри од десеттиот век, не рекол: ...‘Првите Словени немале
78

...„Трачки таблици“, со врежани Орфееви зборови, или поточно со негови совети за лечење на духот и телото. Тие таблици ги споменува трагичарот во својата „Алкестида“, во стиховите 966-969.
Нам овде не ни е задача да ги анализираме Еурипидовите стихови, туку да го подвлечеме постоењето на едно писмо на Балканскиот Полуостров, пред него што е формирано грчкото...

34
слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти и рецки (чертами и рјезами). Не
можат да се означат појасно руните’.
Овој вид писмо, продолжува одма после горниот навод Сипријан Робер, се
најдува- воостанатото- врежани на голем број на садови и предмети, кои стигнале
до нас од Вендите од Балтикот. Но уште повеќе од тоа: кога исцрпно се анализираат фрагментите на паганските песни на чешкиот народ, кој открил, запрепастувајќи со изенадување во нивниот стил веќе една формирана и прецизна синтакса и
граматичка конструкција многу поправилно од оние ги најдуваме на спомениците
од периодот после тој првобитен јазик. Од тоа несумливо произлегува, дека тие пагански песни е заостаток на некоја школа, можда на високо нивоу, која цветела кај
Словените, пред нивното преобратување во христијанството.
Со осетливост, која- после Сипријан Робер- изгледа- не им недостасувала на
српските научници, тој по секоја цена настојува, да докаже постоење словенска и
српска писменост пред христијанската ера. Во таа сврха, тој на страна 230. ‘Словенски свет’, го споменува: ‘еден учен Илир- Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под насловот ‘Хиероглифика словенска’, во кој ги собрал сите познати сведоштва, со цел да докаже, дека навистина пред Христо постоеле словенски хиероглифи. Ние можеме да сумњаме, кажува Сипријан Робер, дека Словените имале
еден потполн хиероглифски систем, ама- руните ги познавале, а ако постојат само
мал број натписи на овој вид, виновни се зимите и мразевите, кои далеку преку две
илјади години преминувале преку стените и преку грбовите на давните словенски
јунаци.’
Понатаму дознаваме, секогаш од истото Робертово дело ‘Словенски свет’
(стр.. 231.), дека извесниот M. Frachn од Петроград 1835. г. објавил една занимлива
дисертација за најстарото писмо на Русите. Писателот го цитира во таа своја расправа еден арапски автор, по име Јакуб-ел-Недим, кој го пишел своето дело 987. г.
Ел- Недин говори за еден пратеник на својата раса, испратен на рускиот цар- всушност, Робер кажува ‘крал’- и за тоа, што тој пратеник видел во далечната руска
земја. Ел-Недин во тоа свое објаснување додал и една копија на писмото, со кое во
тоа доба Русите се служеле. M. Frachn- кажува Сипријан Робер- објавувајќи ја копијата на тоа писмо, заснован е на нему еден систем, кој апсолутно е веројатен“.
„Во продолжение, Сипријан Робер изразува, дека не е паметно, да се прифати мислењето Востоково и на руските слависти, според кои немало словенски луѓе
од перо пред Кирил и Методиј. Меѓутоа, кажува Робер: ...‘Првите ученици на светиот Кирил и Методиј биле, баш тие, како што изгледа, другчие мислење, бидејќи
еден од нив, калуѓер Храбри, кажува изричито: Првите словенски христијани- наравно- пишеле до појавата на Кирил... Така, според тврдењето на самиот монах
Храбри, Кирил само ја усовршил книжевноста создадена веќе пред него. Во тоа веруваме во толку повеќе, што Готите... веќе поседувале евангелие на својот јазик повеќе векови пред Кирил’ “.
Андреас Х. Хајне пишува за акадското владеење, за старото еламитско цртаписмо. Тоа било развиено 2200 г.п.н.е.Багнел Бјури- Расел Миогс кажуваат,на Крит
од најстаро време живееле Фениките, па се говори и за првото феникиско- критско
писмо со „црти и рецки“. Следи критско- микенската култура немала хеленска култура туку постари македонски особини, боја и карактер. Платон 79 вели: „...тие гло79

Platon, Cratilos, 421 c and 425e…

35
си биле извртувани и превртувани на севозможни начини...“. Диодор 80 истакнува:
„…Тие што биле понапредни во знаењето, пред VI и V век пред Христа ги користеле врежаните знаци на првите Пелазги и говорот пелазгиски... Дури потоа почнале да се користат хеленските знаци, преземени од Пелазгите...“. Па Генадиј Гриневич, во „Праславјанска писменост“ наведува за исти знаци со исто значење во
Русија, Подунавјето, на Балканот и во Каменот Розета во Египет. Ова ни објаснува,
Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет, каде тие со Птоломеите со пелагонски говор, биле еден те ист народ со еден те ист јазик. Руските зборови биле слични на оние за кои пишувал Црноризец Храбар, дека Словените (всушност Склавините од 6 век на Балканот кои го обожувале Хора кој бил истоветен
со египетскиот Хорус и ведскиот Кришна во Индија, потврдувајќи се, Склавините
биле домородни, а не дојденци) пишувале со „црти и рецки“, основ македонските
автори да го одгонетнат писмото на Камен Розета итн.
Павел Тулајев81 говори: „Доста сложено прашање е со словенските руни, т.е.
до појавата на предхристијанската писменост, која им претходела на кирилицата и
глаголицата. Ама и тука науката пронајдува свој пат до правата вистина.Како прво,
точно е докажано со компаративната палеолингвистичка метода, дека Словените
имале своја древна писменост. Како второ, дека имало повеќе видови (типови) на
писменост. Рунските натписи во последните неколку децении во континуитет, се
собираат, коментираат, упростуваат. Според мислењето на специјалистите за руските пагани на В. Титов, Рујаните (жителите на Рујан) имале писменост со ведски
традиции. Нејзината графија осетно се разликувала од познатите постари и помлади руни. Ама, после рушењето на културните словенски центри во Прибалтикот,
таа традиција потполно исчезнала. ‘Од XIII-XIV в. под интензивен притсок и на
германските крстоносници, во словенските кнежества Ранска, Мелкенбуршка, Брандербуршка и други места, прибалтичкиот словенски етнос престанал дефинитивно
да постои“.
Бранко Вукушиќ82 пишува: „Словените како варвари, наводно, воопшто не
знаеле за писмо. Нивната писменост, односно цивилизација почнала со христијанството, со Кирил и Методиј во IX век н.е. До тогаш ‘словенскиот род боравел во
незнаење и мрак на гревот’. Меѓутоа, е познато дека кирилицата е направено од писмо во источно- словенски скитско- сарматски области, каде се зачувани од римското уништување. После распадот на римската империја, поимот варварски во однос на Словените, е заменет со пагански. За црковната организација во проселитизмот спрема поробените Словени, писмото било неопходно, инаку тоа би било ‘пишење по вода’. Папата Јован VIII во едно од своите посланија потврдува дека постоела паганска, словенска писменост пред покрстувањето ама св. Кирил тоа писмо
го усовршил и го прилагодил на потребита на црквата. Каде го пронашол ? Во ‘Житијата Свети Константин Кирил’ проф. Пешиќ наведува, дека Кирил за време на
престојот ‘во Хорсон нашол Евангелие и Псалтир напишан со словенски слова и
човек кој говорел со тој јазик’, ја изучил и разработил својата кирилица.
Има многу непосредни докази во прилог на словенската писменост пред
Кирил. Филозофот Етик, по потекло Скит, роден во Истра, сочинил во IV век н.е.
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писмо за Словените под Римјаните. На една икона од VI век н.е. во Рим, имињата
на свети Петар и Павле се напишани со словенско писмо. Арапскиот писател Хорезм Фахр-Един во својата ‘Историја на Хазарите’ наведува дека Хазарите во VIII
век го користеле писмото на Словените од 22 слова. И скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е пронајден камен натпис од III век н.е. на словенски јазик“.83
Бранко Вукушиќ 84 пишува: „Писменоста на Германите започнува со Карло
Велики (почеток на IX век н.е.). Англичаните во VII век, Германија во VIII, Холандија во IX, Скадинавија во XII век н.е. Постоеле тези во врска со староста на руните како најстаро европско писмо, автохтоно, германско потекло, меѓутоа, проф.
Пешиќ споредувајќи го винчанското писмо со останатите постари писма на Европа
и Медитеранот, покажал дека и руните имаат сличност со својот винчански праизвор и подоцна етрурското, венетското писмо.
Најстариот назив за руните не бил случајно- ‘вендски руни’ што е вистински
траг на нивното потекло, кое подоцна се бриши. Всушност, најстарите руни од територијата на Данска од III век н.е., ама тоа писмо излегло од употребата во X век
н.е. Во некои региони на Шведска руните се зачувале и до поновите времиња. Наоди на рунското писмо се откриени широко низ Европа- од западна Русија, до истокот на Франција, ама најповеќе во Скадинавија и Англија. Пред најновите германско- нордиските шпекулации, авторите биле согласни дека потеклото на руните на
Балканот, било во Подунавјето. Шведскиот археолог Б. Салин дошол до заклучок
дека руните во Скадинавија дошле од Југоистопна Европа, да пред III- IV век н.е.
нема траги на руни во западнотеутонскиот свет, односно југозападно од линијата
Шлезвиг, Берлин, Букрешт. Затоа некои автори потеклото на руните го извел од
северно- етрурскиот алфабет, со што всушност го антиципирал Пешиќевото откритие. Тој алфабет бил во употреба кај Келтите (односно прасловенски племиња), во
Источните Алпи и Бохемија и на основ на нив Теутоните ги изработиле своите руни. Германската готица подоцна настанала на основ на руните. Најголемо процветување на руните достигнале во Британија и знатно се разликувале од континенталните, германските.
Во последно време има покушување богатото културно наследство на Келтите да се вклучи во германското, западно-европско наследство. Истражувањата за
потеклото на Словените истовремено покажува дека Келтите немаат никаква етнипчка, ниту културна врска со Германите, туку заправо со Словените“.
Се потврдува, Европа била населена од и преку Балканот: Вардар- Морава...
Во македонскиот кралски двор во употреба биле цртите и рецките (руните).
Следело прифаќање на јонскиот јазик со слова- според слова до Словени.
МАКЕДОНСКИОТ КРАЛСКИ ДВОР ГО ПРИФАТИЛ ЈОНСКИОТ ЈАЗИК
Во книгата на ИНИ85 се кажува: „Архелај I воспоставува македонски Олимписки игри (гимнастички, музички и драмски натпревари во чест на Диос и Музите) во светиот град Дион. Македонскиот цар станува ‘мецена’ на уметноста,а Пела83
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културен центар на Балканот, град-домаќин на видни мажи: историчарот Тукидид,
трагичарот Агатон, епскиот поет Хојрил од Самос, китаристот Тимотеј од Милет,
зографот Зевскиј, кој го исликал дворецот во Пела и ја основал македонската сликарска школа; трагичарот Еврипид последните години од животот ги поминува на
македонскиот двор, каде што ги пишува драмата Архелај (посветена на владетелот)
и трагедиите Бахии и Ифигенија во Авлида. Еврипид починал во Македонија (408
г. пр. н.е.), а погребан е во градот Аретуса; надгробниот епитаф го составува македонскиот поет Адај. Има податок дека Атина ги побарала посмртните останки на
Еврипид, но Македонското народно собрание го одбило ова барање“.
„По смртта на Аминта III, македонскиот престол го наследува дваесетгодишниот Александар II, најстариот од трите сина на Аминта и на Евридика...Филип II
Македонски во Теба поминува три години, тука добива хеленско образование и се
обучува во славните тебански воени вештини и стратегии“.
„Судбиносна точка во развитокот на македонската држава е преземањето на
власта од Филип II (359- 336)...ја изучува и питагорејската филозофија“.
„Поради ова, во античката историја Филип II е забележан...Поради ова, во
античката историја Филип II е забележан...‘хеленски’ е образован...“.
„Престолнината на македонската држава,Пела, станува средиште на познати
уметници, книжевници и научници. Филип одржува постојани дипломатски и пријателски односи со многу хеленски мажи и политички дејци. Во македонскиот двор
како учител на младиот Александар пристига филозофот Аристотел од Стагира,
чијшто татко Никомах е лекар и близок на Аминта III“.86
„Есента 338 г. пр. н.е., откако Филип воспоставува поединечни договори со
хеленските полиси, освен со Спарта, ги свикува сите Хелени на собир во Коринт,
каде што се донесува т.н. Коринтски сојуз, со одлука за општ мир. Дел од договорот е зачуван на две парчиња од стела на Акропол. Познат е дел од текстот на
договорот кој, всушност, претставува заклетва на Хелените пред Филип...“.87
„За да се разбере историјата за Александар Македонски...Од детски години
Александар е воспитуван во духот на македонската аристократиска традиција; на
13- годишна возраст е подучуван од филозофот Аристотел во малото место Миеса
(близу Бероја); неговото образование опфаќа: поезија, астрономија, геометерија,
реторика/еристика...Интересот кон природните науку...географија, етнологија, биологија, ботаника, метеорологија...“.88
Сè тоа било само на јонски јазик, службен во Атина, Елада, Македонија итн.
Улрих Вилкен89 наведува: „И во овие политички мрачни денови на четвртиот век грчката цивилизација ги продолжи големите традиции на петтиот век и беше
во целосен процут. Како во интелектуалните, така и во уметничките сфери постигнаа извонредни резултати кои останаа вечни. Неспроставувајќи се на својата политичка пропаст на крајот од Пелопонеската војна, особено Атина сè уште ја одржуваше водечката централна положба, што ја стекна во петтиот век во Јонија.
Доколку атичката цивилизација прими панхеленистички карактер, Атичката империја од петтиот век, и покрај краткиот век на траење, не малку придонесе во таа насока. Од Атина, главата на империјата од стотини вазални градови, широка река на
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атичката цивилизација се пролеа во Елада на островите и во крајбрежните делови
на Егејското Море: атичките закони и атичките институции,атичкиот говор и носии
надалеку се проширија, особено во Јонија. Но, ова влијание не беше ограничено само на Империјата. Штом Атина, со пристаништето Пиреј стана економски центар
не само на сојузниците туку и на целиот грчки свет, таа исто така, како центар на
цивилизацијата, како со магнет ги привлече истакнатите интелектуалци и уметници
од сите делови. Софистите го најдоа својот центар во Атина, работеа на атичкиот
говор и дури помагнаа да се создаде уметни атички прозен стил, покрај тоа што тешко имаше софист кој беше роден во Атина“.
Во Атина и Атика културата и писменоста била само од Исток, а не обратно.
„Во стекнувањето на правата и слободите македонската монархија црвсто се
потпираше на народот...Македонците беа наполно здрав народ, не беа тренирани
грчки атлети, туку беа како Римјаните со војнички навики. Но, покрај овие добри
особености, тие имаа многу лоши навики останати од дамнешни времиња, како
што беше неумереното пиење, со што во очите на Грците беа вистински варвари.
Антагонизмот беше реципрочен, бидејќи Македонците беа израстени во една горда
и самосвесна нација, која со презир гледаше на Елините. Овој факт е исто така од
голено значење за разбирање на подоцнежната истирија.90
Натамошното проширување на источната граница на Македонија, што под
Александар I дојде до реката Стримон (Струма), беше запрено од големиот развиток на Атина која беше на чело на Делијанската лига. Атина како држава се утврди
и на северниот брег на Егејот, вклучувајќи го македонскиот морски брег. Таа ги потчини градовите на полуостровот Халкидики, а на крајот ја зазеде и колонијата во
Амфипол, близу до планината Струма, и така стекна голема благосотојба. Но кога
страотната несреќа на Сицилија (413) го предизвика уништувањето на Атина како
голема сила, Македонија како и другите држави најде ново подрачје. Архелај, кој
потоа ја зеде круната, користејќи ја положбата, í даде на својата држава зголемена
милитаристичка и политичка важност. Тој изгради тврдини и патишта од воен карактер и темелно ја реорганизира војската, посветрувајќи посебно внимание на
опремувањето на пешадијата. Во пресудата на Тукидитците, тој сам направи повеќе
од своите осум претходници заедно. Неговото вклучување во конфликтите со тесалиското дворјанство сведочи за зголемената ударна сила на Македонија. Архелај
има заслуга и за воведувањето на грчката култура во својата земја, дури повеќе за
тоа настојуваше од Александар I. Филхелинот. Во својот дворец во главниот град
Пела, тој успеа да развие богат интелектуален живот, поканувајќи најславни поети
и уметници од тоа време. Еврипид ги помина со него последните години од својот
живот и таму го напиша делото ‘Бахатки’, а во чест на својот кралски покровител
делото ‘Архелд’. Тимотеј, големиот славен музичар и поет, беше еден од неговите
гости. Тој дозволи дворецот во Пела да биде украсен со цртежи од Зевс.На Дион во
Пиерија под планината Олимп, каде што имаше стар култ на музите, тој постави
сценска приредба во чест на Олимпискиот Зевс и музите. Не се знае каков беше
ставот на македонските дворјани кон воведувањето на грчката култура од нивниот
крал, што наведува да се мисли на последните дворци на Диадохите (наследниците
на Александар). Веројатно не беше лесно тие да се помират со навлегувањето на
грчката култура. Но, историјата покажува дека семето не беше фрлено залудно“.
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„Доколку тоа се прави сега, Филип...почнувајќи од малата држава што ја создаде, постепено ја зголемуваше во секој период; на запад ги победи Илирите и до
Дунав, а на југ со борба го обезбеди брегот на морето што беше суштествено за
македонскиот развој, како и развојот на полуостровот Халкидик,ја победи Тесалија,
а порешително се замеша дури и во грчките работи...за да го направи својот македонски народ господар на целиот Балкански Полуостров. Оваа империјалистичка
програма беше подитната на највисок степен во неговата политика со поцелосното
воведување на грчката култура, преобразувајќи ја Македонија во вистинска цивилизирана држава. Тоа беше она што силно го поттикна неговиот владетелски карактер.Примерот на Архелај беше следен од Пердика, кој на дворот се здружи со платонистот Ефро и од него ја научи геометријата и филозофијата. Филип привлече
многу истакнати Грци на својот двор. Тој со успех ја реализира идејата, поканувајќи го Аристотел да го воспитува наследникот на престолот и презеде чекори за големо приспособување на елинската култура во својата сопствена земја: го воведе
јазикот на Атина во врховниот суд, како и во администрацијата и при формирањето
на својот милитаристички систем ги следеше грчките модели. Иако се познати само
мал број резултати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат неговата главна намера; да се интензивира елинизацијата на својата земја“.91
„Она што Филип го направи...Филип...умре во четириесет и седмата
година ...Каков силен впечаток Филип беше оставил на своите современици се
гледа од зборовите на Теопомп, историчар кој во почетокот на своето дело
‘Филипика’ го напиша следното: ‘Земено во целина, Европа никогаш немала маж
како Филип, си-нот на Аминта’ “.92
„Наспроти извонредните успешни напори на Птоломејците за да ја направат
Александрија центар на грчката култура...Најдобар доказ за ширењето на грчката
култура во земјата се пронајдоците на литературните папируси растурени насекаде
по земјата дури до првиот катаракт. Ако грчките папирусни документи даваат претстава за ова ширење на грчкиот јазик, остатоците на литературните папируси се
многу позабележителни од гледиштето на културата. Тие покажуваат кој автор бил
популарен и дека грчката литература се читала не само во малите градови, туку во
извесна мера и во селата. Се разбира, во многу села египетскиот живот продолжи
сосема неизменет.93
Ова сместување заедно на Македонците и Грците...Овој процес е највидлив
во случајот со јазикот. Локалните дијалекти постепено исчезнуваа, а беше поготвен
терен за заеднички јазик. Во еден папирусен документ од времето на Александар
се дадени доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст, додека во
голем број документи од третиот век наваму не се појавуваат вакви мешање на дијалекти или дијалектични форми. Не е пронајдено ништо друго освен таканаречениот ‘заеднички говор’. Резултатот на напредокот на културата во петтиот и четвртиот доведе до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и идиоми, да се смета небаре е универзален јазик на светот. Ширењето на атичкиот јазик беше под влијание
на Филиповото усвојување, како што е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна беше прифатен и од Александар. Наскоро заедничкиот говор беше употртебу91
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ван и во литературата и преовладуваше во елинистичкото време сè до почетокот на
империјата кога беше истиснат од атицизмот“.
За време на Александар Македонски не постоел коине. Следи „Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст, додека во голем број документи од третиот век
наваму не се појавуваат вакви мешање на дијалекти или дијалектични форми“.
А „се дадени доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст“.
„Наспроти овие контрасти и многубројната надмоќност на ориенталците,
идеите на Александар за ширење на грчката култура на Исток без реализирани со
голем успех од неговите наследници во Азија и Европа. Брилјантноста во која се
развиваше грчкиот живот во нивните главни градови е веќе прикажана. И на друг
начин градовите изградени од Александар и од неговите наследници се одржаа како центри на грчката култура. Грчкиот јазик и живот се ширеа и во различните населби на Птоломејците.Но, независно од религијата елинизацијата на ориенталците
во градовите што по правило беа формирани со поврзување на ориенталските населби што веќе постоеја, постапно беше ограничувана од ориенталското население
што живееше едно до друго со новодојденото. Спротивно на тоа, како што не живееја Грци, ориенталците го задржаа својот начин на живеење“.94
Јазикот коине бил Александријски Птоломејов, 300 г.п.н.е., а никако порано.
Ова било повод, Илијада од јонски јазик да се преведе на коине само III век.
„Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа на ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влијание на фактот што грчкиот стана официјален јазик на империјата, јазик што судската управа
го употребуваа во своите прокламации. Исклучок претставуваше кога за државен
интерес сите потчинети мораа да се запишат на документи кои се преведуваа и на
месниот јазик отпечатени покрај грчкиот текст, како што беше забележано во Египет. Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во тесна врска со грчките
службеници, или беа амбициозни да стекнат кариерта за себе, наскоро го научуваа
грчкиот јазик како додаток на нивниот мајчин јазик, без да се откажат од својот. На
пример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа грчкиот јазик кога
имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалиот јазик од трговски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригиналниот еврејски јазик.95 Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот
завет, во третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литература. Но овој елинизам беше само надворешна фасада. Всушност, Евреите останале Евреи, верни на
својот закон и се конфронтираа со паганците, независно што макабанското движење беше возвишено. Подоцна имаше конфликти во многу места меѓу Евреите и
Грците“.
И „третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на
грчки“ ...„Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во третиот
и вто-риот век, а и елинистичка еврејска литература“.
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„Дури и кај втората генерација по Александар можеа да се најдат некои
истакнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пишуваа
книги во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берос, свештеник од Мардук
во Вавилоон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска историја што
тој ја напиша на грчки, употребувајќи клинестоформни преданија. Другиот е Мането, египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска историја
на грчки, врз основа на преданијата за египетските храмови. Овие книги на Берос и
Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано ни Вавилонците, ни Египтјаните, иако оставија вредни летописи и слично, не мислеа да
пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија.
Еден друг Евреин пред нив многу подлабоко навлезе во грчкиот интелектуален живот. Тој беше Зенон, од феникиско потекло, од Китим на Кипар, кој при крајот на петтиот век, по завршувањето на филозофија во Атина, ја формира стоичката
школа, која многу векови играше водечка улога во интелектуалниот живот, најнапред кај Грците, а потоа и кај Римјаните. Елинизираните Евреи се појавија и подоцна во грчката филозофија, како картагенецот Клитомах, првобитно наречен Хасдрубал, кој во вториот век стана управник на акаденијата во Атина“.
Сите дела пишани и преведени на коине биле само после 300-та г.п.н.е.
Се наведе, што Улрих Вилкен96 истакна: „Архелај има заслуга и за воведувањето на грчката култура во својата земја, дури повеќе за тоа настојуваше од Александар I. Филхелинот“.
„Филип...неговата политика со поцелосното воведување на грчката
култура ...го воведе јазикот на Атина во врховниот суд, како и во
администрацијата... да се интензивира елинизацијата на својата земја“.97
Х.Џ.Велс98 пишува: „Филип бил старински крал, половина крал, половина
водач, прв меѓу своите војводи, од стар северно-ариски тип. Војската која тој во
Македонија ја основал, се состоела од општо регрутирана пешадија и благопроднички коњски одред кои ги викале ‘другари’. Народот се состоел од земјоделци и ловци, и бил донекаде склон на пиење, ама погоден за дисциплина и добар за војување. Ако народот и бил малку едноставен, државната управа била умна и подвижна. Дворски јазик низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки. Тој двор
бил во доволна мера просветен да би можел да склони им пружа забава на великаните, како што бил Еврипид, кој таму умрел 406. пред Христо, и уметникот Зеукидис. Што повеќе, Филип, пред настапување на престолот, неколку години спровел
во Грција како талец. Располагал онака со добро воспитување како што Грција во
тоа доба можело да го даде...“.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот
говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
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Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
на јонската писменост“. Се потврдува дека коине немал врска со некаква си Елада.
Па Херодот пишел на јонски јазик- тој јонски јазик бил службен во Атина.
Ј. Блајкен99 наведува: „Бидејќи Фениките пишеле оддесно налево, во прво
време и Грците се повеле по нив. Но наскоро (после неколку преодни начини, од
кои еден е и бустофедонски, во кој еден ред се пишел оддесно налево, а другиот
одлево надесно, и така наизменично) почнало да се пишува одлево надесно, при
што задржувајќи го дотогашниот дуктус на пишување- знаците ги испишувале наопачки, како во огледало ... Колку досега е познато, Грците својот алфабет го презеле од Фениките околу почетокот на 9. ст. пр.н.е.. Од тој праалфабет поради различното пишување на потребните нови знаци и со понатамошниот засебен развој
(секој остров према локалните потреби подесени слова) настанале различни алфабети, кои (спрема А. Кирхоф) можат да се поделат во четири групи викани по боја
(зелени, темно-сини, светлосини и црвени); меѓу останатите, тие групи нарочито се
разликувале по пишење на тв. додатни знаци ζ, ф, х, ψ. На крајот во 5. ст.пр.н.е. тв.
темносин алфабет, со кој се пишело во Милет (јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал заедничко писмо на сите Грци. Со тоа не придонело само стопанството, туку во прв ред во архајското време на неоспорната културна надмоќ на
Милет како седишен град на малоазиските Јонци. (Атина, во која дотогаш се пишувало светло-сино алфабет, го презела темносин 403. г.пр.н.е.)’.Денешниот латински
алфабет се развил од црвениот употребуван на Халкидики и на островот Евбеја и
од таму колонистите го пренеле во Куме, најсеверна колонија во Италија. Оттаму
најверојатно преку Етрурците стигнала до Рим“.
Следи да се говори за јонско писмо од Милет- „темносин 403. г.пр.н.е.“.
Блајкен и други наведуваат: „Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба на јонската писменост“.
Наспроти јонското писмо, постоело друго писмо како на Камен од Розета во
Египет. Па за него се изјаснал Г.Гриневич- тој напишал исти знаци со исто значење
имало во Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот од Розета во Египет. Ова говори, народот во Русија, Подунавјето, Балканот и Македонците во Египет бил еден
те ист народ-него македонските автори го одгонетнале со битолски говор од 21 век.
Г.Острогорски100 пишува: „Јустинијан бил последниот римски император на
византискиот престол. Воедно тој бил христијански владетел...Јустинијан им го одзел правото предавање на паганските научници и во 529 г. ја затворил Академијата
во Атина, центарот на паганскиот неоплатизам...“.
Кај Јустинијан службен бил латински, а христијански коине. Во „паганскиот
неоплатизам“ продолжило да се служи со јонскиот јазик со јонско писмо од Милет.
ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ
Елијан наведува илириски Бриги, а според други, се говори тракиски Бриги.
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Следи за една Македонците биле Траки, а според други Илири- едно и исто.
Олга Луковиќ- Пјановиќ101 наведува: „Казимир Шулц во својата студија собрал мноштво автентични документи...Со тоа во врска Шулц го цитира Страбон,
поткрепувајќи го неговото наводно тврдење за истоветноста на Траките и Илирите:
...Илирите и Траките не можеле да бидат туѓи едни на други на никаков начин, оти
обата рода се со исто потекло, а освен тоа имаат исти обичаи и уредување и почитуваат исти богови’.
Продолжувајќи го овој дел, Шулц изнесува мошне занимливи податоци: и
Траките, како и Илирите го почитувале тројството, сочинето од три божества. 102
Второ, имале исти називи за божествата, те и на едните и на другите Сатир им бил
‘Денади’, и Силен ‘Савади’, додека Бах, како врховно божество, го називале ‘Савадиус’, или ‘Сабатус’. Таа идентичност на Илирите и Траките одело дотаму, нпр.
Никола Дамаскин, жителите на Панонија и Дакија, кои сите се називале Траки, ги
назвал во својата биографија за ‘Август’ Илири. ‘Како би можеле, се прашува Шулц, Илирите и Тракте да бидат различни, кога за Трибалите, кои се сметале Траки,
Аристофан, Ливиј и Стефан Византиски да кажуваат, дека се Илири ?
Продолжувајќи понатаму во истата смисла и документирајќи го секој свој
збор, тој дел да би го завршил со едно тврдење, уз кое наведува повеќе извори, Шулц пишува: ...Изгледа навистина, дека називите Трак и Илир се две имиња на еден
ист род чие име другчие го употребувале Грците, а другчие Римјаните. Имено, цела
северна земја (т.е. Европа северно од Грција, наша примедба), во која живееле Траките и Илирите, старите ги називале со Тракија, (додека) истата таа земја другите
подоцна ја називале Илирија’.
Разработувајќи го понатаму истиот тој предмет, Шулц настојува да докаже и
за единственоста на тракиско- илирскиот јазик, на кого им ги приклучува дијалектите на сите тракиски и илирски области, па и на Македонија. Ние особено ја подвлекуваме оваа последна поединост,оти таа му лежела на срцето и на нашиот автор,
кој повеќе пати ја поновувал, дека македонскиот диалект е трачко- илирски. Повикувајќи се на Полибиј, Шулц ни го прикажува заклучокот на тој историчар, роден
на крајот на третиот век пред Христо, што значи, дека создавал во вториот век на
истата ера...Меѓутоа, на основ на античките документи, а веројатно и на основа на
личното искуство, не обавестува Шулц: „...‘Полибиј докажува како точно и дополнува, дека илирскиот јазик исто така е македонски дијалект, а и тракискиот јазик...
Бидејќи тоа е така, продолжува Шулц, и на современиците исто така им е тешко да
кажат, каде да се одредат границите меѓу родовите така чврсто со крвна врска поврзани’ “.
„Повикувајќи се на Ливиј, Шулц тврди, дека жителите на Реција, па Винделиците и Нориците, како и сите жители на Алпските планини, заправо све до Ливиј
(живеел од 59. г. пред Хр. до 17. г. по Хр) го зачувале својот јазик и свест за заеничкото потекло... Да би го поткрепил тоа свое тврдење, тој наведува еден подолг
текст на латински, од кого овде ќе го прикажеме само почетокот: ...‘Над Венетите
живееле во планините народи- крвни сродници Венети, Реци и Винделинци...’.
Како Венетите биле Трако- Илири, значи, дека и жителите на Алпите припаѓале на истата гранка... Бидејќи во врска со тоа дал вистинско мноштво
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податоци, проширувајќи го секогаш тракиско-илирскиот простор во Европа, тој
своето тврде-ње го појачува со Ливиевата вест (стр. 26), дека Римјаните земјите
Реција, Винде-лиција, па Норикум и Панонија ги нарекувале Илирска
провинција.103 Од стр. 27., Шулц преминува на просторот северно од Дунав, спрема
Црно Море и Германија и го потврдува веќе нас познатиот чинител, дека Гетите и
Даките исто така се траки-ски род. При тоа тој се повикува на Херодот, 104
Тукидид,105 те Стефан Византиски. За сите тие племиња околу Дунав, таа голема
река не била никаква препрека, те че-сто го премунувале неговото корито, мешајќи
се на југот со Мизијците и со другите Траки, со кои имале ист јазик. Никола од
Дамаск исто така пишел, дека Дакити, Ге-тите, Панонците, Норици, Винделици и
Реции се еден те ист илирски род. А на си-те тие наброени племиња, јазикот им бил
илиро-тракиски, или како што Полибиј напишал: ‘…linguam Illyricam fuisse
dialectum Thracacae…’, што е попрецизно, оти, според сведоштвото на Полибиј,
илирскиот бил диалект на тракискиот. Во ова твр-дење да би бил посликовит,
Шулц кажува: ‘Како се денес Србите и Бугарите бли-ски крвни сродници, на ист
начин биле крвно поврзани и Илирите и Траките’ “.
„Бидејќи во XII, ги наредува сите илирски племиња, онака, како што тој ги
нашол кај Ѓорѓиќ, Долчи започнува во XIII со едно категорично тврдење: ...‘Така
од самата положба на илирските племиња (заклучуваме), дека еден те ист јазик бил
кај Илирите, Македонците и Епирците’ “.
Страбон, во Географија, наведува дека „Илирите, Епирците и Македонците
говорат со ист јазик“.
Полибиј пишува: „...илирскиот јазик е дијалект на македонскиот, а исто така
и тракијскиот е дијалект на македонскиот“.
Г.Бонфани истакнува: „илирскиот јазик бил исто што и македонскиот“.
Меиле и Веиле велат: „...словенскиот, кој лежи на македонскиот јазик...“
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НА КУРТИЈ РУФ- ФАЛСИФИКАТ
Квинт Куртиј Руф,106 во „Историја на Александар Македонски“, пишува:
„Делата на Александар Македонски, кој два века по неговата смрт го добил ласкавиот прекар Великиот (Nepos, De regibus, 2) биле предмет на интересирање и на восхит кај повеќе историографи и биографи уште од времето на антиката...“.
„Што се однесува до личноста и времето во коешто живеел авторот на нашето издание на ‘Историјата...’ adhuc sub iudice lis est. Имено, историчарите сè уште
не можат со сигурност да утврдат кој е Квинт Куртиј Руф и кога тој живееле, зашто
тој самиот за себе не ни дава никакви податоци. Сочувани се повеќе манускрипти
од неговото дело, но ниеден не е постар од 9 век; сите тие потекнуваат од некој
многу стар, но не потполен ракопис; имено, во сите сочувани ракописи недостасуваат првите две книги, а во останатите на неколку места имаме поголеми или помали лакуни. Како најдбри се сметаат Codices Bernensis (B). Florentinus (F),
Leidensis (L), Parisinus (P) и Vossianus. Полното име на Квинт Куртиј Риф е реставрирано од Heidicke, врз база на одбележувањето на името на авторот на неколку
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ракописи, но не комплетно туку, или како Квинт Руф, или како Куртиј Руф, за да се
добие конечното именување како Квинт Куртиј Руф, како што име се среќава во
доцно републиканскиот и раниот царски период. Имено Кикерон во едно писмо до
брата си Квинт (Ad Quintum fratrem. Lib. III, ep. 2) спомнува и фали еден добар и
учен младич, по име Куртиј (laudat bonum et eruditum adulescentem); исто така, римскиот истиричар Светониј, во списокот на славните ретори вбројува и еден Квинт
Куртиј Руф; така една личност спомнува и големиот римски историчар Такит во
своите Анали (Annales, XI, 20) и Плиниј (Epistulae, VII, 27). Сепак, останува чудно
што Квинтилијан во својата Institutio oratoria во списокот на реторите, што ñ ги
препорачува за читање на младината, никаде не го споменува името на Куртиј,
иако додава дека има и други ретори, што младите би требало да ги читаат, меѓу
кои можеби спаѓал и нашиот Куртиј, иако не е спомнат од него, доколу живеел во
време пред Квинтилијан. Мошне е интересно што учените сè уште не можат да се
сложат кога тој живеел и нивните претпоставки се движат од времето на Август, па
сè дури до владеењето на христијанскиот император Теодисиј. Имено своите претпоставки учените ги базираат врз база на неколку скудни податоци што самиот
Куртиј ги дава за времето во коешто живее во Десеттата книга, глава 9, од својата:
‘Историја...’: Местото во ‘Историјата...’, од каде што би можело да се насети времето во коешто живеел Куртиј е следното: ‘Sed iam fatis admovebantur Macedonum
genti bella civilia; nam et insociabile est regnum, et a pluribus ezpetebatur. Primam ergo
collegere vires; deinde dispersenrunt; et quum pluribus coepus, quam capiebat, onerassent, cetera membra deficere coeperunt; quodque imperium sub uno stare potuisset, dum
a pluribus sustinetur, ruit. Proinde iure meritoque populus Romanus salutem se principi
debere profitetur, cui noctis, quam supremam habuimus, novum sidus illuxit. Huiusm
hercule, non solis ortus lucem caliganti reddidit mundo, quum sine suo capite discordia
membra trepidarent. Quot ille tum ezstinxit faces ? Quod condidit gladios ? Quantam
tempestatem subita serenitate discussit ? Nun ergo revirescit solum, sed floret imperium.
Absit modo invidia, excipiet huius saeculi tempora eiusdem domus utinam perpetua,
certe diuturna posteritas’ (Но судбината веќе ја приближувала граѓанската војна на
македонскиот народ. Зашто, кралската власт е неделива, а повеќемина ја посакувале. Значи, првин ги здружиле силите, а потоа ги распрснале; кога телото отежнало
од поголем товар одошто можело да издржи, неговите делови почнале да ослабнуваат. Кралството што можело цврсто да се држи по еден, се уривало, кога го држеле повеќемина. Затоа, заслужено и со право римскиот народ признава дека својот спас му го должи на својот принкепс, кој не осветли како нова ѕвезда во ноќта,
што ја сметавме за последна. Зашто, жими Херкул, тој не само што ја врати светлината на изгрејсонцето на светот, завиткан во магла, чиишто делови се тресеа од
неслога, бидејќи немаше своја глава. Колку факели тој тогаш згасна ? Колку мечови затвори во нивните ножници ? Каква бура тој разби со ненадејна ведрина ! Царството не само што зајакна, туку и процути. Само нека остане далеку злобата, нека
цути со векови и камо среќа неговиот дом вечно да има долготрајно потомство’).
Во ваква светлина Куртиј го опишува времето во коешто тој живее. Што може да
се заклучи од ова известување ? Имено, дека авторот на нашата ‘Историја...’ живее
во времето на некој ‘принкепс’, дека тој принкепс ја вратил светлината на светот,
завиткан во магла, дека го вратил мирот и слогата во царството, коешто пред тоа
како да ја преживувало својата последна ноќ, дека за време на неговата управа цар-
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ството станало силно, дури и процутело. Се поставува прашањето кој принкепс би
можел да биде тоа. Токму тука учените се разидуваат и досега никако не можат да
се согласат на кој принкепс, всушност, се мисли. Според едни, тоа би можел да биде Октавијан Август, според други, Тибериј; некои мислат дека тоа се однесува на
времето на Клаидиј, други пак на Веспазијан, Трајан, Константин Велики, па дури
и на Теодосиј. Значи, според иследувачите на делото на Куртиј, тој можел да живее
во времето од првиот век пред нашата ера до четвртиот век од нашата ера. Аргументите на сите имаат свои големи недостатоци, така што ниедно од предложените
датирања на времето во коешто живеел Куртиј не може да издржи сериозни забелешки. Тоа особено се однесува за времето на Тибериј и Клаудиј; имено, колку и додворлив да биде нашиот автор, тешко може да се поверува дека тој и за едниот и за
другиот би можел да напише дека ‘како ѕвезда ја осветлил ноќта’ за којашто се сметало дека ќе биде последна на Царството. Имено, првиот, го наследил Царството од
Август во полна ноќ и расцут, зашто Август веќе одамна ги смирил сите граѓански
несогласија и со долготрајниот мир, тоа било толку закрепнато, така што, за времето кога што Тибериј владеел никако не може да се каже дека токму тогаш тоа
revirescere или florere. Навистина, за време на неговото владеење имало бунтови во
Илирик и во Германија, но не бил тој што ги згаснал овие ‘факли’, туку тоа им го
препуштил на други; впрочем, тие бунтови и се појавиле, не затоа што државата
била обезглавена, туку зашто дошло до промена на принкепсот, а војската не учествувала во неговиот избор“.107
„И денес останува неизвесно и децидно неутврдено времето во коешто живеел нашиот автор, иако во најновите искажувања во врска со овој проблем преовладува мислењето дека тоа е времето на римскиот император Клаудиј (41- 53 г.
по Христо). Нам, сепак, ни се чини најмалку убедливо ова мислење, зашто известувањата на Куртиј а прикепсот на неговото време најмногу би можело да се однесува на Клаудиј, иако се имаат предвид сведоштвата на Светониј во врска со личноста на овој римски император. Од друга страна пак, не гледаме сериозна причина да не се прифатат известувањата на Кикерон, Такит и Светониј како веродостојни за постоењето на личност по име Квинт Куртиј Руф. Впрочем и јазикот, на којшто е напишана нашава ‘Историја..’ припаѓа несомнено кон ‘aurea Latinitas’, близок до оној на Ливиј и Кикерон. Затоа сме спремни повеќе да веруваме дека ‘принкепсот’, што го споменува Куртиј во цитираниот пасус поскоро се однесува на
Октавијан Август, одошто на кој било друг од останатите посечени императори.
Сепак, како што посочивме во почетокот, допуштаме прашањето да остане ‘adhuc
sub iudice’.108
‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф е прв од петте
антички извори, што се однесуваат на историјата на античка Македонија, преведен
во целост од оригиналот на македонски јазик. Нашиот, превод е работен според изданијата: Q.Curtii Rufi; De rebus gestis Alexandri Magni, cum supplementis J. Freinshemii, Parisiiis MDCCCXXII и изданието History of Alexander, Loeb Clasical library.
Првонаведеното издание го користевме, зашто во него интегрално беше вклучено
дополнувањето на првите две неповратно изгубени книги од оригиналот, што во 17
век го изготвил проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм. Тој ги потполнил
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лакуните во ракописите на оригиналиот текст, според податоците, преземени од
Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“.
Па „беше вклучено дополнувањето на првите две неповратно изгубени книги од оригиналот, што во 17 век го изготвил проучувачот на делото на Куртиј, Ј.
Френсхајм“, а и „ги потполнил лакуните во ракописите на оригиналиот текст“.
За јазикот коине фалсификатите ги направил Френсхајм, и тоа во 17 век.
„Првото печатено издание на ракописот на Куртиј излегува во Венеција
1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим излегува второто издание.
Прво издание со суплементите на Френсхајн излегува 1648 година во Страсбург а
уште едно такво издание се печати во 1670 година. Следните изданија на латински
јазик главно ги содржат дополнувањата на Френсхајм, а во преводите тие или се
дадени целосно, во скратена форма, или се изоставаат, па се превдедува само текстот на Куртиј, онака како што е сочуван“.
„Повеќемина Грци зборуваат за животот и делата на Александар, кој им го
одзеде царството на Персијците и го приклучи кон Грција...“.109
Никогаш немало Грци туку Хелени. Исто така, не Грција туку Македонија.
„Но како што во човечката судбина никогаш нема среќа без примеси на несреќа, домашните немири ги поматиле успесите надвор. Олимпијада, со својата кавкаџиска природа и дрскост, од ден на ден сè повеќе, како што веќе рековме, го
отуѓувала срцето насоругот од себе...110
Тогаш се создаде мешавина и Филип...Александра...сепак не се воздражал да
не му се потсмее на Филипа и заповедал Македонците да го гледаат одличниот советодавец, кој ги убедувал да се префрли војската од Европа во Азија, а префрлувајќи се од едно легло на друго- паднал. Поради сето ова, плашејќи се за мајка си и
за себе, ја одвел неа во Епир, каде што братот на Олимпијада бил првенец, а самиот
тој заминал кај кралот на Илирите“.
Па „братот на Олимпијада бил првенец“- тој бил само Молосијец. А Епир=е
пир се добил според кралот Пир, кој бил Молосијец. Пак, името Епир го внел императорот Нерон. Според Р.Гревс, терминот Епир потекнувал од времето на Нерон.
„Од спомениците на старините не ценел ништо повеќе од Хомера и тврдел
дека единствено тој ја опфатил сета мудрост, со којашто се управува државата:
дотаму го имал него на срце, така што се раскажува дека го добил грчкиот прекар
‘љубител на Хомера’. Имал обичај неговите книги секогаш да ги носи со себе, па
дури и кога спиел, ги ставал под перница, заедно со камата; тие му биле водич во
неговото војништво и обука за воена храброст. Велел дека Ахил е среќен, што се
изнашол таков гласник за неговата храброст. Кога меѓу пленот од Дамаск било пронајдено едно ковчеже, направено од одличен материјал, убаво изработено, пријателите го запрашеле кому најмногу би одговарало да му го наменат, тој рекол: ‘Ќе му
го посветиме на Хомера како најскапоцен споменик на човековата дарба и нека се
чува заедно со најубавото дело’. Оттаму се задржало тоа, така што најдоброто издание на поетот, што со најголемо внимание го беше подготвил Александар да се наречува ‘нартекиј’, зашто ова ковчеже, бидејќи дотогаш било персиско, служело за
чување помади и мириси. Некој гласник го известил за некоја успешно извршена
работа, брзо трчајќи дошол кај него и кога со многу радосно лице му го предал пи109
110

Исто така, страна 3.
Исто така, страна 34- 9.

48
смото, Александар му рекол: ‘Што е тоа, достојно со толкава радост, што сакаш да
ми го соопштиш, освен дека можеби Хомер оживеал ?’ “.111
Ако коине би постоел за време на Александар Македонски, Илијада од јонски јазик, службен во Атина, на коине би била преведена во негово време а не само
по неговата смрт и тоа во 3 век во Александрија. Следи коине бил Александријски.
„Филип бил радостен...опсада Византиј...Грците и варварите...“.112
„Јас сметам дека Херкул...Секако, Тесалците, од каде што е главнината на
Филиповата коњица, никогаш никого долго не го подржувале; Илирите и другите
варвари, што ја населуваат Македонија, чијшто дух по природа е жив, а и раздразнет поради неодамнешните настани, ако во почетокот војната на Филипа му тргне
неповолно, во останатиот дел од војната, тие ќе работат за нас...“.113
„Варварите не пружиле отпор, иако според бројот на корабите тие биле далеку понадмоќни; имено, тие имале нешто помалку од четиристотини кораби, а
Никатор допловил само со сто и шеесет...“.114
Варвари=сточари (говедари,свињари,коњари...) и Хелени поморци- пирати...
Па со Илијада се внесува името Хелени. Со текот на времето се омасовило.
Пак, името Грци не било во употреба во старата ера туку само едно: Хелени.
Истото опстоило и во новата ера. Затоа во Римското Царство имало само Римјани.
Ова било повод Еладците со село Атина во 19 век да бидат само Римјани=Ромејци.
„Јас не се сомневам дека Александар имал толкава самодоверба во опасноста...Оваа неочекувана постапка ги стаписала сите што со него беа пристигнале. Јудеите, охрабрани поради тоа што не само што се ослободиле од стравот за блиската
гибел и се понадевале дека се спасени туку и поради неочекуваната наклоност, го
опколиле кралот искажувајќи му пофалби, честитики и добри желби“.115
„Тој се восхитил од природата на пределот, богат со разни плодови. Што се
вбројувале меѓу најубавите, а единствено таму и се произведувал балсам. За управител на овие области Александар го назначил Андромах, когошто малку подоцна
свирепо го погубиле Самариќаните, вечните непријатели на Јудеите. Но ова се случило откако биле заземени Тир и Газа, а ние, поради околностите, го кажуваме ова
однапред“.116
Авторот ги наведувал Евреите.Пак, Евреите не ги наведувал ниеден антички
автор (Плутарх...)- нив не ги познавал Херодод (5 век п.н.е.), што следело и потоа.
„Отако ги совладал теснините крај Памфилиското Море, Александар, поаѓајќи на пат за Перга, ги пресретнал пратениците на Аспенидите, кои биле првенци
на државата. Тие од него барале да не ги принудува да прифатат посади и му ветиле педесет таленти плата за војниците, исто толку и коњи, колку што како данок
му давале на персискиот крал. Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населиле околу реката Мелана. И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како
што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметат како звучи новиот, пред тоа
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неслушнат јазик. Отако ја зазел Сида, а таа била главен град на Памфилија, заминал за Синај, град безбеден со природата на местото и одлично утврден со силни
чети, составени и од странски војници и од месните варвари. Поради сето ова, а
бидејќи било јавено дека Аспендиите повторно се побуниле, тој го скршнал патот и
ја довел војската до Аспенд. Престрашени од ненадејниот напад на Македонците,
жителите на овој град ги напуштиле зградите што се наоѓале на чистина и се повлекле во тврдината. Александар го зазел испразнетиот град и поставил логор под самата тврдина; бидејќи нашол многу вешти строители, со опремата за напад ги принудил опсадените повторно да бараат мир под предишните услови. Но бидејќи тој
брзал кон поголеми подвизи, ништо непожелно не можело да му се случи отколку
тоа, да не се задржува со долготрајна опсада на едно место што не било за потценување. Сепак, за да не остане неказнета непромисленоста на одметниците, заповедал да му се предадат како заложници највидните граѓани и да се удвои сумата
на парите што било заповедано да ги даваат; уште додал дека треба да му се покоруваат на сатрапот што Александар го назначил за управител и да им плаќаат годишен данок на Македонците, а во врска со полето за коешто биле обвинети дека ги
изгониле оттаму соседите,препуштил тоа прашање да се реши на суд“.117
Се кажа: „И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто
се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметат како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“. („одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик“. Ова е најголема лага, Р.И.)
Па „одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметат како звучи новиот,
пред тоа неслушнат јазик“. Тој нов „неслушнат јазик“ бил Александријскиот коине.
Меѓутоа, тој не кажува од кој автор кој пишел за Александар Македонски го
прочитал: „паметат како звучи новиот,пред тоа неслушнат јазик“-од никаков автор.
Се наведе како и: „а паметат како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“.
Па никаде не стои дека „новиот, пред тоа неслушнат јазик“- коине бил од
Елада, Атика и Атина.Следи ваквата произволност било дело на авторите од 19 век.
„Кога на Филота му било заповедано да зборува, тогаш тој, или од сознание
за злосторот, или од големината на опасноста, избезумен и стаписан, не се осмелувал ни да го крене погледот, ни уста да отвори. Потоа, леејќи солзи, изгубил свест и паднал во рацете на оној што го држел; кога му ги избришале солзите со наметката, малку по малку му се повратиле здивот и гласот, па се чинело дека нешто ќе
каже. Кога кралот го видел, му рекол: ‘Сега тебе ќе ти судат Македонците: те прашувам, дали ќе им се обратиш на мајчиниот јазик ?’ Филота рекол: ‘Освен Македонци, овде има многу присутни, за кои сметам дека полесно ќе го разберат она што
ќе го кажам, ако зборувам со истиот јазик со којшто се служиш и ти, верувам, не
поради нешто друго туку за да го разберат повеќемина твојот говор’. Тогаш кралот
рекол: ‘Еве, гледате ли, дотаму ли дошол Филота, та да се гнаси од мајчиниот
јазик ? Имено, единствено тој презира дури да го научи. Но нека зборува како што
сака, а вие споменете си дека тој подеднакво се отуѓил и од нашите обичаи и од
нашиот ја-зик’. Тогаш го напуштил собирот“.118
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„И живи Херкул...Значи, тој, Димнос бил главниот во заговорот, а јас, Филота, сум се криел во неговата сенка; јас, којшто сум го посакал кралството на Македонците. Но кој од вас е поткупен со дарови ? Кого од водачите, кого од началниците посебно сум го почитувал ? Мене ми се префрла што одбивам да зборувам
мајчиниот јазик, дека сум се грозел од обичаите на Македонците. Значи, така јас се
заканувам на кралството, со тоа што го презирам. Уште порано, оној родниот јазик
беше напуштен во општењето со другите народи, па така и победниците и победените требаше да учат еден туѓ, странски јазик. Но, жими Херкул, тоа повеќе ме повредува од она дека Аминта, синот на Пердика, му ковал заговор на кралот...“.119
До денес ние велиме мајчинот јазик, а тоа се однесувало на мајчин говор- во
Македонија имало повеќе говори. Пак, Филота говорел за јонскиот јазик, кој бил
службен во Мала Азија-таму биле Јонците-, Елада и македонскиот царски двор што
го внел Архелај-и со Филип. Па низ Македонија оттогаш имало и јонска писменост.
Следи тие „требаше да учат еден туѓ, странски јазик“- тој бил само јонскиот.
Па токму тие Јонци биле Хелени. Па за Хелените имало и Панхеленска идеа.
Филип и неговите Македонци ја подржале Панхеленската идеа. Исократес за
прв пат во 380 г.п.н.е. ја спомнал Панхеленската идеа- да се обединат потчинетие,
Персијците да се протерат назад во Персија и таа да ја разрушат. За нивните зло
дела да се одмаздат и да се населат во Азија за разрешување на нивните социјални
проблми. Исократес им советувал на ред управителни владетели и тирани, меѓу нив
на Архидамос на Спарта, Јасон на Фарае, Филип на Македонија за да ја преземат
водечката улога во големиот панхеленски свет.
Исто така, место Хелени да се употребува името Грци било само од по 9 век.
Ланге120 говори: Карло Велики, како крал на Франките, постанал на Божиќ
во 800 година цар на Рим и тогаш имало два цара: Цариград и Рим. Карло сакал да
ги обедини царствата и да се оснива едно. Тој и понудил брак на царицата Ирена
(797-802), вдовицата на Леон III. На престолот дошол узурпаторот Никефор (802811), така Ирена била прогонета, која потоа умира. Никефор не го признавал царството на Карло. Наследникот на Никефор, Михаил I, испратил пратеништво во
Аехен. Кога тоа таму пристигнало, Михаил бил поздравен како „император“ и „василевс“ (Франачки царски анали 812 година).Теофанес го нарече Карло изненадно
„цар на Франките“,а титулата „цар на Ромеите“ на Источното Римско Царство било
задржано. Така постоеле две царски тела: старото, традиционалното на Византија
и новото, постанувачкото на Франките.121
Д. Оболенски122 пишува: „...во Византија со подбивен преѕир гледале на титулата на германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘царот
на Грците’ во кое папата Отон I се споменува како ‘возвишен цар на Римјаните’,
Византијците не можеле да не го скријат гневот: ‘Каква дрскост’, извикувале, ‘вселенскиот цар на Ромеите, единствениот Никифор, големиот август’,да се нарекува
‘цар на Грците’, а таму некој варварин, ‘цар на Римјаните’ ! О небеса ! О земјо ! О
море ! Што да правиме со овие крадци и криминалци ?’ “.
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Видливо е дека Македонците никогаш не се нарекувале Грци, затоашто тие
биле само Македонци, а како граѓани на Ромејското Царство само Ромејци. Меѓутоа, поимот Греики, за дојденци во Јужна Италија, Рим постепено го наметнал.
Следи припадниците на Цариградската патријаршија се нарекувале Грци итн.
На крајот, надлежноста над диоцезите во тн.визатиски области во јужна
Италија постанале еден од непосредните поводи за шизмата помеѓу римската и тн.
византиски црква во 1054 година-од 1071 година Латините завојуваат против тн.византиски имоти. На ова се надоврзуваат крстоносните војни- против православието.
Следи Александар Македонски освојувал само на Исток. За на Запад отпаѓа.
Меѓутоа, по 1054 година, кога се јавил судирот, се пишело и за на Запад- кон Рим.
Книгата на Квинт Куртиј Руф била печатена само во 15 век. Следи таа била
тогашен фалсификат за потребите на Рим и неговиот католоцизам против Истокот.
Еуген Н. Борзо, во Александар Македонски на Улрих Вилкен, 123 вели: „Нашите литературни податоци за животот на Александар се скудни, потпирајќи се речиси целосно врз пет биографски и историски извори, плус еден роман кој потекнува од античкото време. По хронолошки ред писателите се следните: Диодор,
Грк од Сицилија, од средината на првиот век пред н.е., кој напишал општа историја
во четириесет книги, од кои петнаесет се зачувани, а една од нив (седумнаесеттата)
целосно се однесува на Александар. Квинтус Куртиус е латински автор од средината на првиот век од н.е., од кого е познат само научниот труд ‘Историја за Александар’ во девет книги, од кои поголемиот број се зачувани. Веројатно најславниот
од древните автори за Александар е моралниот есеист и биограф Плутарх, чија книга ‘Животот на Александар’ е напишана во почетокот на вториот век. Исто така, од
вториот век датира скратената верзија за Александар во трудот на Јустин, кој, меѓутоа, не е ништо повеќе од епитом на раната општа историја од Помпеј Трог. За
несреќа Трог е изгубен, затоа Јустин се смета дека има слаб одраз од оригиналот.
На крајот целосно е зачувана книгата ‘Војничкиот успех на Александар’ од Аријан,
која е напишана во средината на вториот век, а е најцелосен и најточен извор што
постои. За одбележување е и верзијата на популарниот роман за Александар од почетокот на четвртиот век. Исто така, интересен е класичниот роман на Александар,
во кој може да се сретне малку нешто како сериозна историја“.
Се наведе: „Квинтус Куртиус е латински автор од средината на првиот век“.
Наведеното не е вистина,затоашто манускриптот „од неговото дело, но ниеден не е постар од 9 век“. Па следи неговата книга била печатена само во 15 век.
„Куртиус ни дава најколоритни зачувани историски податоци.Неговата книга History of Alexander е високо реторична, загонетна со невозможен јазик, а содржи добро определени неласкави преданија. Во содржината на неговата книга се дадени и информации за бројот на настаните, забележани на различни места, иако често е тешко да се определи до која мера ваквите кажувања се веродостојни. Природата на книгата History од Куртис е таква што ги поведе современите критичари да
се сомневаат дека неговиот главен извор е Клитарх, како многу популарен автор
кој веројатно пишувал во третиот век пред н.е.,а чија лага за значењето на подвизите на Александар можела да биде најшироко позната во класичниот свет. 124 Освен
тоа, Куртиус дури и го споменува Клитарховото име во две пригоди, и доколку Ку123
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ртиус навистина се поптирал врз Клитарх, за кого класичната антика има лошо мислење како сигурен историчар, тогаш изворот на Куртиус е сомнителен. 125 („често е
тешко да се определи...ваквите кажувања се веродостојни“, Р.И.)126
Ваква е состојбата на литературните податоци за животот на Александар.
Интерпретациите на неговата кариера се потпираат само врз оваа мала група извори. Биографите на Александар се разликуваат во зависност од тоа кој извор го избрале: се прифаќа Куртиус овде, или се одбива Аријан таму, се прифаќа Диодор
овде, се одбива Плутарх таму итн. Некои современици писатели го достигнаа врвот
на своето истражување, каде што концептот за Александар стана повеќе определен,
а тие почнаа да го одбиваат или да го прифаќаат податокот во зависност од тоа дали тој се содржи во нивната карактеризација. Овде нема потреба да се нагласува
таа опасност. Стапицата лесно се поставува ако се има предвид дека податокот е
бргу прифатен и конфузен...“.
Се кажа: „зависност од тоа кој извор го избрале: се прифаќа Куртиус овде“.
Ова се однесува-ло за авторите од 19 и 20 век, но ниеден автор пред 15 век.
Пјер Бријан127 пишува: „Случајот е мрачен и заплеткан. Сепак, читањето без
страст на атичките извештаи, веднаш не тера да мислиме дека Филота не бил воопшто виновен за заверата, за што бил обвинет: особено Квинт- Куртиј...“.128
Следи објаснување: „Мора да се укаже дека Квинт Куртиј не е од најверодостојните антички автори“.
Харолд Ламб129 вели: „Дали тоа било сторено...Тогаш дошло до израз чистата свирепост, побезмилосната од убиството на Филота и Парменион. (Аријан не известува за тоа, но Квинт Курциј Руфус го опишува.)...“.
Следи доказот дека Куртиј Руф многу нешта си додавал- тој сè дополнувал.
Харолд Ламб130 пишува: „Понекогаш Олимпија лукаво ќе допреле до вистината. Како совршена артиска, таа можела да проникне во туѓите стремежи, а самата
имала мошне малку илузија. Освен тоа, нејзините претци владееле со народ кој
доаѓал кај принцезата на Епир (Албанија) да му ги лекува болестите и да ги толкува знаците Олимпија, дете без родители, била всушност млада владетелка и свештеничка на народот. Сега врз нејзиниот син Александар се концетрирала сета нејзина
љубомора, нејзината љубов и стремежот во него да го оствари своето друго јас. Во
Александар потиснувала сè што би можело да биде Филипово“.
„Не поминал ни еден месец, а Антипатар му предал на Александар една порака, и тоа лично, зашто пораката била од Филип.131
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‘Филип, кралот- командант на Македонците’, рекол без какво и да е возбудување, ‘ти порачува дека го разрешува бракот со Олимпија, принцезата од
Епир, ќерката на Неоптоломеј. Ја зема за жена Клеопатра, внуката на Атал’ “.
„Кога Олимпија дознала дека повеќе не е кралска сопруга... Луѓето почнале
да зборуваат дека принцезата од Епир, која како сопруга на кралот никогаш не се
осмелувала, сега како напуштена жена е строго исклучена од општествениот живот. Дури забележувале дека одела на прошетка само ноќе, како втора Медеја, на
гробиштата во часовите кога најмногу растела моќта на Хеката“.132
Авторот го употребува Епир. Тоа било исто, како што било кај Куртиј Руф.
Исто така,авторот, како и Куртиј Руф, го употребува името Грци- не Хелени.
„Веќе имал средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски говор коине што го разбирале на исток сè до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на судовите и на трговските центри, бил општо
средство за општење. А научниците што ја придружувале војската откриле сличност меѓу двата јазика. Сега веќе македонските водачи го употребувале грчкиот јазик
во секојдневните разговори. Некои помлади офицери како Пефцест брзо го совладал персискиот. Тие можеле да читаат авеста, светото писмо на јазикот Зенд или
староперсиски, кое раскажувало за вселенски битки меѓу две сили, оние на доброто
и на злото, во кои секој поединец морал да се бори за спас...“.133
За јазикот коине авторот прочитал само кај Куртиј Руф, дека тој постоел за
време на Александар Македонски,но никаде кај ниеден антички автор-и сè до 9 век.
Авторот пиши: „трговски говор коине“. Па тој бил само трговски, но не народен. Следи народниот бил еднорасен, а трговските дворасни-за нив овде се пиши.
Авторот говори за сличност на персискиот со коине- па тие биле дворасни.
„Грчкиот јазик станал јазик на дворците на наследниците,заменувајќи го македонскиот дијалект, како што коине станал жаргон на трговците, така што како
што минувало времето наследиците се стремеле да станат владетели на одделни држави, поврзани со грчката култура која ќе се издигне над азиската. Македонскоиранската фузија кон која се стремел Александар незабележиво се менувала во грчко-азиско општество, доминирајќи во она што е познато како елинистички свет“.134
Се наведе: „коине станал жаргон на трговците, така што како што минувало
времето наследиците се стремеле да станат владетели на одделни држави“.
Па тоа било само по смртта на Александар Македонски- еве доказ: „доминирајќи во она што е познато како елинистички свет“.
Пак, хеленскиот период бил по смртта на Александар Македонски- сè јазно.
Се истакна: „Македонско- иранската фузија“-само по смртта на Александар.
Бидејќи староперсиски бил пелазгиски јазик, а новоперсиски дворасен јазик,
коине со новоперсискиот бил сличен. И еладскиот јазик бил/е сличен на арапскиот.
„Самата Македонија изгубила половина од своето население кое се одлеало
на исток, или загинало, а нејзината феудална аристократија се проретчила...“.135
Токму Александар Македонски ги раселил Македонците во Азија и Африка.
Па само поради Александар Велики Македонија биле лесен плен за Рим.
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„Парадоксално е што милионите кои го заджале Александар во своето сеќавање не му дале ниедна јасна титула. Но приближно по еден век тие спонатно почнале да го нарекуваат Александар Великиот. Можеби тој бил првиот, ако не и единствениот,владетел кој го нарекувале така многу народи а не само еден. Сигурно е
дека неговото име подоцна го зеле многумина владетели, зашто наидуваме на Александар како балканските кралови, шкотски главатари, руски цареви и осуммина
римски папи“.136
Филип Шерард137 пишува: „Програмата на проучувањето останал во текот
на византиската историја помалку или повеќе стален, мада образовните установи
претрпеле неколку измени. Меѓу дисциплините на прво место била граматиката,
под која се подразбира коректна употреба на класичниот грчки. Сè до Јустинијановото време студентите го учеле како латински така и грчки; подоцна латински јазик изумрел како јазик на одминистрацијата. На средината на 7 век грчки јазик стапил на прв план. Ипак, Византија имала свои проблеми- како и модерна Грција со
својата многујазичност, како што уште и денес постои. Покрај домашниот грчки јазик, кој непрекинато се развивал и кој го говорело византиското население,а кој водел потекло од коине, или говорниот јазик на хеленистичкото доба, постоел ‘атички’ грчки јазик, јазик со свесно зголемена чистота како класичен јазик на Тукидид
и Демостен. Тоа бил говорен и книжевен јазик на дворот и култивираните повисоки
класи; према него се равнела школската светивна книжевност“.
Се наведе „постоел ‘атички’ грчки јазик“- различен од хеленскиот коине.
Според Херман Киндер- Вернер Хилгеман, 138 „304- 30 власт на Птоломеите,
основана од историчарот и војсководецот на Александар Велики, Птолемаос I, според сите следни владетели наречена. Основање на Музеумот во Александрија...“.
Х.Џ. Велс139 кажа: „Тие денови...Во светот пак таму околу 300. години пред
Христа не можело да биде ни говор за сè тоа. Та во Александрија тогаш тек се работело на составување на првата граматика и првиот речник“.
Бидејќи во 300 г.п.н.е. „се работело на составување на првата граматика и
првиот речник“, Александријскиот Птоломејов јазик коине бил само од 300 г.п.н.е.
„Латинскиот јазик не располагал со доволно умни вредности, не обфаќал доволно оригинална вредност или наука...Кога настапило одвојување на источното од
западното царство, грчкиот јазик поново зел замав на исток, те, мада под некако
учмален вид, го обновил хеленското предание. Само што средиште на хеленизмот
повеќе не беше Грција, туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слободниот дух и говор на Аристотел и Платон....“.140
Бидејќи тн.грчки „не одговорал на слободниот дух и говор на Аристотел и
Платон“, тој немал врска со Атина- таму службен бил јонскиот, туку Александрија.
Апостол Павле „Тој не се служел со грчкиот јазик кој се говорело во Атина,
туку александријскиот грчки јазик, а со овој владеел лесно и потполно“.141
Апостол Павле не се служел со атински- јонски туку Александријски коине.
Латински бил „копија“ на коине, дури биле внесени и 10.000 коински збора.
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Во книгата на ИНИ142 се говори: „Александар планира натамошни походи
кои имаат многу повеќе истражувачки и научен карактер отколку воена цел:се подготвуваат проекти за изградба на патишта и храмови, нови експедиции за истражување на Каспиското Море, за поморско патување околу Арабискиот Полуостров
до Картагина и до островите на Херакле (или Мелкарт), најстариот теснец меѓу
Европа и Африка (ден. Гибралтар); Александар се подготвува да ги покори Сицилија и Италија, да плови, да плови околу Арабија и да го трасира новиот пат од Атланскиот Океан до Средоземно море“.
Наведеното не се среќава кај ниеден автор. Александар имал намера само
кон Исток- за него не била битна Хелада, никако Западот. Тој одел само кон Исток.
Следи ракописот бил и по делбата на христијанството- по 1054 година.
ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
Во книгата на ИНИ143 се кажува: „Сите хеленски и римски автори, всушност, Македонците ги преставуваат како посебен етнос, различен и туѓ наспрема Хелените, со поинаков менталитет, јазик и обичаи. Најчесто Македонците се претставени како ‘барбари’ и непријатели на Хелените. И покрај военополитичките судири, меѓу Македонците и хеленските полиси имало богати трговските и културните
врски, кои создавале суштински сосема нова епоха со цивилизациски придобивки
во светски рамки“. (БАРБАРИ=ВАРВАРИ, БАРБАРСКИ=ВАРВАРСКИ, Р.И.)
„Од друга страна, повторно според Херодот,Александар сака да се натпреварува на Олимписките игри на Хелените, но Хелените не му допуштаат, зашто ‘натпреварот не е на барбари, туку на Хелени’; поради ова Александар е принуден да
го докажува своето хеленско потекло, користејќи ја хомонимијата меѓу Арг во Орестида и Арг на Пелопонез. Освен овој книжевен податок, победата на Александар
на Олимписките игри не е забележан во зачуваните списоци на олимписките победници“.144
Се говори поимот барбари, што е наспроти Хелени, според Хелиос=Илиос...
„Идејата за политички, воени и културно моќна Македонија ја следи и наредниот цар Архелај I (413- 399), син на Пердика II. Во ова време констелацијата на
воените и политичките настани во хеленскиот свет создава нов однос на Атина
спрема Македонија; за време на Пелопонеската војна атинската воена и економска
моќ е уништена, а Македонија добива големо значење со испораката на дрвена граѓа за потребите на флотата на атинската демократска странка. Поради заемниот интерес се воспоставуваат подобри трговски и пријателски односи помеѓу Архелај и
Атина; така, Архелај ја добива почесната атинска титула проксен; сепак, според
Трасимах, Архелај е ‘барбарин’ наспрема Хелените и затоа не може да стане член
на Пелопонескиот сојуз“.145
Се кажа, „Архелај е ‘барбарин’ наспрема Хелените“. Па „Ил врне, ил грме“.
Според Херодот, Тукидид и Платон, Хелените биле Пелазги со варвараки
јазик. Ова се однесува и за Македонците, што го напишал и Јустин. Пелазги биле
Етрурците,создавачи на Рим.Римјаните со варварски и пелазгиски јазик (Дионисиј).
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Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел
писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови ученици биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел: „По преданието, Лин, пишувајќи со пелазгиски слова, оставил приказни за делата на првиот Дионис, како и
други приказни.Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес,
Хомеровиот учител“. Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на „варварите“, кои уште во негово време говореле со „варварски јазик“. Х.Д.Кито истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.) ги
сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“. Исто така, историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај
Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со
разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле
својот варварски јазик“. Демостен, кој Филип Македонски го нарекол Варвар, бил
поткупен од Персијците против Македонците. За Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.За Херодот „Елада порано се нарекувала
Пелазгија“... „народот во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „се
нарекувала сега Елада“. Пак, Панонија била северно од Дунав, во т.н.домовина на
тн.Словени, каде што во наведеното време се говорел варварски (тн.словенски
јазик). Ваков не бил јазикот на Готите. Во нивно време немало Склавини за да има
тн.Словени. Ова об-јаснува само едно најсуштинско: на склавинските
(тн.словенски) простори од 6 век веќе таму во 5 век н.е. се зборувало на варварски
(пелазгиски=тн.словенски) јазик. Затоа таму таму јазикот бил тн.словенски и тоа
најмалку еден век пред да се созда-де првата Склавина (област). Во прилог се
наведува Оболенски. Тој говори: „Севе-рниот брег на Дунав, од Белград до сливот
бил населен со Словени уште во 500 го-дина“. Ова било затоа што нивниот јазик
бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Сипријан Робер во 1848 година пиши:
„на Словените, кои ги викаат ‘варварски’ “. Константин Велики (цар 306- 337
година), кога од Никомедија, град на Мраморно Море (денес Измит), по долината
Вардар- Морава- Дунав бегал кај својот татко, во Триер, во близина на рајнските,
белгиските и британските жаришта, во своите пи-сма никаде не го споменува
поимот Склавина. Ова говори, во негово време уште немало Склавини. Овие на
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се јавуваат само за време на Јустинијан,
зашто пишел Прокопиј. Значи, варварски=пелазгиски =тн.словенски јазик.
Меѓутоа, само без посебен народ Словени дојден од никаде.
Дали сé ова на варварски, е како што зборувал народот ? Д.Оболенски го наведува примерот, што ја одгонетнува вистината дека народот говорел на варварски
јазик. Тој пиши: „Писателите кои биле горди на елегантниот стил на својата проза,
на пример принцезата Ана Комнена и архипископот охридски Теофилакт, со особена и одбивна вообразеност сметале дека се обврзани да бараат прошка од своите
читатели затоа што од време на време ќе споменат по некое име со ‘варварско’ потекло“. Владимир од „Василиј II побарал да се ожени со неговата сестра Ана“...
„Според измислената, но погодна традиција, која би требало да потекнува уште од
Константин Велики, биле забранети браковите меѓу потомците на царското семејство и ‘варварите’ “. Острогорски за Фока пиши: „Побунетите војници го дигнале
на штит и го прогласиле за цар, подофицерот од полуварварско потекло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале кон Цариград“. Значи, едниот родител му бил од
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царско семејство, а другиот од Склавините со варварски јазик. Оболенски продолжува: „византискиот свештеник (Теофилакт Охридски, Р.И.), напишал житие на
Климент Охридски, врз основа на едно поранешно словенско житие на истиот светец. Во тоа дело тој изобилно и со ентузијазам ги фали светите Кирил и Методиј“.
Следи варварски=пелазгиски=т.н.словенски бил само еден- Хомеров јазик.
Институтот за национална историја од Скопје- Р.Македонија, во 2000 година ја издаде „Историјата на македонскиот народ“. Во том први, на стр. 408, 409 и
485 стои: Наследниците на архиепископот Теодул биле „добри заштитници на ‘ромејската власт’ во Македонија. Во тоа особено се истакнал ахиепископот Теофилакт Ифест, познат како Теофилакт Охридски, кој бил на чело на Охридската архиепискпија кон крајот на 11 век и почетокот на 12 век“. Тој имал негови писма и
„две житија за Тиверполските маченици и Климент Охридски. За него Македонија
била „варварска земја“, Македонците „простаци“ и „варвари“, нивниот јазик „варварски јазик“, името на реката Вардар „варварско“, на Кичево исто така „варварско“...„Архиепископот Теофилакт во едно свое писмо отворено признал: Бидејќи
живеам меѓу варвари, сум станал простак“...„во варварска земја“ Македонија започнале самите да се „варваризираат“...„живеејќи подолго меѓу варварите“...„варварски јазик“...„поварварен“...„варвари“...„по род Македонец“ итн. Кон ова да се надоврзе поимот Варвари, користен за античките Македонци, како што за Филип Македонски говорел Демостен. Следи да се говори и „по род Македонец“.
КОИНЕ (Т.Н.СТАРО-ГРЧКИ) НАСЛЕДНИК НА СТАРО-ЕГИПЕТСКИ
Во книгата на ИНИ146 се наведува: „Иако има многубројни потврди кај античките автори за посебниот македонски јазик, досега официјално се објавени околу
150 македонски глоси кои укажуваат дека македонскиот јазик е индоевропски, сроден на бригискиот јазик. На пример, Плутарх (во Александар Македонски) сведочи
за постоењето на самосвоен јазик на Македонците: Александар на македонски јазик ги повикува своите штитоносци, или, војниците го поздравуваат на македонски
јазик војсководителот Евмен. Употребата на македонскиот јазик е посведочен и со
еден запис на египетски папирус, кој се однесува на пратеникот Ксениј, кој зборувал македонски. (Еумен, Р.И.)
За разликите меѓу македонскиот и старогрчкиот јазик и за различните обичаи сведочи и оној дел на историјата на Куртиј Руф во кој Александар прекорно му
се обраќа на војсководителот Филота и го прашува дали на судењето пред Македонците ќе им се обрати на македонски јазик; Филота се оправдува дека таму, покрај Македонци, присутни се и многу други, кои полесно ќе го разберат јазикот со
кој се служи и Александар (тука мисли на старогрчкиот јазик- коине, разбирлив не
само за Македонците кои ‘се служат’ со него иако не им е мајчин јазик туку и за
народите во Персија); сепак, Александар го осудува Филота дека се ‘гнаси од мајчиниот јазик’ и дека е отуѓен и од македонските обичаи и од македонскиот јазик.
Очигледно коине (артифициелен јазик, сличен на античкиот) станал светски
книжевен јазик, кој продолжил да се употребува во книжевноста на Римската Република, а подоцна и во Римското и во Ромејското Царство. Овој јазик се употребу146
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вал на македонскиот двор од прагматични причини, за да се олесни трговската, политичката и културната комуникација помеѓу народите на Стариот свет.
Сите хеленски и римски автори, всушност, Македонците ги преставуваат како посебен етнос, различен и туѓ наспрема Хелените, со поинаков менталитет, јазик
и обичаи. Најчесто Македонците се претставени како ‘барбари’ и непријатели на
Хелените. И покрај военополитичките судири, меѓу Македонците и хеленските полиси имало богати трговските и културните врски, кои создавале суштински сосема
нова епоха со цивилизациски придобивки во светски рамки“.
Се истакна: „За разликите меѓу македонскиот и старогрчкиот јазик...јазикот
со кој се служи и Александар (тука мисли на старогрчкиот јазик- коине, разбирлив
не само за Македонците кои ‘се служат’ со него иако не им е мајчин јазик туку и за
народите во Персија)...“.
Чарлс Франсис Потер147 наведува: „Грубата концепција за Исус би требало
да е избришана уште одамна, затоа што има доволно евиденција што ја побива, но
апсолутно е недопирливо денес од неодамнешните лингвистички проучувања на
коине (се изговара којне), мешавина од разни јазици... кој произлегол од Александровите освојувања на тогашниот познат свет. Коине бил, како што името значи...
општ универзален јазик на времето, вид на есперанто употребуван разговорно, во
трговијата и во литературата за широка употреба за време на вековите веднаш пред
и после 01 година од новата ера, сè додека латинскиот постепено не í го презеде
местото како лингва франка за Средоземниот свет“.
Харолд Ламб148 пишува за Александар Македонски: „Веќе имал средство за
општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски говор коине што
се разбирале на исток сè до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на
судовите и на трговските центри, бил општо средство за општење. А научниците
што ја придржувале војската откриле сличности меѓу двата јазика. Сега веќе македонските водачи ги употребувале грчкиот јазик во секојдневните разговори. Некои
помлади офицери како Пеуцест брзо го совладал персискиот. Тие можеле да читаат
авеста, светото писмо на јазикот Зенд или староперсиски, кое раскажувало за вселенски битки меѓу две сили, оние на доброто и на злото, во кои секој поединец морал да се бори за спас...“.
Се говори староперсиски јазик, а со коине бил сличен новоперсиски јазик.
Бидејќи новоперсискиот и коине биле слични, тие не биле варварски=пелазгиски=тн.Хомерови=тн.Платонови- само словенски јазици. Следи само по 515 г.п.
н.е. бил создаден новоперсиски јазик- тој го заменил сиријскиот арамејски јазик.
Исто така, коине го заменил старо-египетскиот јазик- коине бил само по 300-та г.п.
н.е. Со тоа што коине бил наследник на старо-египетскиот во Египет, каде владееле
Македонците- Птоломеите, коине не можел да биде разбирлив со нашиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Коине како таков не бил народен јазик, и затоа тој морал
да се учи за тој да се научи. Коине го учел и Григор Прличев- тој бил наречен дефтер Омер: дефтер=де фтер=втер=втор Омер.
Јосиф Флафиј149 говори за Птоломеј I Сотер Лагов (342- 285 г.п.н.е.) брат по
татко на Александар III Македонски- тој истакнал: „…Потомци мои, учете го ја147
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зикот на домородните Египтјани за да можете успешно да владеете…! Но, немојте
да го заборавите родниот македонски јазик. Јазикот на кого сите ние зборуваме е
татко и мајка на сите јазици…“.
Фараоните говореле на народен јазик кој бил како коптскиот. Бидејќи во
Египет и Месопотамија живееле две раси, Белци и Црнци, биле составени дворасни
јазици: сиријски арамејски јазик и староегипетски. Според авторите, двата биле семитски јазици. За време на Птоломејите од староегипетскиот јазик биле отфрлени
семитските зборови и се дошло до коптски јазик кој бил пелазгиски. Како што од
староегипетски се дошло до коптски, истото се направило со коине (300-та г.п.н.е),
наследникот на староегипетски. Тоа било дело на Константин Филозоф. Тој го реформирал коине, отфрлувајќи ги семитските зборови, се дошло до исто- црковниот.
Г.Гриневич напишал, исти знаци со исти значења има во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета. Се потврдува, Русите, Подунавците, Балканците
и Македонците во Египет биле еден те ист народ- Птоломеите говореле битолски.
Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо: Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Ова го пиши Мавро
Орбини (1601 година), кој за тоа наведува автори, кои до денес се непознати итн.
Еберхард Цангер150 вели: „Ехнатовата револуција беше добро спроведена и
добро организирана. За настанатата незгода кон општото население да се
премости ...Тој се изјаснил говорниот јазик на новото царство за книжевен јазик...“.
Народот говорел јазик кој бил како коптскиот. Ехнатон го внел старо-египетски како службен јазик, како што бил и сиријскиот арамејски јазик.Ова било неопходно затоашто во Египет сè до со Месопотамија живееле белата и црната расадвата јазика биле дворасни. Следи да се говори, двата јазика биле семитски јазици.
Олга Луковиќ- Пјановиќ151 наведува: „Одма по тоа, С. Робер го продолжува
своето изложување, тврдејќи, дека изгледа неверојатно, дека еден народ како Балтички Срби (кои странците ги викале Венети), кои биле мошне активни, кои се бавеле со трговија, кои имале свои богати градови, свои убави украсени храмови,
итн., неверојатно е, значи, според нему, да таквите луѓе не поседувале писменост.
‘Но ќе ми речи некој, пишува Робер: ‘Зошто од таа писменост не останало
ништо ? Да имале пишани споменици, до нас би допреле бар најкратки натписи.
‘Јас на тоа одговорувам, продолжува Сипријан Робер, дека тие натписи можеле да
постојат, дека тие можат да постојат и денес, а за нив да не се знае. Кој, се прашува
тој, му обраќал внимание, нпр., на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив на
секој, додека славистите на него не упозориле ? А нашиот словенски манускрит во
Ремс, пишан на глаголица, не ли ние низ векови го сметавме за коптски ракопис ?
А учениот монах Храбри од десеттиот век, не рекол: ...‘Првите Словени немале
слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти и рецки (чертами и рјезами). Не
можат да се означат појасно руните’ “.
Љубомир Домазетовиќ152 наведува:„Откривањето во Египет т.н. Коптски ракопис во III век пред нова ера со зачуван текст кој е напишан на стариот јазик со
кој некогаш говореле Христијаните кои живееле во Египет, покажува потполна
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идентичност со Алфабетската азбука, што може да се согледа од пронајдениот коптско писмо.
Ова писмо недвосмислено укажува на сродноста со старословенското, а тоа
со други зборови значи сродност со илирското писмо и јазик. Согледувајќи ја историската длабина на користењето на Коптското писмо во Египет, научниците утврдиле дека тоа почнало да се користи уште во VIII век пред новата ера...“.
Слика бр. 31: Коптска азбука и стар Коптски текст од IV век пред н.е. Писмото е употребувано во Египет од VIII в.п.н.е. Одредени зборови во текстот можат
да им бидат лесно разбирливи на припадниците на словенските народи што оди на
заклучок за сличноста на писмата на јазикот на Илирите, Хелените и Коптите. 153
За да се потврди дека коптскиот јазик бил варварски=пелазгиски, како што
биле и се македонските говори, нпр. солунскиот, како што за време на Птоломеите
од старо-египетски биле отфрлени семитските зборови, повратувајќи го јазикот на
кого говореле фараоните во Египет, исто се случило и во Македонија, од коине кој
бил наследник на старо-египетски, Константин Филозоф ги отфрлил семитските
зборови од коине и го повратил варварскиот=пелазгискиот јазик кој бил Хомеров.
Д. Оболенски154 пишува: „Писмото на Константин, заради својата природа,
предизвикува многу расправии. Најстарите словенски ракописи кои ни се достапни
се напишани со две различни писма- глаголица и кирилица. Кое од нив го измислил
Константин ? На тој сложен технички филилошки проблем ние на ова место тешко
би можеле да одговориме на соодветен начин, но секако би требало да кажеме дека
Константин, според едногласното мислење на денешните научници, ја измислил
глаголицата, додека таканареченото кирилско писмо, коешто го носи неговото подоцнежно монашко име Кирил, било создадено од обидите на учениците на Методиј, веројатно во Бугарија, грчкото уницијално писмо од деветтиот век за да го прилагодат на фонетските особини на словенскиот јазик. Глаголицата е посложено писмо. Многумина филолози сега веруваат дека како извор послужила грчката минускула, додека за некои букви се смета се создадени со адаптација на семитската а
можеби и на коптското писмо...“.
Па „додека за некои букви се смета се создадени...и на коптското писмо...“.
Мартин Бернал155пишува: „Четири години работев долж овие насоки и останав уверен дека дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско потекло. Ова, заедно со 40-50 проценти кои се чинеа како индоевропски, сè
уште не нудеа објаснување за една четвртина до една третина на грчкиот вокабулар. Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциално да го гледам како ‘Прехеленски’ или да постулирам некој трет надворешен јазик, анадолски или-како што претпочитав- хуриски. Меѓутоа, кога погледнав на овие јазици, тие ми понудија речиси
никаков ветувачки материјал. Дури во 1979, кога фрлив поглед низ еден примерок
од Коптскиот етимолошки речник на Черни, јас се здобив со можност да извлечам
извесен смисол од доцноантичкиот египетски јазик. Речиси веднаш, јас сфатив дека
ова беше третиот надворешен јазик. Во рок од неколку месеци, јас станав убеден
дека на преостанатитите 20- 25 проценти од грчкиот вокалубар би можел да пронајдам веродостојни етимологии од египетскиот јазик, исто како и за имињата на нај153
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големиот дел од грчките богови и за многу топоними. Ставајќи ги заедно индоевропските, семитските и египетските корени, јас сега верувам дека- со понатамошно истражување- би можело да понудиме веродостојни објаснувања за 80 и 90
проценти од грчкиот вокабулар, што е пропорција која е висока во однос на присутните надежи за било кој јазик. Затоа, сега воопшто не постоеше потреба од ‘предхеленскиот’ елемент“.
„Сепак, ситуацијата го добива својот најекстремен облик во областите на јазикот и имињата. Почнувајќи од 1840-тите, индоевропската филологија, или проучување на односите помеѓу јазиците, беше јадрото на Аријскиот модел. Тогаш, како и сега, проучувачи на индоевројаните и на грчката филологија исклучитечно се
противеа на согледувањето било каква врска помеѓу грчкиот јазик- од една странаи египетскиот и семитскиот, двата главни неиндоевропски јазици од античкиот
Источен Медитеран, од друга страна. Нема сомневање дека доколку египетскиот,
западносемитскиот и грчкиот јазик беа јазици на три значајни соседни племиња во
современиот Трет Свет, би постоело обемно компаративно проучување, после кое
најголемиот дел од лингвистите би заклучил дека тие можеби имаат прилично далеко сродство едни со други, но и дека со сигурност се одвивале значителни лингвистички и веројатно други културни позајмувана помеѓу трите народи. Меѓутоа,
со оглед на длабоката почит која се чуствува кон грчкиот и еврејскиот јазик, ваквиот вид на сирова комаративна работа се смета за несоодветна“.156
Се наведува врската на староегипетскиот со македонскиот коине (тн.грчки).
Па токму арамејскиот и староегипетскиот биле пелазго-семитски јазици.
Античките автори, кои пишеле за Александар Македеонски, не го познавале
коине (тн.старо-грчки)- тој до денес се изговара на македонски коине=којне, споредено со Дуден (1971...), каде стои: кој не. Еве го македонскиот доказ: Се прашувакој дојде ? Се одговата- кој не дојде, со значење, сите дојдоа! И следи кој не до денес означува на македонски, на мојот мајчин и татков брсјачки говор- сите! Токму
тоа сите означува општо, заедничко, за употреба за сите. Птоломеите биле Македонци со битолски говор со кого бил напишан Каменот од Розета- Египет а и другите.
Единствено отстапување имало само кај Квинт Куртиј Руф, чиј најстар манускрипт бил само од IX век, а книгата била печатена во XV век. За јазикот коине
дека постоел за време на Александар било дело на еден фалсификат во XVII век.
Бидејќи во книгата на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги, тие две
книги биле германски фалсификат: „прво издание со суплементите на Френсхајм
излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“. Во прилог се наведува и најбитниот доказ: Македонците во Пакистан, Ханзите и Калашите, со својот бог Арес, кој бил бригиски=брсјачки, не говорат коине,
туку на јазик, јазикот на Бригите со мноштво денешни брсјачки збора и традиции.
Плиниј Постариот (23- 79) истакнува: „...Првите дела кои се напишани на
хеленски јазик датираат после IV век пред Христа...“.157
Х.Џ.Велс158 пишува: „Филип бил старински крал, половина крал, половина
водач, прв меѓу своите војводи, од стар северно-ариски тип. Војската која тој во
Македонија ја основал, се состоела од општо регрутирана пешадија и благопродни156
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чки коњски одред кои ги викале ‘другари’. Народот се состоел од земјоделци и ловци, и бил донекаде склон на пиење, ама погоден за дисциплина и добар за војување. Ако народот и бил малку едноставен, државната управа била умна и подвижна. Дворски јазик низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки. Тој двор
бил во доволна мера просветен да би можел да склони им пружа забава...“.
Се говори само за „атички (атински) грчки“, но не за Александријски коине.
“Ова последна приказна...После една голема пијанка во Вавилон го обзеде
Александар грозница (323. пред Христос), те се разболе и умре. Имал тек триесет и
три години...“.159 (За коине се говори само по смртта, по 323- та г.п.н.е., Р.И.)
„Во птоломејските, македонски и грчки управувачи се нашле и Египќани...
Македонците управувале со Египет...Птоломеј постанал фараон, боженски крал, а
неговата управа го продолжила старото предание на Пепи, Тотомес, Рамсес и Неко.
Александрија под врховен фараонски надѕор имала устав како и грчките градови.
Атичкиот грчки јазик постанал дворски и службен јазик. Грчкиот постанал на големо општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па и тамошната еврејската заедница нашла за потреба својата Библија да ја превде на грчки јазик, бидејќи многу од
самиот нивни народ не беа веќе во состојба да го разберат еврејскиот. 160 Атичкиот
грчки јазик низ повеќе векови нарастување пред и после Христо бил од Јадранот па
до Персискиот Залив јазик на сите образовани луѓе“.161
Се говори за превод на Библија на коине, но не на атичкиот говор (јазик).
„Тие денови...Калимах ги резделил поголемите дела, како што е Херодотовата Историја, во ‘книги’, или делови, како ние би ги нарекле, од која секоја чини
засебен свиток. Александријската книжара привлекла во себе далеку поголем број
научници отколку учители од музејот...“.162
Книгите на Хомер...Херодот...биле преведени само од јонски јазик на коине.
„Занимливо е...во светот од 300. година пред Христо немало ништо слично.
Александрија тек требала да ја создаде својата прва граматика и првиот речник...“.
Првата гракатика и првиот речник на Александриски коине во 300-та г.п.н.е.
Следи сите книги пишани и преведени на коине биле само по 300- та г.п.н.е.
„Латинскиот јазик не располагал со доволно умни вредности, не обфаќал доволно оригиналната книжевност или наука, да памтен човек би можел во него самиот да согледа доволно средство за понатамошен умен развиток и конечно да би
можел да издвојува конечна превласт над грчкиот јазик...Од тоа гледиште грчкиот
јазик имал грдна предност над латинскиот. Кога настапило одвојување на источното од западното царство, грчкиот јазик поново зел мах на истокот, те, мада под некаков учмален вид, ги обновил хеленските преданија. Сега, средиште на хеленизмот повеќе не била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорувал на слободниот дух и говор на Аристотел и Платон...“.163
Хомер, Херодот, Тукидид, Платон, Аристотел...пишеле на пелазгиски јазик.
„Наскоро се појави друг голем учител, кого многу современи истражувачи
го сметаат за вистински основач на христијанството: Савле од Тарз или Павле. Изгледа дека на Савле му било еврејско, а Павле римско име. Бил римски граѓанин и
159
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изгледа дека бил човек со повисоко образование, ама кадекаде поограничен дух отколку Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додуше, некои еврејски писатели
тоа го прорекуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Бил добро упатен во
александриското хеленско богословие, а се служел со грчкиот јазик. Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несовршен. Тој не
се служел со грчкиот јазик, како што се говорело во Атина, туку александрискиот
грчки, а со овој владеел лесно и потполно. Уште долго време пред што се чуло за
Исус Назаретинанин, веќе работел како верски теоретичар и учител. Во приказните
на Новиот Завет се јавува одпочеток како жесток критичар и противник на назарените“.164
Се истакна: „Тој не се служел со грчкиот јазик, како што се говорело во
Атина, туку александрискиот грчки, а со овој владеел лесно и потполно“.
Се разликуваат два јазика: јонскиот од Атина и александријски јазик коине.
Чарлс Франсис Потер165 наведува: „Грубата концепција за Исус...од неодамнешните лингвистички проучувања на коине (се изговара којне), мешавина од
разни јазици...Коине бил, како што името значи... општ универзален јазик на времето, вид на есперанто употребуван разговорно, во трговијата и во литературата за
широка употреба за време на вековите веднаш пред и после 01 година од новата
ера, сè додека латинскиот постепено не í го презеде местото како лингва франка за
Средоземниот свет“.
Коине бил прв христијански јазик кој го познавал и владеел Апостол Павле.
Улрих Вилкен166 наведува: „Дури и пред националната реакција на Сасанидите против елинизмот, Римјаните му зададоа смртен удар на источниот елинизам
со срамното уништување на грчкиот град Селеукија 167 на Тигар, што го изгореа до
темел во 164 година во текот на војната кај Верус со Партијците. Со оваа голема
несреќа Грците ја загубија тврдината зад реката Еуфрат. Грчкиот јазик имаше
интенција да изчезне, а арамејскиот, кој веќе имаше широко распростанетост за
време на Ахеменидите, сè повеќе се ширеше.
И на други места, исто така, ориенталските јазици, кои никогаш не постоеја
во земјата надвор од грчките градови, на крајот го истиснаа грчкиот. Во Сирија,
арамејскиот јазик беше толку силен во текот на целиот селеукиден период, што под
империјата беше познат како сиријски јазик и стана важен литературен јазик, кој
можеше да се најде особено во службата на христијанските цркви, а кој исто така
остави световни дела како што е Сиријско- римскиот законик, од кој се гледа дека
во Сирија, покрај римскиот, и грчкиот закон имал свое место. Губењето на елинизмот е означено со фактот што исчезнаа македонските имиња. Така, Алепо и Ако
ги зедоа своите стари имиња, а нивните елинистички имиња Берој и Птолемеј беа
за-боравени.
И во Египет домородниот јазик на крајот победи во споредба со грчкиот.
Последниот грчки папирусен текст- арапско- грчки билингвијален- припаѓа на десеттиот век. Бидејќи најстариот папирус е од времето на Александар, а тоа е голем
период- околу 1300 години- можат да се следат ефектите на Александровото живо164
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тно дело во континуитетот на грчкиот јазик во долината на реката Нил. 168 Египетскиот јазик преовладуваше во тој период. Наспроти целосниот успех на елинизацијата, стариот египетски јазик засекогаш преживеа меѓу народните маси,а откако тие
станаа христијани, т.н. ‘копти’, се разви литература која, како и сиријската, беше
предоминантно христијанска, во која беше вклучена и световната литература, како
коптичка верзија за визијата на Александар. 169 Тоа може да се смета како последен
триумф на елинизмот што во третиот век во н.е. Египќаните го транскрибираа овој
коптички јазик, кој не е ништо друго туку развиен стар египетски јазик, 170 со грчка
азбука, со неколку додатни демотички знаци, а подоцна гим отфрлија хиероглифите и демотичкиот ракопис. Коптскиот јазик, наспороти арапскиот, односно на новиот освојувач, продолжи сè до осумнаесетиот, а во неколку случаи и до деветнасеттиот. Коптичката библија сè уште се чита во коптичката литургија, иако не се
разбира. Но, во средна Азија арапскиот јазик беше вистинскиот освојувач“.
НАСЛЕДНИК НА СЕМИТСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ БИЛ ЛАТИНСКИОТ
Улрих Вилкен171 наведува: „Влијанието на Александар...грчката култура направи извесна експанзија подалеку на Запад; но освојувањето на Рим од елинизмота тоа е она што е вредно во историјата на своето никогаш немаше да заземе место
како што го имаше, без да се создадат услови за тоа. Бидејќи во периодот на кралевите на Рим беа преземени многу елементи на грчката култура преку грчките градови во Долона Италија, прво азбуката, потоа култот на боговите, уметноста и некои законски норми- сепак тоа беше само капка во споредба на широкиот поток, со
кој во голема мера од средината на третиот век пред н.е. грчката култура го засити
римското општество. Почетокот на овој процес започна во 240 година, една година
по победоносниот крај на Првата пунска војна, кога грчкиот слободњак Ливиус
Андроникус од Тарентум првпат направи латински превод на грчко уметничко дело за римските игри. Има две работи карактеристични за Рим во оваа мисла. На прво место тоа беше Сенатот по чии наредби беше изведено делото. Многу значајно е
да се одбележи дека овој чекор дојде официјално од власта. Ако се знае дека тоа беше Сенатот кој пред дваесет и осум години ги иницира сребрените пари со кои ја
воведе римската трговија во елинистичката трговска зона, многу е значајно што
истиот Сенат сега го нареди изведувањето на грчките дела. Тоа го оправдува постоењето на програма за културата, паралелно со економската програма. Сега се
бараше спојување со елинистичкиот свет преку интелектуалната сфера. Затоа изгледа легитимно да се каже дека елинизирањето на Рим го пресоздале животното
дело на Александар. Ако грчката култура не постигнеше широка светска позиција,
Сенатот немаше да согледа и да ја воведе во Рим“.
Коине не постоел за време на Александар. Тој бил само од 300-та г.п.н.е.
„Второ, тоа беше највисок дострел кога беше направена грчка претстава на
латински јазик. За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјаните, откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот, односно
својот мајчин јазик. Оваа независност што Римјаните ја задржаа против странската
168
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култура ги разликуваше од ориенталските народи, а одговара на нивната силна и
горда национална самосвест, во што лежеше тајната на нивната извонредна моќ.Но,
бидејќи од почетокот грчката поезија се задржа на латински, латинската проза сè
уште не беше развиена и првите имитации на грчката прозна литература во Рим беа
на грчки јазик. Првиот Римјанин кој имаше намера да напише римска историја,
Фабиус Пиктор- римско копие на Берос и Мането- на крајот од третиот век го напиша своето дело ‘Летопис’ на грчки јазик, а така направија неговите следбеници.
Като постариот во вториот век беше првиот кој состави латинска историја во
своето дело ‘Оригиналност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пишуваа својата проза само на латински јазик“.
Се истакна: „За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјаните, откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот“.
Бидејќи Римјаните „откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот“, латинскиот јазик никогаш не бил нивни мајчин јазик. Па мајчин јазик на
Римјаните, Македонците... бил варварски=пелазгиски=т.н.Хомеров=т.н.словенски.
Народен јазик на Римјаните бил пелазгиски, а твореле на коине и латински.
Само токму и затоа следело многу потоа и: „Като постариот во вториот век
беше првиот кој состави латинска историја во своето дело ‘Оригиналност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пишуваа својата проза само на латински јазик“.
„Овде е местото да се опише како оваа елинизација, свечено воведена од
Сенатот, претставник на владеачката аристократија, силно се прошири во римското
општество во наредните векови, особено во кругот на Скипиосите во вториот век.
Треба само да се каже дека во јазикот, како и во другите работи, а особено во уметноста, Римјаните наспроти целата елинизација, постојано го бранеа својот посебен
карактер, така што резултатот беше грчко- римско мешање,чиј квалитет, иако определен од грчкиот составен дел, сепак поседуваше еден специфичен римски тон. Кај
Цицерон и поетскиот круг на Август ова грчко-римско мешање на културата постигна дострел што ја издигна многу повисоко од декадентната грчка култура во
тоа време. За целиот тек на подоцнежната европска историја до денешен ден, беше
огромна важност тоа што Римјаните постојано постигнуваа успех во ширењето на
оваа грчко- римска култура на Запад од континуитетот, особено во Шпанија и Галија. Тие го поставија каментемелникот на романските нации и нивната култура и
одлучија латинскиот да биде јазик што ќе се употребува на Запад, како што беше
грчкиот на Исток. Треба да се одбележи и тоа што грчко-римската култура која разви една грчко- римска уметност на почетокот на империјалната епоха, имаше втор
ефект на Исток сега под римска власт, особено во Сирија, каде што Римјаните изградија големи згради во Балбек и Палмира. Суштествената независност и важноста на оваа грчко-римска мешана култура присилува да се прекине елинистичкиот
период со Август, а со него и да почне една нова епоха на древната историја, а тоа
беше Римската империја“.
ОДРОДУВАЊЕ НА ПЕЛАЗГИТЕ СО КОИНЕ И ЛАТИНСКИ ЈАЗИК
Семитските јазици коине и латински биле само службени и христијански.
Народот си говорел со својот варварски=склавински=т.н.словенски јазик.
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Олга Луковиќ- Пјановиќ172 наведува: „Така, во овој миг да се вратиме на непрецизните Овидиеви173 објаснувања во неговите писма, упатени во облик на песни
во Рим на неговите пријатели, познати под името ‘Тристија’...да пишува песни на
јазикот на ‘Варварите’, кои тој час го нарекува тракиски, час дакиски, гетски, скитски или сарматски, ние ипак и од ваквото негово објаснуваме можеме да направиме еден сигурен заклучок, а тој е: Овидие, е човек од перо, не може да научи пет
различни јазици, на кои ги пиши своите нови песни, туку со поедините називи се
служи секогаш во еднина, т.е. или им испраќа вест на пријателите, дека пее на гетски, или пак се служи со некој друг назив, ама секогаш во смисол, дека се работи
за еден едини ‘варварски’...јазик...“.(Само еден варварски=т.н.словенски јазик,Р.И.)
„На ова место...во четвртиот век пред Христо, живеел и работел Платон, кој
оставил свои списи воглавно во облик на дијалог, уште дел на оваа расправа, Платон ги споменува истите тие ‘Варвари’, кои дури и во негово доба уште секогаш говореле меѓу Грците (Хелените) со својот древен јазик...“.
„За Херодот овој англиски истиоричар (Кито) вели: ‘...тој (т.е.) Херодот ги
сматра Грците (Хелените) на Јонија како варварски народ, кој е погрчен (хеленизиран)“. (Поимот Грци е понов,навредлив за Македонската династија во IX в., Р.И.)
Па варварскиот јазик бил пелазгиски- тој бил Хомеров=т.н.словенски јазик.
„Овде сега да се потрудиме, да изведеме единствен можен заклучок. На изложувањето на Франо- Марија Апендини, почнувајќи од страна XXV на предговорот на Стуличевиот Речник, е многу јасно што е што, преку што се преминува молчејќи, или пак на начинот кој ја замаглува почетната вистина. На основа на античките писатели излегува недосмислено, дека грчките острови, како и скоро цела
најстарата Грција- tota fere Graecia antiquissima- биле населена со Траките, како што
тврди Страбон: ‘Idem tetastur Strabo’ (lib.7. et 10.). Уз тоа, сигурно е, продолжува
Апендини, дека Пелазги биле Траките и Скитите, при што не упатува на Херодот,
кн. II; Тукидид, кн. II и IV и Страбон, кн. VII. Потоа тој изричито кажува, дека знаеме, дека Пелазгите не биле само во Грција, туку и во нивните соседни земји, како
нпр. во Италија,по сведоштвото Херодотово (кн. I),Диодор Сицилијански (кн.
XIV), Дионисиј Периегета и Дионисиј Халикарнаски. Освен тоа, Страбон јасно
рекол, де-ка Италија била запоседната од Траките: ‘…Italiam a Thracibus quoque
fiusse posse-ssam, ut clare fathetur Strabo..’ (lib. XII), а Траките биле и Фригите, или
Тројанците и Хенетите, кои ги сместиле во аголот на јадранскиот залив (in Adriatic
sinus angulum …), … И би можело така да продолжиме уште долго, оти Апендини
цитира многу автори, избирајќи мошне убедливи сведоштва... Според него целиот
тој силен ‘ис-чезнат’ народ говорел тракиско- илирски, или со илирски, или пак
‘словенски’ ја-зик, со кого- во некоја рака-централна зона било Подунавјето и
црноморскиот брег. Ние повеќе места покажале, како тој јазик- заедно со луѓето- се
ширел во разни правци, а особено спрема европскиот север... Од излагањето
Апендиевото е јасно, дека тој трачко- илиро- словенски јазик се говорел секаде,
докаде допирало племе-то Траки...“.
„Бидејќи...Шулц, на стр. 19...Развивајќи ја таа тема, тој отпочнува со Либурите, кои живееле околу Јадранскиот Илирски Залив, па додава, дека Илирите биле
и Венетите, на реката По. Споменувајќи ги, значи. Венетите од денешна северна
172
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Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарии, АИЗ Досије, Белград, 1990- през. од Интернет.
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Италија, тој цитира една позната реченица, мошне значајна со обѕир на денешниот
јазик на таа област. Имено, имало покушување, Венетите да се идентификуваат со
Келтите. Меѓутоа, Полибиј јасно изразил, дека помеѓу Келтите и Венетите постоела разлика: ‘Venetorum lingua prorsus differabat a Celtica lingua.’
Од стр. 20 Шулц ги наведува сите италијански области, кои некогаш ја населувале Илирите, па наведува:...‘Некогаш Илирите ја населувале целиот брег на Јадранот, до реката По па све до границата на Апулија...’.
‘Илирскиот народ некогаш бил најславен и го дал името на Јадранот, а воено и на Јонското море, а обете имиња се стари се дополнувале со ‘Илирското море’
‘...ама и италските области некогаш ги заземале тракиско- илирските племиња. Така Плиниј за античката Умбрија...’ “.
„Но да се вратиме на Дубравиј,кој, ставајќи нераздвојна врска на Сарматите,
слово и слава...Лаоникос Халкокондилос...
‘...книгата ‘За Турција’, Халкокондило најдува прилика, да говори и за Сарматите, за кои кажува, дека имаат ист јазик како и Илирите од Јонското Море па
све до Венеција...“.
„Значи...Да го додадеме на тоа и тврдењето на Јан Колар, дека Словените
биле и пред Келтите, и пред Римјаните во цела Горна Италија, не само во нејзината
венецијанскиот и ламбрардискиот дел, туку и во денешна Швајцарија, па во Тирол,
делот на Баварија, во Реција и Норикум. Кога така ги поставиме работите, постанува сè така јасно, да појасно не може да биде“.
Љубомир Кљакиќ174 вели: „Установувајќи...Италијанскиот XIX век со Мацинј, Кавур и Гарибалди не би бил можен без антипапска борба, ниту еманципацијата
на британските острова која траела од XI-XII век, би дала резултати без пресметка
со папството. Тоа важи и за германските земји XIX век, чие обединување го овозможила протестантска Прусија, како што тогаш се викале некогашните земји на
Полапските Словени. Повикувајќи се на наводите на старите англиски, шкотски,
ирски и велшки преданија и хроники, како и трудовите на бројните британски научници во XX век, а посебно Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер и други, како и на
сопствените топономастички и историографски истражувања, Милош Црнјански
1964. година ја запознал нашата јавност со чинителите за словенското присуство на
британските Острови во текот на II-I милениум п.н.е., ама и подоцна. Големиот
славист Јан Колар 1853. година објавил капитален труд Стараиталиа славјанска,
публикувајќи на преку 700 страни документација за словенското присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се
нашла на папскиот индекс на забранети книги, па тоа е разлог што ова капитално
дело не се споменува во енциклопедиската одредница, ниту потонији лингвистички
стручњаци. Александар Димитријевич Чертков се бавел со истиот проблем на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O jazyke pelastov, naselivših Italiju, i sravnenie jevo s drevnoslovenskim, објавено во Москва 1855. година.
Радивоје Пешиќ прв потсетил на ова, во меѓувремено ‘заборавени’ истражувања
пишејќи за континуитетот на словенското присуство на Апенинското Полуострово
и другде по Европа“.
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Слободан Јарчевиќ175наведува: „Ваква неодумица околу историјата на Јужните Словени не им дале мир на Милош Црњански...Црњански открил дека и топонимите на средниот француски брег, посебно во Бератња, имаат свои имењаци
на Балканот: Дрина, Свердол, Вран, Вечан, Бреге, Новар итн. Во Британија француските археолози откриле дека тука фолклорот е скоро идентичлен со фолклорот на
словенските народи. Племињата кои се појавуваат во Британија, Ирска и на западните брегови на европскиот континент носат словенски имиња: Бодуни, Добуни,
Думани, Корнови, Корни, Корнути, Морини, Бориштени, Горичани, Луги, Ладени,
Мијати, Рутени, Морави...“.
„Заправом сите истражувачки на исконата на Ирска и Британија се мачат
околу јазикот на своите предци. Името на денешниот град Солсберија, во близина
на Стоунхенџ, на старите карти е забележан како: Сорбиодун, Сорба, Сарун, Сербола и Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња упатуваат на српски јазик и на
облик на името на српски народ. А покраината во која се најдува Стоунхенџ се
викала во старите времиња Вилчи, што е име на словенски народ. Во Ирска, Англија, Велс и Шкотска ги имаме старите топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Видуа,
Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина... Провинцијата Велс тогаш се викала Венедотија“.176 итн. итн.
Бранко Вукушиќ177кажува: „Истакнатиот српски научник, келтолог проф. др.
Ранко Куиќ, член на Велшката академија на наука во своето дело ‘Српско-келтски
паралели’ (Бања Лука 2000.) наведува до сега непознати докази на етно-културни
сродности на Келтите со Словените. Оттука словенски траги кај пре-живеаните
потомци на Келтите во далечна Британија ? Оти, Римјаните биле оку-патори во
Британија приближно колку и на Балканот. Во римските мапи и административфни списи од тоа време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу
имиња на реки, планини и други топоними и етноними се подудираат со имињата
во денешна Србија и другите делови на бивша Југославија. Неверојатен е списокот
на реките: Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена,
Ведра, Добра, Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарската Осма
итн. Списокот на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор,
Дурмитор. Пирлитор и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара,
старо аријевско име“. (Велс=Велес=Волос, Р.И.)
Енгеланите и Десаретите биле бригиски, со основа енгел=ангел Енглија=Англија и Десарети=де есарети=есерити=езерити: до денес де е во употреба дебре=де
бре,како и во Елада девтер=де втер=втор.178Важно: езерит=езер[о] ит=ет-бригиско.
Овде е најбитно да се одгонетни, дали денешните Брзјаци имаат нешто заедничко со Бригите. Еве го доказот: богот Бригит: ...Бригита, народна светица, на келтското говорно подрачје...Следи машки род- Бригит, а женски род- Бригита. Пак,
бидејќи Бриг=Бриг, Бригит=бриг ит- трето лице еднина на денешен брзјачки говор
завршува со ит=ет: тој одит=одет, а без крајното т само тој оди=оде итн.- едно исто.
Европското говедо било бригиско, бриг=фриг=фриз-иско со мали рогови ...
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Густав Вајганд179 наведува: „Ако Траките го заземаат центарот и целиот североисток на Балканскиот Полуостров, така Илирите северозапад. Тие освен тоа се
подалеку навлезени; не само ги најдуваме во горна Италија илирските Венети, туку
ги сретнуваме и во јужниот брег Јапигите и Месапите, чиј јазик како илирски е докажан...“.
Светислав Билбија180 наведува: „Овој труд го објавувам на српски јазик181 и
писмо кирилица поради тоа, што српската азбучна кирилица ми послужила правилно да ги прочитам етрурските, лидијските и ликијските текстови на нивните пишувани споменици, и дека истите до потполност се разбирање да ги протолкувам
на српски јазик.
Јазикот со кој денес говорат Србите, Хрватите и Словенците, бил ист оној
јазик со кој говореле рашанските племиња во Италија кои оставиле на тој јазик забележан во своите пишани споменици во кои помеѓу себе се викаат Раси и Рашани,
а не Етрурци, како што Римјаните ги викале. Како што рашанските племиња, кои
живееле во денешна Словенија, Истра, Хрватска и Србија, ги назвале Илири.
Иако во минатото се нижеле тешки времиња, се менувале завојувачи, господари и вери, доаѓале и заминувале војните, народот наш останал секогаш со своите
логи, чувајќи ги своите традиции и јазик. Во документите кои се прикажуваат во
овој труд под насловот ‘Рашански буквар и читанка’, чии слова се слиени во бронза
пред три илјади години во областите на падованската Венеција, ист е јазикот со кој
денес говорат Србите, Хрватите и Словенците.182
Затоа покрај Србите, Хрватите и Словенците можат на ист начин да ги читаат и разбираат етруските, лидијските и ликијските пишани споменици, само ако
би се служеле со кириличните слова кои покрај етрурско писмо и писмото руни...
Латинското писмо се обликувало од етрурското во време кога Рим почнал да
ја создава својата индивидуалност, уништувајќи сè што било рашанско. Реформираното и ново уреденото латинско писмо ги изфрлило од рашанскиот алфабет неколку базални слова со нивната гласовна вредност, што довело до вистината дека
никогаш не успеало со помош на средновековниот латински јазик и писмо правилно да се прочитаат и разберат етрурските записи. Затоа е залудно и да се покуша
да се употребат латинските слова со кои денес се служат Хрватите и Словенците,
кои се со скорешно потекло, кога во тоа потполно подфрлило латинското писмо“.
„Во речникот кој е составен дел на оваа расправа, се најдуваат околу 750
зборови кои во своите записи ги употребувале Рашаните- Етрурците. Лидијците и
Ликијците. Меѓу тие зборови се најдуваат и многу зборови за кои се мислело и тврдело дека тоа се турцизми во српскиот јазик. Тоа со овој труд се исправува, оти тоа
се етрурски, лидијски и ликијски зборови кои во своите речници ги усвоиле освојувачите на малоазиските...народи како што се Персијанците, Арапите и Турците.
Турците не ги донеле на Балканот оти тие отсекогаш биле тука во говорот на народот на Балканот кој тие го покриле. Кога би биле правилно прочитани и протолкувани, нарочито лидијските и ликијските или ликијските пишани споменици,
бројот на тие, така викани турцизми, ќе биде многу поголем“.
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„Упадливата графичка сличност на етрурското писмо, кирилицата, писмото
руни, укажува на нивниот заеднички извор. Затоа било можно да се изведе заклучок, дека едино со словата на денешната кирилица правилно можат да се прочитаат
етрурските, лидиските и ликијските пишани споменици и да сезнае непозната
содржина“.183
„Писателот и историчарот Матио Гварнаѓи, го наведува Страдон, кога кажува: ‘Треба да се запримети дека Лидијците не го примениле или измениле јазикот
на Етрурците, што повеќе се потврдува, дека имале еден јазик. или сличен еден на
друг’. Тој исто така го споменува и Дионисиј Халикарнишки, кој говорејќи за Лидијците, кои дошле во Италија, и кажува: ‘...дека малку се разликува од оној јазик
со кој говореле Етрурците, па што повеќе, сè до неговото време, била мешавина
помеѓу тие два народи“.184 (Јазик=говор- само различни говори, а не јазици, Р.И.)
Според Дионисиј185:„Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но преставува мешавина од двата. Поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. 186 Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со „поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“.187 Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се
вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебе биле разбирливи. Овде е чудно зошто поимот варварски се употребува за говор. Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите
поими се потискале, а на нивното место го заменувале со други. Бидејќи тогаш немало народи, нивните јазици биле говори. Ова било повод од разни поими тие меѓу
себе да се разликуваат. Овде е најбитно што латинскиот јазик бил само службен.
Па тој бил само мртов јазик, а народот говорел со т.н.Хомеров (тн.словенски) јазик.
Римјаните говореле т.н.словенски. Токму ова европските автори го кријат.
Римјаните говореле варварски=пелазгиски. Па тие не вршеле латинизирање.
Следи според авторите, Италија била населена со Венети (Venetia) и Илири.
Па венетско=т.н.словенско писмо биле руните во кои имало кирилски слова.
Љубомир Домазетовиќ188 вели:„Улогата на Илирите во Римската војска била
мошне значајна. Нивното значење расте, кога царот Каракала, 212. година нова ера,
со својот т.н. едикт им доделил граѓанско право на сите слободни жители на своето
царство, што Илирите го доведува во повластена положба. Во време кога моќта на
Рим слаби, а на провинциите значењето расте, Илирите избиваат на прв план и во
свои раце ја земаат судбината на царството, што говорат чинителите дека неколку
римски цара биле Илири и воделе тешки и крвави борби со своите претци кои со
векови порано кои се раселувале од Илирија, а тоа биле: Дециј (прогласен цар 248.
година;189 Клаудиј II (владее со царството од 262. до 264. година); Аурелиј (270. го183
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дина прогласен цар од страна на легијата); 190 Пробус (прогласенм за цар 276. година);191 Диоклецијан (прогласен за цар 284. година); 192 Константин I Велики (прогласен за цар 306. година.193
Илирите имале мошне значаен удел во сите сфери на Римското Царство, ама
не толку, колку имале во војската и со војската. Голема личност на тогашниот свет
имал светиот Јероним, (340- 420. година)194 кој важел за најчуениот човек. Тој го
преводува Стариот завет од еврејски 195 и Новиот завет од хеленски на латински јазик. Преводот е познат под називот Вулгата, кој и денес е во употреба во Католичката црква“.
Учеството и доприносот на Илирите на римската култура, политички и еконимски бил мошне голем, без обѕир на сите оспорувања. Така познатиот илиролог
А.Стипчевиќ,196 изнесува: ‘Некои тековината на илирската технологија и народната
култура постанале своина на цеолкупната римска култура и цивилизација. Тука е
нпр. Либурна- брз воен брод назван по Либурните кои први граделе, а влегол во состав на римската флота, па општопознатиот лек Гентиана,назван по илирскиот крал
Генциј и лековитото растение Iris Illyrica. Со општата своина на доцното Римско
Царство и христијанската Литургија до денешните денови постанала широката бела облека со големи ракави названа Далматица (води потекло од Далмација).’...“.
Х.Џ.Велс197 пишува: „Во светската историја...Константин...Бил сразмерно
слабо образован. Грчки знае малку или никако...“.
„Изгледа дека Константин...свикал свеопшти црковен собор во Никеја (година 325.), град во близина на Никомедија, скоро преку пат на самиот Цариград.
Евсениј ни пружа занимлив опис на овој необичен состанок, со кој претседувал
самиот цар, мада формално уште не бил покрстен...бидејќи слабо знаел грчки, морал да се задоволи со тоа што да ги прати гестовите, расположението и нагласокот
на поедини говорници, од нив да направи заклучоци...збунет им се свртува на преведувачите...“.198
„Западноевропските писатели...Константин Велики не знаел грчки, и дека
Јустинијан го говорел со туѓ нагласок...199
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Додека на запад дошло до потполен слом...Теодосиј Велики(379.- 395.)...Малку подоцна ќе проговориме и за Ираклиј (610. 641.). Ќе биде и во Јустинијановите
жили, како и во Константиновите течела словенска крв...“.
Фокас бил полуварварин- еден родител склавин, а еден родител римјанин.
Склавините говореле со варварски јазик, а Римјаните со службениот коине.
Стјепан Антолјак200 пишува: „Сепак, главен извор за историјата на македонските Словени кон крајот на VI и VII век се т.н. Miracula s. Demetrii, I и II.
Првата збирка на ‘Чудата на св. Димитрија’ по сè изгледа ја составил солунскиот митрополит Јован, кој живеел на преминот од крајот на VI и VII век. Но дали тој е вистински автор на ова дело, тоа би требало да се поткрепи со посилни, нови докази, па дури тогаш да се прифати како дефинитвно решение. Miracula се составени веројатно во II половина на VII век, а се делат на 13 поглавја, односно пофални беседи (хомилии) во чест на солунскиот чудотворец св. Димитрија. Во нив
се изнесуваат ‘стари приказни’ и ‘чудесни настани’, кои имаат историска подлога...
Miracula II е збирка од ‘6 чуда’ и тоа е продолжение на Miracula I, со таа разлика што овде секое опишано чудо претставува повеќе или помалку значаен настан. Се претпоставува дека авторот на Miracula II е припадник на нижиот црковен
клер во Солун, зашто тој анонимус, не знае да се изразува, не пишува со изграден
стил како архиепископот Јован...“.
Бидејќи „тој анонимус, не знае да се изразува, не пишува со изграден стил
како архиепископот Јован“, јазикот коине не бил народен туку христијански јазик.
„Се гледа дека Miracula II…Словените овој анонимус ги нарекува ‘варвари’
и секако не ги симпатизира...“.
Склавините=Повеќебожци со варварски=пелазгиски=т.н.словенски јазик.
Во книгата на ИНИ201 се истакнува: „Посведочениот континуитет на Македонците како мнозинско население во Македонија...Во таа смисла, новата сложена
етничка конфигурација што се формирала на територијата на Македонија во текот
на VII и VIII век, преку евидентираното присуство на античките Македонци и населените Словени, ги навела византиските автори како Теофан да започнат да ги идентификуваат Словените на македонската територија, под единствено име- македонски склавини. Тргнувајќи од тоа, може да се констнтира дека античките Македонци
имале силно влијание врз процесот на групната идентификација и креирањето на
идентитетот на населените Словени во Македонија. Епизодите содржани во II-та
збирка од Чудата на св. Димитрија Солунски, каде што анонимниот автор прави
јасна дистинкција помеѓу ‘нашиот јазик’ со ‘јазикот на Ромеите, Бугарите и Словените’, упатува дека во првобитната фаза од интеграцијата македонскиот говор во
Солун, а не грчкиот, бил користен за општење меѓу солуњаните и Словените...“.
Склавините говореле варварски јазик, кој бил различен од коине на Ромеите.
Па „македонскиот говор во Солун, а не грчкиот, бил користен за општење меѓу солуњаните и Словените“. Се потврдува, солуњаните говореле со варварски јазик.
Со отстранување на семитските зборови од коине до старословенскиот.
МАКЕДОНСКИОТ СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
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Димитри Оболенски202 наведува: „Царот ги избрал двата браќа од Солун,
Константин и Методиј, да ја предводат повратната мисија во Маравска. Ние веќе ги
спомнавме работата на Константин, неговите интелектуални особини, неговите лични врски со водечките византиски учени луѓе од тоа време и улогата што цариградскиот универзитет ја имал во неговото образование и во подготовките за мисионер и дипломат. Браќата потекнуваат од семејство со традиција од државна служба:
таткото работел во служба на стратезите на солунската тема. Постариот брат Методиј заземал висока административна позиција (веројатно управник) на една словенска провинција на Царството. Според тоа, и двајцата браќа, по раѓање и воспитување биле дел од главниот тек на традициите на ученост и писменост кои се спроведувале под заштита на владините кругови во Цариград. Обајцата стапиле во свештеничките редови, Константин во ѓакон а Методиј станал калуѓер во големиот манастирски комплекс на Олимп во Мала Азија. Во Цариград високо ги ценеле неговата подготвеност и искуство. На пример во 860 година, царот Михаило III и патријархот Фотиј му доверуваат важна политичка и верска мисија во државата на
Хазарите, северно од Кавказ. Кога биле избрани да ја предводат мисијата за Моравска, Методиј бил игумен во еден манастир на Олимп, а Константин подучувал филозофија во патријаршиската школа која работела при црквата на Светите апостоли
во Цариград.
Константин и Методиј биле и на лингвистички план исклучително подготвени да ја предводат оваа мисија затоа што една од нејзините цели се состоеле во
проповедање на христијанството меѓу Моравците на словенски јазик. Нивниот роден град Солун во деветтиот век бил двојазичен заради присуството на многубројни Словени кои живееле во него и заради блиските врски меѓу жителите на Солун
и словенските заедници во околината. Така и Константин и Методиј добро го знаеле јазикот што го научиле уште во детството. Еден биограф на Методиј од деветтиот век бележи дека царот, наговорувајќи ги да тргнат во Моравска како негови пратеници, го изнел и следниот аргумент: ‘обајцата сте родени во Солун, а сите Солунци зборуваат на чист словенски јазик’203 “.
Славинскиот јазик бил варварски=пелазгиски, јазикот на ...Хомер...Платон...
„Успехот на моравската мисија не зависел само од подготвеноста на оние
кои биле вклучени во неа за успешно да го проповедаат христијанството на домашен јазик, туку на Моравците требало да им се подготват словенски преводи на
Светото писмо и на христијанската литургија. Со овој проблем веќе подолго време
се занимавале и франачките и византиските мисионери кои работеле меѓу Словените. Во првата половина од деветтиот век Франките превеле неколку христијански
текстови од латински на словенски јазик и ги испишале со латинско писмо само заради неколкуте моравски преобратеници. Меѓу другото, тука биле книгите за правилата за крштевањето и исповедта, Вјерују и божјата молитва. Се чини дека и Византијците исто така се потрудиле додека работеле како мисионери меѓу словенките поданици на словенските верски изрази (а понекогаш и целокупни текстови)
ги препишувале со грчко писмо веројатно очекувајќи го денот кога овие туѓинци ќе
бидат доволно хеленизирани да го разбираат грчкото Свето писмо и литургија. Ме202
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ѓутоа надвор од границите на Царството овој проблем бил уште посложен. Освен
фактот дека голем број словенски гласови неможеле соодветно да се пренесат со
грчкото писмо, кај новите словенски нации кои во деветтиот век се создавале од
другата страна на северните граници на Царството биле, во одредена мерка, развиени и политичката и културната самосвест што се гледа од фактот дека нивните водачи тежнееле да добијат вистински преводи на Светото писмо и литургијата на сопствениот јазик. Таква била барем експлицитната желба на Ротислав Моравски. А
тоа го барало и словенското писмо.
Византиските власти одамна биле свесни за тоа. Михаило III во 862 година
му признал на Константин дека неговите претходници Теофил и Михаил II безуспешно се обидувале да создадат словенско писмо.204За таа работа сега се зафатил
Константин и успешно ја завршил. Средновековните писатели велат дека за ова откритие не требало многу време и тврдат дека писмото било создадено исклучиво
заради моравската мисија и благодарение на обраќањето на Константин кон Бога за
помош. Константин и порано се покажал како извонреден лингвист, но познато ни
е дека имал соработници и ученици кои му помагале да ја заврши оваа работа. Веројатно тој и Методиј, сакајќи да дејствуваат меѓу Словените, веќе подолго време
работеле на составување на словенското писмо и пред 862 година кога во Цариград
пристигнале емисарите на Ротислав. Писмото што Константин го измислил пред
поаѓањето за Моравска со оглед на неговото родно место и опкружувањето во детството било прилагодено на јужномакедонскиот дијалект од околината на Солун.
Интересно е што во деветтиот век различните јазици на словенските заедници меѓусебно биле послични отколку денес. Благодарение на многу сличниот речник и
синтакса, жителите на Моравска можеле без тешкотии да го разберат говорниот јазик на македонските Словени.205 (Склавини, Р.И.)
Писмото на Константин, заради својата природа, предизвикува многу расправии. Најстарите словенски ракописи кои ни се достапни се напишани со две различни писма- глаголица и кирилица. Кое од нив го измислил Константин ? На тој
сложен технички филилошки проблем ние на ова место тешко би можеле да одговориме на соодветен начин, но секако би требало да кажеме дека Константин, според едногласното мислење на денешните научници, ја измислил глаголицата, додека таканареченото кирилско писмо, коешто го носи неговото подоцнежно монашко
име Кирил, било создадено од обидите на учениците на Методиј, веројатно во Бугарија, грчкото уницијално писмо од деветтиот век за да го прилагодат на фонетските особини на словенскиот јазик. Глаголицата е посложено писмо. Многумина
филолози сега веруваат дека како извор послужила грчката минускула, додека за
некои букви се смета се создадени со адаптација на семитската а можеби и на коптското писмо. Погледнато во целина глаголицата е исклучително оригинално дело.
Од друга страна, кирилицата, со исклучок на околу шест букви, е само адаптација
на грчкото писмо. Но благодарение на својата едноставност и големата сличност со
грчкото писмо на кое, според употребата и угледот му немало рамно во Источна
Европа, таа добила многу поголема историска важност. До ден денешен црковните
книги на православните Словени- Бугари, Срби и Руси- се пишувани со незначително поедноставен облик на кирлицата, а на неа се потпира и современото писмо на
204
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овие три народи. Во средниот век тоа писмо го прифатиле и Романците, па и нивните литургиски книги биле пишувани и печатени на кирилицата сè до пред крајот
на седумнаесеттиот век. Како и да е, создавањето на глаголицата, без оглед на нејзината сложеност, без сомнение претставува дело на првокласен лингвист, па затоа
Константин со право стои рамо до рамо со најголемите европски филолози.
Пред да замине од Цариград, Константин, со помош на новото писмо и за
потребите на литургијата, превел еден избор на поуки од Евангелието. Во Византиската црква евангелистот почнува со првите стихови во првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велигденската литургија: ‘Во почетокот
беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото’. За нивната симболична
применливост на престојната работа за покрстување на Словените на нивниот сопствен јазик, секако биле свесни и Константин и неговиот средновековен биограф.
Во есента 863 година византиската мисија пристигнува во Моравска топло
поздравена од самиот кнез Растислав. Пред неа веднаш стоеле две задачи. Првата
била верска и културна- Константин и Методиј требале да ги изградат темелите на
црквата на словенски јазик врз основа на преводите на основните литургиски и библиски текстови и преку подучување на локалните свештеницу. Втората задача била политичка и дипломатска- како емисари на византискиот цар требало да се договорат со франачките свештеници кои во Моравска работеле веќе најмалку половина век, како и со световните и црковните сили кои ги подржувале, со франачкото
царство кое полагало право врз политичкиот суверенитет на државата на Растислав
и со Римската црква која имала духовна надлежност над Моравска. Првата задача
ја извршиле многу брзо. Литургиската служба дотогаш се одржувала на латински
јазик којшто Моравците речиси воопшто не го разбирале. За кусо време, според
зборовите на биографот, Константин ја превел на словенски јазик ‘целата црковна
служба, утринската, часовите, вечерната, бдението и службата божја.’206 Нема сомнение дека словенската литература на Константин, барем во почетокот, се потпирала на тогашниот грчки ритуал. Исто така е веројатно дека и божјата служба што
ја превел била византиската литургија на св. Јован Златоуст. Се чини дека за потребите на оваа мисија на Кирил и Методиј подоцна на словенски јазик била преведана и латинската миса, иако не ни е познато во кои околности- историјата на словенскиот римски ритуал во средина Европа е крајно маглива.
Константиновиот превод на литургиската служба и евангелистарот ја положил основата на новиот книжевен јазик кој се потпирал врз говорниот дијалект на
македонските Словени, обликуван според грчкиот урнек и главно со црковен карактер. На современите научници им е познат под името старословенски јазик. Со текот на времето неговиот граматички опсег бил проширен, а речникот збогатен со
нови преводи на Светото писмо, грчката патристика и теолошките списи, византиските правни текстови што ги превеле Константин и Методиј и нивните ученици,
како и со оригинални дела кои биле создадени на тој јазик. Меѓутоа, во поглед на
јазичната точност и книжевните вредности за развојот на старословенскииот јазик,
најуспешна била токму таа најрана фаза. Преводите на Константин се одликувале
пред сè со својата учена прецизност и поетско оживување. Бидејќи старословенскиот јазик толку добро ја пренесувал богатата разновидност на грчкиот јазик и синтакса, а притоа не го оштетувал духот на словенскиот и бидејќи разните словенски
206
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народи во тоа време сè уште зборувале со релативно ист јазик, старословенскот
станал трет меѓународен јазик во Европа и заеднички книжевен јазик за народите
од Источна Европа- Бугарите, Русите, Србите и Ромаците 207- кои влегле во византискиот комонвелт.208 Константин, заедно со братот Методиј, бил не само најголем
византиски мисионер меѓу Словените, туку и основач на една културна традиција,
истовремено и верски и книжевна и интелектуална во која на некој начин биле измешани и византиски и локални словенски елементи. 209 Оваа сложена грчкословенска култура чијашто природа и улога ќе ја разгледаме во едно од следните поглавја,
ќе стане канал за пренесување на византиската цивилизација и врз средновековните
народи од Источна Европа“.
„Мораме да истакнеме уште една општа одлика на старословенската јазична
традиција. Врвот на нејзините достигнувања, во смисла на квалитетот на книжевните дела, бил достигнат на самиот почеток од нејзината долга историја, во делата
од првите две генерации преведувачи, односно приближно меѓу 862 и 910 година.
Нема сомнение дека тоа може да му се припише на престижот што старословенскиот јазик го уживал непосредно после своето појавување и којшто ги навел средновековните словенски писатели јазикот на Кирил и Методиј да го прифатат како божествено наследство што може да се имитира, но никако да се надмине.Според тоа,
додека едноставниот грчки јазик од Новиот завет веројатно на Византијците им изгледал лингвистички далеку поинфериорен отколку класичниот грчки кој бил книжевен идеал, старословенскиот јазик чијшто речник и синтакса биле обликувани
според класицизираниот средновековен грчки јазик, изгледал многу подобар од
примитивниот македонски дијалект врз кој се потпирал. Освен тоа, првите негови
корисници му ги направиле и најголемите услуги. Малкубројни се, ако воопшто ги
има, подоцнежните преводи на тој јазик кои можат да се мерат со преводите кои
Кирил и Методиј и нивните непосредни ученици ги направиле во Цариград, Моравска и Македонија. Се чини дека падот на квалитетот започнал веќе во првата половина на десеттиот век што може да се поврзе со бугарската преславска школа.
Преводите, со ретки исклучоци, станувале сè повеќе механички, а грчката синтакса
била ропски имитирана на начин кој бил многу далеку од длабоките филолошки и
книжевни сфаќања на Кирил и Методиј. Подоцнежната историја на старословенскиот јазик ќе биде одредена со исклучителниот факт дека тој својот врв како книжевен јазик достигнал во годините кога бил создаден, кога се борел специфичностите на словенскиот јазик да ги спои со лингвистичкото туторство на грчкиот и така да стекне свој идентитет. Тука не можеме да дадеме потполн опис на натамошниот развој на старословенскиот јазик, ниту пак на книжевноста што била пишувана на него во текот на средниот век. Нашето истражување мора да се ограничи на
два одвоени периоди во историјата на источноевропската книжевност: првиот се
протега од доцниот десетти век до приближно 1100 година, додека вториот го сочинуваат крајот на четиринаесеттиот и почетокот на петнаесеттиот век. Поучно е
да се проследат сличностите и разликите меѓу списите што биле создадени во текот
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на овие два периоди: ваквата споредба ќе ни помогне подобро да ја разбереме природата и динамиката на византиското културно влијание во Источна Европа“.210
Се наведе: „Според тоа...старословенскиот јазик чијшто речник и синтакса
биле обликувани според класицизираниот средновековен грчки јазик...“.
Густав Вајганд211 наведува: „Така во годината 679 постана сојузна држава на
Словените и Бугарите...јавачки народ...во текот на следните два века се врши славизирање на татарските Бугари, под царот Борис од целиот народ беше прифатено
христијанизирањето и дојде црковна литература со старобулгарски јазик,најдуваме,
дека овој јазик бил чист словенски јазик, без влијание ниту на јазичното благо ниту
на флексијата од првобитниот јазик на Бугарите...Ама ние јасно го гледаме влијанието на грчката синтакса во старобулгарскиот, оти од Солун потекнале првите
преведувачи на светите списи, браќата Кирил и Методиј, нивниот грчки узор со таква внимателна точност го преведувале, за само да не се промени светиот Збор на
Богот, за да не мора да му се направи насилие врз бугарскиот јазик. Бугарскиот народен јазик, како што се говорел во Македонија, образува основа на стариот бугарски литературен јазик...“.
Старобугарски јазик бил татарски=чувашки, што немало врска со црковниот
јазик кој бил склавински=Хомеров- без ништо бугарско за да биде и старобугарски.
Во Македонија се говореле мноштво македонски говори,кои биле Хомерови.
Како што Еладците во XIX век биле Ромејци,истото важело за Македонците.
Тилман Бергер истакнува: „Македонскиот јазик и писмо постоеја уште пред
времето на Кирил и Методиј. Тие двајцата беа реформатори.
Поради дадената согласност од македонската царска византиска династија
која владееше со империјата во времето на Кирил и Методиј, беше создаден црковнословенскиот јазик врз основа на постоечкиот старомакедонски јазик“.
Во книгата на ИНИ212 се говори: „Кон крајот на XVI и посебно на XVII и
XVIII век, во Македонија настапил период на преведување зборници со различни
содржини, наречени ‘дамаскини’ по византискиот книжевник Дамаскин Студит
(XVI век). Во овие преводи на словенски, односно црковнословенски јазик, влегувале елементи на народниот говор, особено од синтаксата и од морфологијата. Во
тој поглед особено значаен е преводот од грчки јазик на проповедите на Дамаскин
Студит, направен од пелагонскиот епископ Григориј, во втората половина на XVI
век. Освен тоа, во истиот период биле создадени неколку значајни споменици на
словенската писменост во Македонија, како што се Климентовата грамота, Слепченски писмовник, Македонскиот дамаскин од XVI век, Тиквешкиот зборник од XVIXVII век, Трескавечката кодика од XVII- XVIII век и др. Во манастирските ќелии,
всушност, продолжувале да опстојуваат и хагиографските дела за средновековните
светци, настанати во предосманлискиот период“.
Се истакна: „народниот говор, особено од синтаксата и од морфологијата“.
Ханс-Лотар Штепан213 истакнува: „Малечка доза на свест за реалноста на
секој прекумерно хуманистичко воодушевување му дава следниот цитат.
‘Вистинските Грци, оние кои се фатија за оружје’ и кои на Пелопонез против Османите ‘се бореа за она, што подоцна ќе произлезе дека е формирање на
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нова, независна национална држава, збореа исто толку малку старогрчки колку што
Италијаните говорат латински’ “.214
Бидејќи во 1780 год. не се говорел „старогрчки“, во Елада живееле Словени.
Ова го потврдил Фалмерајер...За Фалмерајер немало Хелени туку Словени.
Х.Р. Вилкинсон215 говори за „Картата на В. Милер од 1842
Тезите на Ј.Ф. Фалмерајер, 1830.
Филелинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 1830.216 Тој тврдеше дека класичните Грци биле комплетно збришани за време на периодот на варварската инвазија, и дека модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. (Елините=Хелените, Р.И.)
„Терминот Пелазгиец е повторно воведен од страна на Милер за да се означи населението на северна Македонија и Тракија...“.
Пелазги биле Хелените...Македонците... (Херодот, Тукидид, Платон, Јустин)
ХЕЛЕНИЗМОТ САМО ПО АЛЕКСАНДРОВАТА СМРТ
Во книгата на ИНИ217 е насловот „Формирањето на Македонските Царства
по смртта на Александар III Македонски“:
„Оваа епоха започнува со вложување на Александар Македонски (336-323 г.
пред н.е.) и неговиот поход на Исток (освојување на Персиското Царство)...
Значи, оваа значајна историска епоха, во цивилизациска смисла, на античките народи од Европа, од Азија и од Африка неправедно се обележува со терминот
хеленизам (германски- Хеленизмус, термин на историчарот Г. Дројзен од XIX век,
според старогрчкиот- έλληνισμος- подражување на хеленски начин на живот, прифаќање на хеленската култура и користење на кодифициран старогрчки јазик коине), и покрај тоа што во овој период хеленските полиси влегуваат во зоната на
историска и културна провинцијализација, наспроти новите светски центри создадени од: Александар, Птоломај, Пердика, Касандар, Антгигон, Деметриј, Лисимах,
Селевк, Антиох. Според тоа, во современото изучување на историјата се наметнува
нов термин за овој епохален ‘транзициски’ век - александризам или македонизам,
зашто се создава нова културна историја, спроведувајќи ја благородната идеја на
Александар Велики за ‘Светската свадба’ меѓу народите. Овој епохален ‘транзициски’ век говори на јазикот на светските мислители...филозофски јазик, присно именуван како ‘заеднички јазик’ (коине глоса)...потребата од заеднички јазик за размена на мислењата, идеите, умувањата, запишани на долги свитоци папируси и
пергаменти во ‘александриските’ центри“. („...во ‘александриските’ центри“, Р.И.)
Улрих Вилкен218 наведува: „Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа на ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влијание на фактот што грчкиот стана официјален јазик на империјата...Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во тесна врска со грчките
службеници, или беа амбициозни да стекнат кариерта за себе, наскоро го научуваа
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грчкиот јазик како додаток на нивниот мајчин јазик, без да се откажат од својот. На
пример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа грчкиот јазик кога
имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалиот јазик од трговски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригиналниот еврејски јазик. Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот
завет, во третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литература...“.
„Еден друг Евреин пред нив многу подлабоко навлезе во грчкиот интелектуален живот. Тој беше Зенон, од феникиско потекло, од Китим на Кипар, кој при
крајот на петтиот век, по завршувањето на филозофија во Атина, ја формира стоичката школа, која многу векови играше водечка улога во интелектуалниот живот,
најнапред кај Грците, а потоа и кај Римјаните. Елинизираните Евреи се појавија и
подоцна во грчката филозофија, како картагенецот Клитомах, првобитно наречен
Хасдрубал, кој во вториот век стана управник на акаденијата во Атина“.
Бидејќи коине бил хеленски јазик, Евреите во Александрија биле Хелени.
Х.Џ.Велс219 пишува: „Да би сфатиле...во времето, бидејќи, после Тир, паднала и Картагина, и бидејќи дотогаш картагинска Шпанија постанала римска покраина. Мислиме дека не може да има никаква сумливост за тоа дали му пришле на
Еврејството по средоземните краишта растурените Феникијци чиј јазик бил блиско
сроден со еврејскиот...во деветтиот век не наидуваме во денешна јужна Русија со
турско потекло, кој во најголемиот свој дел имал еврејска вера ?...На еврејските
трговски и финансиски преданија секако треба да им се припише на Феникијците,
кои постанале Евреи...Додека Гркот му било непријател на Гркот, Евреинот редовно му помогнувал на Евреинот...“.
Феникијците биле Венети, со Олимписки богови и Хомерови традиции итн.
Хазарите имале венетско писмо со руни, во кои имало кирилични слова. Па
и затоа хазарскиот јазик јидиш имал словенска синтакса и фонологија ... (Векслер)
„Така, да наведеме примери, селеукискиот владетел Антиох IV успеал да го
заземи Ерусалим, едино заблагодарувајќи на околноста што Евреите не сакале да го
бранат во сабота, тоест на денот кога секоја работа е забранета. Исто така и Помпеј
Велики го освоил Ерусалим, оти Евреите една сабота не сакаат да преземат ништо
за одбијање на опсадата. Наспроти тие тесноградни Евреи се истакнувале Евреите
со широки погледи, Евреи ‘левичари’, наклонето на хеленската култура...Веќе порано споменавме, дека хеленизираните Евреи во Египет го заборавиле еврејскиот
јазик, те морале да ја преведат библијата на грчки“.220
Еврејски јазик немало туку арамејски јазик.Па Евреите се изјаснале Хелени.
Според Косидовски,221 „Хеленистите и Евреите, тоа се разбира,Назаренците,
со таа разлика што првите биле Евреи од дијаспората кои што говореле грчки, а
вторите Ерусалимците коишто го познавале само арамејскиот јазик. Јазичната разлика била токму остра, што едните и другите имале одделни храмови, иако припаѓале на истата назаренска заедница што ја предводеле дванесеттемина апостоли.
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Така ‘Хелените’ апсолутно ги победиле своите антагонисти од Ерусалим, веројатно
поради тоа што тие како побогати луѓе внесле во заедницата повеќе одошто Ерусалимците. Така наречените ‘хеленисти’, познати по либерализацијата на верските
прашања, во нивните синогоги немало свештеници, секој можел да настапи да
говори. Тоа било времето кога Евреите многу уживале во своите дискусии, кога јудаистичката мисла доживувала длабок фермент. Дури и нешто повеќе: во ермиграцијата надвасувале фариесеите, во извезна мера со своите верувања блиски на христијаните. Во такви услови Павле, конечно како и другите патувачи ‘писмознајци’
не би требало да доживеат особени непријатности“.
Се говори само за сиријскиот арамејски јазик во Ерусалим и македонскиот
коине во Александрија. Следи Евреите во Ерусалим биле Сиријци, според јазикот,
а во Александрија Македонци со хеленскиот јазик коине,самите се нарекле Хелени.
На хеленскио јазик коине биле напишани и преведени сите антички дела по
300-та г.п.н.е. Па тогаш била составена првата граматика и првиот речник на коине.
Стивен Рансиман222 наведува: „Во самиот Константинопол немало таков оптимизам. Меѓутоа, и покрај свеста за опасноста, блескавиот интелектуален живот и
натаму продолжувал. Постарата генерација научници била изумрена. Сега, покрај
самиот цар, водечка фигура бил Јосиф Бриен, директор на Патријаршиската академија и професор на универзитетот. Тој бил професор што ја образувал последната
извонредна генерација византиски учени. Бил добар познавач и на западната и на
грчката книжевност, и му помагал на царот да ги воведе западните студии во наставната програма на Универзитетот. Тој со восхит ги дочекал западните студенти.
Всушност, Енеас Силвиус Пиколомини, идниот папа Пие II, еден ден ќе запише дека, кога тој бил млад, сите Италијанци со претензии за ученост секогаш тврделе дека студирале во Константинопол. Но Бриен, како и Мануел, бил против црковната
унија. Не можел да ја прифати римската теологија и не сакал да ги напушти византиските традиции.
Еден уште поисклучителен учен, Георг Гемист Плетон, малку помлад од
Бриен, во овие години се преселил од родниот Константинопол и се населил во
Мистра, под заштитата на најучениот од сите цареви синови, деспотот Теодор II
Морејски. Таму основал Платонска академија, и напишал редици книги во кои повикува на реорганизирање на државата според замислите на Платон. Само тоа, сметал Плетон, ќе го заживее грчкиот свет. Давал сугестии за општествените, економските и воените прашања, но само мал број од нив биле и практично изводливи. Во
религијата се залагал за Платоновата космологија, со малку епикурејство и зорастризам.Иако номинално бил православен, христијанството не му користело многу,
и му се допаѓало да пишува за Бога како за Зевс. Неговите верски погледи никогаш
не биле јавно публикувани. По падот на Константинопол, ракописот во кој ги искажал паднал во рацете на патријархот Генадиј, неговиот стар пријател и човекот со
кого водел расправи: откако го прочитал, со растечка фасцинираност и ужас, Генадиј неволно наредил ракописот да биде запален. Останале само неколку фрагменти.
Плетон силно ја подржувал терминологијата што покажувала колку многу
се променил византискиот свет. Дотогаш Византијците зборот Hellene, освен кога
мислел на јазикот, го користел за да опише Грк паганин, наспроти Грк христијанин. Сега, кога Царството се смалило на одвај една група градови- држави, и кога
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западниот свет бил исполнет со восхит за античка Грција, хуманистите почнале себеси да се нарекуваат Hellene (Хелени).Царството официјално сè уште било Римско
Царство; но образованите кругови го напуштиле зборот Romaioi (Ромејци), со кој
Византијците секогаш во минатото се опишувале себеси, па на крајот зборот ромејски се означувал само јазикот на народот, наспроти книжевниот јазик. Модата почнала во Солун, каде што интелектуалците имале високоразвиена свест за своето
грчко наследство. Никола Кавасила, кој бил солунец, пишувал за ‘нашата заедница
Елас’. Неколку од неговите современици го следеле неговиот пример. Кон крајот
на векот Мануел често бил нарекуван Цар на Хелените. Неколку векови пред тоа,
на дворот во Константинопол не биле примени западните пратеништва што ќе пристигнеле со писмо до ‘Царот на Грците’. Сега, иако на некои традиционалисти не
им се допаѓал новиот термин, и иако никој не мислел тоа да биде откажување од
вселентвото на Царството, зборот сè повеќе добивал на значење, потсетувајќи ги
Византијците на нивното хеленско наследство. Во своите последни децении, Константинпол свесно бил грчки град“. (Грчки=ромејски, Р.И.)
Се наведе: „Дотогаш Византијците зборот Hellene, освен кога мислел на јазикот, го користел за да опише Грк паганин, наспроти Грк христијанин“.
Се разликувале само Хелени како пагани и Грци (Ромејци) како христијани.
Следи зборот Хелени постанал само мода: „Модата почнала во Солун“.
Стои: „Неколку векови пред тоа, на дворот во Константинопол не биле примени западните пратеништва што ќе пристигнеле со писмо до ‘Царот на Грците’ “.
Поимот Грци бил навредлив за Ромејците, што немало врска со име Хелени.
„И на крајот, унијата била протуркана. Од страна на филозофите унијата ја
прифатиле Григориј Схолариј, Григориј Амируцес, Глигориј од Трепензунт, сите
следбеници на Аквински. Плетон очигледно успеал да не го стави својот потпис.
Тој сметал дека латинската црква е дури поголем непријател на слободната мисла
отколку грчката. Но, во Фиренца му било преубаво. Бил чуствуван како водечки
познавач на Платон; а Козимо Медичи во неговата чест основал Платонова академија...“.223
Платоновата академија била само повеќебожна, никако христијанска.
„Можеби ова побожно...Забелешката, што неговите непријатели му ја припишувале на последниот голем министер на Византија, Лука Нотара: ‘Подобро турбанот на султанот, отколку митрата на кардиналот’, не биле толку страшна како
што звучело на прв поглед“.224
Православните ги мразеле Католиците со своите зулуми од 1071 година.
ПОТЕКЛОТО НА Т.Н. СЛОВЕНИ САМО ТЕЗИ И ТЕОРИИ
Бранко Вукушиќ225 вели: „Да се потсетиме на некои чинители за Словени- те
‘варвари’, Индијанци во Европа и денес се најголемо семејство на европските
народи. Преку 300 милиони Словени, потомци на европските староседелци и денес
живеат широко низ Европа од Источните (Руси, Украинци, Белоруси), Западните
(Полјаци, Чеси, Словаци) до Јужни Словени (Словенци, Хрвати, Македонци, Црно223
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горци, Бугари, Срби)...заправо со ‘германската’ или ‘нордиската’ теза најмногубројните семејства на европските народи се прогласени за европски скороевци, дека тие одеднаш,изрониле ‘ниоткаде’ тек во VI- VII век н.е.,бидејќи во време на пропаста на Западноримското Царство биле исфрлени од европската историја. Во верзијата на германската школа цивилизацијата, писменоста на ова најголеми семејства на европските ‘варвари’ почнува, тек со нивното покрстување во IX- X век.226
Тешко е да се поверува на оваа приказна после сите откритија и бројната литература за потеклото на Словените...
Малку е познато дека германската теза за Словените како европски дојденци
и варвари, народи ‘без корен и стебло’, како што кажува генијалниот Шафарик,
‘из-мислена политичка подвала’ на 19 век, во времето на пангерманските планови
на ширење на словенскиот ‘животен простор’. Пред тоа била позната вистината за
Словените како европски староседелци, не само кај словенските автори од XVIXIX век, туку и западните историчари, вклучувајќи ги и германските“.
„Званичната историја кажува дека Словените се појавуваат на Балканот тек
во VII век н.е. Меѓутоа, кај сите предантичките евромедитерански култури се присутни словенски траги кои не можат да се објаснат со званичната владејачка теза
дека Словени нема на Балканот пред VI век н.е.,во времето на пропаста на западноримската империја. Меѓутоа, многубројните извори заправо потврдуваат дека поимот Илири и Словени биле синоними уште тогаш, дека тоа така останало и низ
Средниот век до германската територија во 19 век. Поимот Илирија како синоним
на Јужните Словени се почитувало и од австриските окупатори и Напалеон во својата административна управа. Во австроунгарскиот парламент постоела словенска,
а потоа илирска депутација за Јужните Словени. За италијанските хуманисти куатроќента Илирија била Склавонија, 227 итн. Илирската предантичка култура може да
се објасни едино како директни претци на денешните јужнословенски народи“.228
„Општо е познато...Илири етнички претци на денешните Словени. Сè до 19.
век поимот Илир- Словен се синоними. Тоа поистоветување на илирското со словенското почитување е за јужнословенските окупатореи од Римјаните до Австроунгарија. Словенските и несловенските автори кои се бавеле со историјата на Словените во Средниот век, ги поистоветувале Илирите со Словените (Ломоносов,
Орбини во монументалното дело ‘Кралството на Словените’).Се мислело дека Илирите се Словени кои за време на римската власт се романизирани, ама само градското население. За хуманистите на италијанскиот ‘quatrocenta’ Илирија е исто што
и Склјавонија. Еден од најобразиованите луѓе на своето време Енеја Силвије Пиколомини, идниот папа Пије(1440- 1493. г. н.е.)го напишал во тој дух делото ‘Опис на
Европа и Азија’,кое уште не е вреведено кај нас иако би требало да биде незаобиколено четиво за историјата на Словените неоптеретено со доселеничката теза. 229
Во Австроунгарската империја, царицата Марија Тереза уште 1747. ја основал илирската депутација при Виенскиот двор за водење на ‘словенските работи’.
Во тоа време се сметало дека Јужните Словени се директни потомци на Илирите.
Напалеон ја укинал независната ‘словенска’ Дубровачка република, ама ја вовел
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провинцијата Илирија, почитувајќи го тогашното сознание дека Илирите се Словени итн.
Заради сè тоа било разбирливо дека првото движење за ослободување на Јужните Словени од турската и австроунгарската власт словенското движење добива
назив- илирско движење. Со тоа во борбата за ослободување на Јужните Словени
му е давано предност на името на заедничките претци во однос на било кое од современите народи. Разбирливо е дека Австроунгарија направила сè да се разбие и
на крајот да го забрани илирското движење, ама било штетно јужнословенските народи тоа да го прифатат. Разбирливо е дека Германите биле против југословенска
идеја, да се спречи секое југословенско окупување, учествувале во разбивање на
првата, втората и третата Југославија“.
Во книгата на ИНИ230 е насловот „Македонија и Словените (од средината на
VI- до средината на IX век)“- „1. Појавување на Словените на историската сцена“:
„Мноштвото традиционални теории за потеклото на Словените ги идентификуваат првобитните словенски населби зад Карпатите, претежно во областите
околу мочуриштата на реката Припет. Определувањето на т.н. ‘пратаковина’ на
Словените, далеку зад реката Дунав, генерално се темели на интерпретацијата на
сведоштвото на Јорданес во контекст на потврдување на старото потекло на Словените и на Антите преку нивното поистоветување со Венетите. Поврзувањето на
Јорданесовата употреба на терминот Венети, содржан и во делата на Плиниј Стариот, Тацит231 и Птоломеј, создало предуслови во традиционалната историографија
историјата на Словените директно да се поврзе со историјата на старите Венети,
лоцирани на просторот помеѓу Балтичкото Море, Карпатите и реката Висла. Меѓутоа, појавата на новите истириско- археолошки студии за Словените (Ф. Курта, В.
Пол, Б. Бардфорд) го иницира трендот на напуштањето на досегашните теории за
нивната ‘прататковина’, за античкото потекло на Словените и за нивната миграција. Критичката анализа на Јорданесовата Гетика упатува на забележливата тенденција на Јорданес да користи постари извори при интерпретацијата на потеклото на
Словените и за нивно сместување во конкретен историски и географски контекст.
Компарацијата со другите сведоштва за Словените, засновани и на личната перцепција и искуство на Прокопиј Кесарски, ја наметнуваат потребата од напуштање на
традиционалното историографско поимање за Словените. Оттаму, конкретното дефинирање на релеватната појава на Словените на историската сцена хронолошки
треба да се помести во почетокот на VI век. Отсуството на археолошка потврда за
некаква депопулација во наводната првобитна татковина на Словените и непостоењето на археолошки артефакти кои би упатиле на поврзаноста, како и на некоја постара култура од оваа формирана на долниот тек на реката Дунав во VI век, дополнително ја аргументираат потребата на напуштање на миграционата теорија. Експлицитни изворни сведоштва, кои упатуваат на растечкиот проблем со новите непријатели, идентификувани со името Словени (Склавини), постојат дури од време230

Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ-Скопје, 2008,страна 79.
Прв кој посумњал за постоењето на Тацит бил Волтер, додека Хартиус уште 1709. година тврдел
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то на императорот Јустинијан I (527- 565), но во нив тие се лоцирани во областите
северно од реката Дунав, а не зад Карпатите“.
Бидејќи „тие се лоцирани во областите северно од реката Дунав, а не зад Карпатите“,Дунавските Склавини биле со балканско потекло,само гранични единици.
Прокоп (=про коп) не познавал никакви Словени, туку само едно- Склавини.
Римјаните до V век не познавале Склавини.Склавините се познати од VI век.
Бидејќи Склавините не се истогласно Словени, Словените се според слово.
Хелените пишеле со јонски слова, а постоел и logos. Па тие биле Словени.
Бранко Вукушиќ 232 пишува:„Интересно е дека гласиничката култура на бронзеното доба содржи претходница по облиците, стилот и техника на многуте наоди
на доцната култура на железното доба на Западна и Централна Европа како што се
Халштатската (800- 500 г.п.н.е. во Австрија) и Латенската (500 г.п.н.е.) до почетокот на н.е. во Швајцарија). Тоа пред сè е единствен наод на бронзените културни колички, со типичен ариевски култ сонцето, кој подоцна во текот на железниот
период ќе бидат откриени широко низ Европа. Нивното потекло било балканско.
Меѓутоа, халштатскиот и латенскиот период во духот на германската доселеничка
теорија за Словените им ја припишува на Келтите, а не на нивните постари балкански узори, кои самите Келти ги донеле на Балканот во својата нова постојбина. На
пример халштатската и латенската култура може да се прати како со металургијата,
која настанала на Балканот, се проширила од балканската колевка узводно по дунавскиот слив, спрема Средна Европа“.
Келтското говедо, коњ...биле балкански со кои се пренесувале... Балканците.
Симболот на Викинзите биле рогови на балканското говедо со мали рогови.
Павел Тулајев233 говори: „Снажно влијание на послевојнската славистика
имале трудовите на истакнатиот научник академик, како што да речеме,В. Рибаков.
Тој е автор на многу серии специјални студии и повеќе фундаметални монографии,
измеѓу кои имаат посебно популарност книгите ‘Паганствто на древните Словени’
(1981), ‘Паганата древна Русија’ (1987). Во своите трудови за паганите, Рибаков ги
собрал сите истражувања на научниците на неколку генерации: од А.Н. Афанасиев
и А.С. Фаминцин до А.Ф. Лосев и В.Ј. Пропа. Тој низ трудовите на споменатите
научници го следел нивниот пат и обраќал големо внимание на митологијата на хиперборејските божеснства- Аполон, Лето, Артемида, итн. Од истражувачките трудови на странските научници, авторот на ‘Паганството на древните Словени’, најблиски по дух биле трудовите на претставниците на Полската и Чешката автохтонистичка школа.
При прилика изучување на пратковина на Словените, Рибаков најчесто ги
користел трудовите на Б.Н. Горнунга, кој ја сместувал древната постојбина на
Индоевопјците во басенот Дунав и Балканскиот Полуостров (V милениум пр. н.е.).
Овој археолог мислел дека раселувањето на предците на Словените одело од југ
кон север: од планинскиот венец на Алпите- Рудните Планини- Карпатите до Рајна,
Елба, Одра и Висла. За протословените, според мислењето на Рибаков, можеме да
говориме почнувајќи од крајот III и почетокот на II милениум, а за прасловени- од
средина на II милениум пр.н.е.
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Во западниот дел на прасловенскиот свет (XII- V в. с.е.) се создава т.н. ‘Лужичка култура’, која е наречена венетска култура. Лужичката цивилизација се простирала од Елба до Припјат и од Алпите до Балтикот. Според мислењето на Рибаков, јадрото на лужичката култура ја формирала не Словените ‘туку Келто- Илирите’. Повеќе од тоа, тој мисли дека ‘асимилацијата на половина на протословенската
територија првенствена нова, неспоредлива и во поголема мера висока лужичка култура била еден од основните узроци нестанување на првобитното единство на прасловените.
Словенската етногенеза, заправо, според мислењето на Рибаков, претставува
повеќеетапни процес и тој така и го размотрува. Академикот мисли дека Словените
се развивале во последните два милениуми, во границите на еден ареал: од Одра до
Преднепровље. После аехеолошките ‘Тшинецко-коморовска’ култура (XV-XIII с.е.)
почнува да процветува Лужичката култура на запад и скитскиот исток (XII- III в.
пред н.е.). После нивното заодување, следи етапата Пшеворската и Зарубињетската
култура (II в. пред н.е.- II в. наша ера)...“.
Лубор Нидерле234 има Глава II- „Словените и Лужичката култура“.
„Лужичка култура- Развој на културата
Полињата со урни тв. лужичко- шлеска култура на сите археологи е добро
позната и гробовите од втората половина на бронзеното и од првото железно доба.
Поникнала веројатно во источна Германија и Полска а се прошириле во мали и големи групи на знатно пространство меѓу- грубо обележено- Сала, Лаба, Балтичко
Море, Висла, Ипла и Дунав. Таа се разликува од другите истоветни гробови како
ритуални детали, нарочито, богата и својствена со домашна керамика. Други предмети го немаат тој особен карактер бидејќи често се заеднички производ на средноевропската бронзена индустрија. Ама керамиката на овие гробови означува и ги
оделува мошне одредена со својот облик и карактер на површината и украсите, при
што убаво го изразува и степенот на времениот развој и локалните разлики. Особено се очигледни во овие главни периоди или степени: најстар, од III бронзеното доба, назван специјално лужички степен (кој почнува отприлика во XIII- XII век пред
н.е.), сроден отприлика од VIII-VI столетие, тв. шлески, и најмлад во кого има јаки
влијанија истовремени на халштатската а потоа и латенската култура, названа во
Чешко биланско- платењичка. Вон Чешка се употребуваат други локални називи
оти првобитната, воглавно единствена лужичка култура веќе во својата средна фаза
се диференцирала на неколку локални групи. Во латенската доба пополека се губат
дериватите на биланско- платењичката култура и на нивно место доаѓаат другчии
полиња со урни на латенското и римското доба.
Словенство на лужичката култура
Оваа голема културна област која со своето распространување ја покривала
старата источна Германија, каде веќе одавно толку историски истражувачи под темните извештаји на Страбон, Плиниј, Тацит и Птоломеј ги трагале Словените, ги
навело, природно, многу археолози на претпоставка или субјективно уверување дека лужичко- шлеската култура археолошки изразен паѓа единствено (јазички и културно) на словенскиот народ и тоа во толку пред што областа на старата германска култура, а тоа германскиот народ, се оцртувала мошне одредено и јасно во соседството во јако богатата нордиска култура, распространета во јужна Скадинавија,
234
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Данска и на спротивниот брег на Северното и Балтичкото Море. Ширењето на таа
нордиска култура добро се слагала со историските извештаји за напредувањето на
Германите на југ и југоисток. А словенската шоља со урните постанала след тоа вообичаено уверување на оние словенски а потоа неколку страни археолози, а уште и
денес има снажен одјек особено во полската археологија.
Само тоа мислење, е старо, веќе го нафрлиле Ј. Добровски и М. Кашин, ама
подлабока концепција и образложение им дале тек подоцнежните археолози од
крајот на XIX век, пред сè во Чешка Ј. Л. Пич и Ј. Бухтел покрај другите помали
значајни а во поново време во Полска, каде на неговиот понатамошен развој допринеле Јос. Костшевски, Јан Чекановски и Леон Козловски бранејќи го од германските полемики кои ги воделе воглавно М. Сегер, М. Јан, В. ла Бауме и Б. Рихтхофен.
Нова полска теорија
По мислење на најстакнатиот полски археолог Јос. Костшевски автохтониот
лужучко- шлески народ, балтословенски по етничка припадност, во халштадско доба (околу г. 500 пред н.е.) го покрила наездата на германските племиња, Бастарни,
Гепиди, Силинги, а особено Вандалите, кои ја зазеле источна Германија. Лужичкошлескиот народ местимично подлегнал и од народот, а местимично, особено на југот и во средните делови на својата територијата, издржал во текот на столетијата
(во латенското доба) апсорбирал од своја страна делови на освојувачот. По одењето
на Германите во првите н.е., автохтоните кои ја издржале германската инвазија се
подигнале, поново се рашириле по целата источна Германија сè до морето и почнале да се шират и во соседните земји зад Висла и Буг. Во меѓувреме веќе во халштатското доба (800-500), измеѓу морето и Нотече од првобитната балтословенска
прадомовина одделно северниот дел, чие обележје се гробовите во ковчези со урни
со лице. Од него, постанал самостоен балтички народ (Литволетонци) кој подоцна
се ширел додуше и во Велика Полска, ама воглавно со своето средиште се префрлил од левиот брег на Висла на исток во Прусија и понатаму. Вистинските Словени пак се ширеле на југ, на север кон гората и на текот Висла кон Дњепар.
Наспроти ова германската археологија, најјако заинтерсирана во лужичкошлескиот народ, тврдела од почетокот, водена од Р. Фирх и А. Фос, дека спорните
гробови се германски, а подоцна со учењето на Г. Косин се преминало трачко (карподачко) и најпосле на илирска хипотеза. Така денес стојат само две мислења: за
словенското потекло и за илирското потекло на лужичко-шлеската култура. Германската теза од истакнатите научници е подржувана само К. Шухарт. При тоа
спорот во последно време добил онаква политичка нијанса, бидејќи тука е баш посреди прашањето: кој прв пребивал во источна Германија, кој таму има поголемо
тв. историско право- Словените или Несловените“
Британците... и Германците говорат за илирско потекло. Значи, само балканско со сите балкански домашни животни- вон Балканот немало домашни животни.
Па самото име Герман било со балканско потекло- тој бил тн.словенски Бог. Исто
така, и Deutsch=Deut=Теут митолошки и илирска кралица.Следи сè било балканско.
„Разлози за словенството
Во прилог на Словенската теорија, кога би била вистинита, со еден потег би
ги решила главните спорни прашања во врска со прадомовината и постанокот на
словенските народи- се наведуваат и овие разлози, пред сè со општ карактер:
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Целокупното пространство на лужичко-шлески гробови та на урните во
источна Германија се поклопува со подрачјето каде што на почетокот на историското доба ги најдуваме Словените, кои како земјоделци морале да борават одавно
на едно исто тло.
Како потврда на тоа дека Словените овде не дошле тек во VI и VII век н.е.,
туку тука од давно живееле, укажува историјата на чинителот дека веќе во добата
пред почетокот на н.е. под покровот на германските народи, чие движење можеме
добро да го пратиме, биле скриени негермански племиња, кои и со имињата и по
положбата на населбата била поблиску на соседните завислански Словени. Срав.
воглавно големиот народ на Лугија и низ наши племиња. Тие претходниците на Германите можеле да бидат само оние Словени кои после одењето на Германите се
појавиле во VI столетие во целата источна Германија.
Оти од историјата не дознаваме ништо за некакво поновно доселување на
Словени; напротив имаме дури и јазични докази, кои укажуваат на сета стара присатност на Словените на Висла и Варта. Срав. е името на самата Висла, на Калиш
(Καλισία) и Беедаргова (Βουδοργίξ), докажани веќе во време пред Птоломеј. Со тоа
во врска е и релативно чиста номенклатура и запазување на др Стојановски дека
еден исти антрополошки тип се сочувал тука од неолитот до средниот век.
Поради овие разлози на општ карактер се наведува уште некои специјално
археолошки врски на лужичката култура со историскиот словенски.
Тука спаѓа: 1) упозорување на тоа дека и за еден и друг карактеристичен
обред на сохранување со спалување под могила,
2) дека постојат низ словенски градишта изградени веќе во лужичко доба,
3) дека во Пољгаш е зачуван тип со Столбови (сл. 6) со предворје напред, од
лужичкиот сè до раното историско доба,
4) дека специфичен словенски накит, кој се состои од низ каричици меѓусебно закачени и обесени зад ушите веќе се појавуваат во шлеските гробови, на пр.
во Снотњици кај Краков.
5) дека после навалата на Германите лужичко- шлеската култура почнува да
се поместува не на југ кон Илирите, туку на исток, каде се создава споменатата култура височко- јасионската, за која срав. горе на стр. 17 (Козловски во неа ја гледа
словенската Неури) и
6) дека постои континуитет на керамиката на лужичко-шлескиот тип низ
овие степени на директниот развој, сè до керамиката на словенските гробови на
VII-X век. Со тоа е во врска и преземањето на римската керамика со таласастата
линија. Тоа е доказ на кој се ослонувал особено Ј. Л. Пич, повикувајќи се на суперпозицијата на културните слоеви во Михлам кај Праг, а првобиотно и Ј. Буктеш изразил неколку пати уверувањето дека во старата лужичка керамика може да се прати лаган развој и промена во сите млади типови, како и врската на Платеница со
Добрижихов. Така може да се прати континуитет на една културно- уметничка и
етничка појава од XII век пред н.е. сè до VI век н.е., кога во Чешка се појавуваат
Словените. Пич говорел дури за ‘несумливото познавање на оваа непрекинатост
која не треба понатаму да се докажува’. Со тоа воедно лесно се објаснува преминот
на римската керамика во словенското градиште, оти во Чешка нејзините почетоци
се појавуваат во гробовите спалени до бржиховскит тип“.
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Бидејќи „во Чешка се појавуваат Словените“ „од XII век пред н.е. сè до VI
век н.е.“,тие пред тоа време и не постоеле. Ова се потврдува со доказот што тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски на Платон- тн.стари грчки од 300-та г.п.н.е.
„Конечно ни остануваат уште два разлога на негативниот карактер:
7) Ако на Словените им се одземе лужичко-шлеските полиња со урни а со
тоа и добржиховките (пшеворски), тогаш од археолошко гледиште не останува во
римското доба место за големи словенски народ на запад и на исток од Висла.А тоа
било апсурдно, бидејќи таму на исток на Висла Тацит и Птоломеј споменуваат како
голем народ- έθνος μέγίστον. На тој приговор Ф. Биркнер не можел да одговори“.
Бидејќи Римјаните до V век не познавале Склавини, кои за историјата биле
Словени,„лужичко-шлеските полиња со урни...“ немале врска со исторски Словени.
„И понатаму, 8): ако не признаеме дека лужичко- шлескиот народ е словенски, не можеме да дадеме точен одговор на прашањето што со ним било после одењето на Германите, бидејќи знаеме по мноштвост дека тоа порано бил некој голем
народ измеѓу Лаба, Дунав и Висла. Тешкотијата околу одговорот на ова прашање
го признава и Рихтерхофен“.
Лужичко-шлекскиот народ никогаш не бил словенски. А тоа не било можно.
„Ама сите тие разлози и потпори на словенската теорија не се доволни да го
докажат словенството на лужичко- шлеската култура.
Ако го осмотриме целиот карактер на таа култура, тогаш навистина можеме
потполно со право во неа да видиме не само изградена култура туку етничка единица. Ако и во такви случаеви не би смееле да се осудиме да донесеме етнографски
заклучок тогаш преисториската археологија не води никаде. Тоа бил несумливо посебен голем самостален народ. Тој пребивал во старата источна Германија, пополека се диференцирал и со продирањето на германските племиња од север доспеал во
подрачјето на Германите, кои го потлачиле. Тоа, мислам, е неспорно“.
Бидејќи според германските автори, Словените имале непознато потекло, а
Германија била словенска (Иво Вукчевиќ235...), посебни словенски народи немало.
Антите и Венетите ги познавал Херодот, но не и Склавините, кои не биле
некакви Словени- Словените произлегле од поимот Слово, а имало и Божјо Слово...
Во книгата на ИНИ236 се наведува: „Мноштвото традиционални теории за
потеклото на Словените...конкретното дефинирање на релеватната појава на Словените на историската сцена хронолошки треба да се помести во почетокот на VI век.
Отсуството на археолошка потврда за некаква депопулација во наводната првобитна татковина на Словените и непостоењето на археолошки артефакти кои би
упатиле на поврзаноста, како и на некоја постара култура од оваа формирана на
долниот тек на реката Дунав во VI век, дополнително ја аргументираат потребата
на напуштање на миграционата теорија...“.
Се кажа: без „археолошки артефакти...напуштање на миграционата теорија“.
Бидејќи нема докази за преселби на Балканот, тн.Словени биле домородни.
ДОМОВИНАТА НА Т.Н.СЛОВЕНИ НЕ БИЛА ВО СКИТИЈА
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Во книгата на ИНИ237 се наведува: „Индоевропскиот начин на погребување
под могила и, воопшто, материјалната култура (карактеристични садови- бокали со
две држалки) укажуваат на присуство на бригиска популација во Охридскиот регион, во Пелагонија, источно од долниот тек на Вардар, потоа во северозападна
денешна Грција, во Епир, како и во централна, југоисточна и јужна Албанија. Но,
според интердисциплинарните истражувања, во бронзениот период имало општа
поврзаност на културите од Карпатите до Јадранот и до Пелагонија; во овој широк
географски ареал влегуваат и областите на централниот Балкан, од Поморавјето и
од Повардарието“.
Стои: „според интердисциплинарните истражувања, во бронзениот период
имало општа поврзаност на културите од Карпатите до Јадранот и до Пелагонија“.
Бидејќи Пелагонија била бригиска=брзјачка, домовината на тн.Словени била
населена со Бриги, „на бригиска популација во Охридскиот регион, во Пелагонија,
источно од долниот тек на Вардар, потоа во северозападна денешна Грција, во
Епир, како и во централна, југоисточна и јужна Албанија“.
Според Херодот, Траките биле населени северно од реката Дунав и Заткарпатите- Словените биле само лага. Според Елијан, илирски Бриги, за други Траки.
Дури „потоа во северозападна денешна Грција“ за Македонците во Долна
Македонија, која била окупирана од Циганите Еладци во 1913 година- за срамота.
Да не се изуми, Херодот, Тукидид, Платон...не познавале никакви Словени
ниту Склавини. Херодот говори за Скити северно од Црно Море, но не Словени и
Склавини. Според Херодот, северно од реката Дунав, во Скитија, само врнело снег
во зимно време, а во друго време врнело само дожд. Царот Адриан, во своите Мемоари, наведува, тој бил во Македонската легија северно од реката Дунав- во зимата. Тој никаде не видел луѓе и животни. Па тие немале вода за пиење- тие морале
да го топат снегот. Со нив биле скитски коњаници. Скитите во зимно време биле
повлечени северно од Црно Море. Следи т.н.домовина на Словените северно од реката Дунав во ...II...век не била населени. Словените останале само 100% лага.
Како што Херодот (V век п.н.е.) не познавал Словени, Словени не познавал
ниту Прокопиј (VI век н.е.). Секако, првиот не познавал Склавини, а вториот говори за Склавини кои на Балканот се појавиле дури во VI век н.е.- Склавини Римјаните (Ромејците) не познавале сè до V век н.е.Па склава била област на Повеќебожци со народен варварски јазик- тема на Ромејците Христијани со јазикот коине.
Бидејќи се учи дека домовината на Словените била северно од реката Дунав,
за да се потврди дека тие постоеле, северно од реката Дунав би морале да постојат
материјални докази/наоди за таков народ. За жал таков материјален доказ/наод никој во светот не пронашол, и ако некој било каков доказ/наод пронајде, тој итно мора да добие Нобелова награда, или било која друга награда. Пред себе ја имам збирката на наоди кои се изложени од музеите на онаа Унгарија во Будимпешта со Романија би морале да бидат (пра)домовина на Словените. А таа е на Corvina Kiado
(1985): „Budapester Museen“, Budapest. Во неа постојат: урна од глина од 2 илјадолетие п.н.е. аналогија од на Троја; сад...од крајот на 3 илјадолетие со потекло од
Месопотамија...; златен скитски елен од 2/2 половина на VI век п.н.е. ... од северниот брег на Црно Море; бронзен бокал од I век п.н.е. ...египетска божица Исис...;
диетренско стакло од почетокот на IV- иот век пронајден при ископините во Sceks237
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card во христијански саргофаг, што му припаѓал на римската провинција Панонија;
доцен римски раскошен шлем од 2-та половина на IV век пронајден во Дунав при
правењето на Елизабетовиот мост во Будимпешта; златна почетница од крајот на
IV век и почетокот на V век производен во реонот Понтус; казан од бронза од
крајот на IV и почетокот на V век пронајден во Тертел со потекло од северниот
брег на Црно Море; аварски ременски јазици од VIII век; чантова плоча од X век
(оваа техника ја имало во јужна Русија- стара традиција, произлезена од персискосасадската традиција); круна на византискиот цар Константин IX (Мономахос)... Во
збирката нема ништо од посебниот словенски народ кој и не постоел.
Наодите се само само скитски и со потекло од југот-Месопотамија, Египет...
Наодите се наведени по ред, како што се во збирката. Се потврдува, просторите северно од реката Дунав, каде би била т.н. (пра)домовината на Словените не
била населена, а Скитите како коњари биле повлечени северно од Црно Море, каде
што било потопло, но не и северно од реката Дунав. Наведеното е потврдено во
Мемоарите на Царот Адриан (II век), дека северно од реката Дунав не нашле луѓе и
животни. Според Херодот, во зима врне само снег, другиот дел само дожд. Тој видел пусти и ненаселени простори итн. Сè ова говори, т.н.(пра)домовина на Словените во старата и новата ера...II…V до VI век не била населена. 238
Царот Диоклецијан го прогласил за негов наследник, неговиот зет Галериус.
Бидејќи Костантин бил свесен дека тој ќе биде убиен од Галериус, нему му јавил,
тој следниот ден ќе патува кај својот татко. За тој да не биде убиен од потерата на
Галериус, место следниот ден, со своите тој поитал истиот ден- тој со придружбата
бегал по долината на Вардан- Морава- Дунав- Рајна... Тој, во своите писма, 239 никаде не видел никакви Словени, ниту Склавини. Да се наведе и дека Доиоклецијан
ја пренестил престолнината Рим во Никомедија на Мраморно Море.
Готите бегале од Хуните. 240 Вулвилас, во своите писма до царот пишува за
страдањата на Готите. Тој наведува, Готите добиле дозвола од Римјаните да се населат јужно од реката Дунав. Значи, Готите добиле дозвола за своја преселба, но
никако Словените. Па ова било само поради тоа што Словените никогаш не постоеле. Улфилас пишува, Готите преку понтски мостови ја преминувале реката Дунав, зашто тие не само да биле забележани, туку за својот премин на Римјаните им
платиле. Бидејќи Римјаните биле алчни..., Готите морале своето преминување со
исхрана да си платат, дури тие ги продавале своите деца за да се нахранат итн.. Тоа
што вакво нешто не е забележано за некакви Словени, Словените се најголема лага:
Готите преку понтонските мостови поминувале со скитски високи коњски коли, а
Балканците се превезувале со волски коли. Па бидејќи домашно говедо имало на
Балканот, кое станало европско, нашата раса буша за бушавост, со наносени рогови
над главата, како што и денес се и европските говеда, роговите на Викинзите, Европјаните се со потекло од Балканот, а не обратно. Бидејќи европското говедо било
долгорогово со изглед како лира, и диво, кое на Балканот преминало само во XIX
век, од т.н.домовина на Словените немало преселби на Балканот. Како што било со
говедото, и келтскиот коњ бил балкански, што важело и за сè друго.
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Густав Вајганд241 наведува: „Денешните Бугари го носат името на народ, кој
имал само помало етнографско значење за вкупноста на народот, ама со поголемо
политичко значење...
Овие биле степски народ, кој од Азија спрема Европа во руските степи дошол, помеѓу Волга и Дон се населил. Секоја веројатност тие имале татарско потекло. Арапскиот хронист Масуди соопштува за нив: Тие се еден турски народ...Во V
век ги поместиле Бугарите нивните живеалиша делумно спрема запад преку потиснувањето на Источните (Остер) Готите и станале сосед на Источноторимско Царство, со скоро непријателски допир, што поново Бугарите во VI век плачкашки
навлегле на Балканскиот Полуостров. Во VII век тргнале Бугарите, кои од Хазарите
биле потиснати, од Бесарабија под Аспарух преку Дунав, како што изгледа, со одобрување на Ромејците, и поставиле логор во близина на Тулча, кај денешното село
Николицел...“.
Како што на Готите од Ромејците им било дозволено тие да се населат на Балканот, истото се случило и за Бугарите.За домородните Склавините тоа не важело.
Г.Острогорски пишува за Фока „полуварварин“. Па следи еден родител му
бил склавин, а еден римјанин. Фока бил прогласен за цар. Тој бил во граничната
единица на реката Дунав- двете страни на реката Дунав биле управувани од Цариград. И затоа и Аварите кога преминувале преку реката Дунав биле забележани, но
не само Словените. Ова било само поради тоа што таков посебен народ немало.
И конечно: Friedhelm Winkelmann ۰ Gudrum Gomolka- Fuchs, Frühbyzantische
Kultur, Büchergilde Guteberg, 1987, Leipzig..., наведуваат, на Подунавјето сè било од
Римјаните: предмети, садови...градби, цркви и градови како што бил Хераклеа до
Битола... Се потврдува, на двете страни на реката Дунав немало ништо словенско.
На Балканот се обожува Св. Трифун, кој бил Дионис- Дионис не се обожувал во Скитија (Херодот). До денес ја нема лозата во Русија и западно од неа итн.
МАКЕДОНСКИ (СКЛАВИНСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ) БОЖЕСТВА
Во книгата на ИНИ242 стои: „Следното освојување е утврдениот град Тир,
каде што Александар сака да принесе жртва на врховниот фојникиски бог Мелкарт
(Херакле). Градот, сместен на остров, одбива да се предаде, сметајќи на своето
одлично утврдување, но војската прави вештачки насип до островот и, по долги опсади, Тир станува македонска тврдина. Истата судбина ја има и градот Газа“.
„Александар планира натамошни походи кои имаат многу повеќе истражувачки и научен карактер отколку воена цел: се подготвуваат проекти за изградба на
патишта и храмови, нови експедиции за истражување на Каспиското Море, за поморско патување околу Арабискиот Полуостров до Картагина и до островите на
Херакле (или Мелкарт)...“.243
За Алдо Масо, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потсетувале на Хомеровите епови“. Според Косидовски, феничките ре241
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лигиозни епови живо потсетувале на Хомер. Ова се потврдува и со Полибиј, според кој, во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Текстот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Следи само едно: Пелазги.
Луј Леже244 пишува: „Еден продолжувач на хрониката (ракопис викан ипатски), говорејќи под год. 1114. за богот Сварог, се оддалечува доста од својот предмет, па тука го вметнува богот на сонцето Дажбог, Египтќаните итн. Во овој став
како и во именките на извесни боженства, споменати во основната хроника, не е тешко да се најде странско влијание“.
„Освен Несторовата хроника, која ни кажува, дека кнезот Владимнир му подигнал на овој бог (Дажбог) еден идол во Киев,имаме уште многу споменици за ова
божество. Го најдуваме во старословенски превод Ѓорѓе Хамартола, каде неговото
име се преводува со грчкиот збор ήλιος, и во еден мошне занимлив текст на Ипатската хроника, под год. 1114. Ево го тој текст во превод:245
‘Во оваа година бил основан Ладог...виделе една бура...Потоа дојде друга
бура...И ако кој во ова верува, нега го чита Фронографот (sic! Овде овој Фроноограф е Ѓорѓе Хамартол).
‘Во време на Проб имало голем дожд и голема бура; и житото помешано со
многу вода паѓа, те се исполнија големите сандаци. Исто така и за време на Аврелиј
паѓаат парчиња сребро, а во Африка паѓаат и големи камења. После потопот и кога
луѓето се поделиле на многу ‘јазици’, па владеел Местро од племето Хам (Cham), а
по него Јеремиј, па Феоста, кога Египќаните го викале Сварог. Додека овој Феоста
владеел во Египет, паѓаа од небото клешти, и луѓето одма почнаа да коват оружје,
оти порано се бореа со тепање и камења. И овој Феоста издал закон за жените, да
земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат блудниците. За тоа го прозваа бог Сварог. Оти пред него жените се предаваа на оние кои ги сакал, и живееле
како животни. Ако се добие дете, го досудувале на оној, на кому тие сакале, говорејќи: ‘Ево го твоето дете’; и човекот ја просветкува таа свеченост и го прима. Феоста го уништи тој закон, и уреди, секој човек да има само една жена, а секоја жена
само еден маж. Кој би го повредил овој закон би бил фрлен во една усвитена печка
да согори. Затоа го викале Сварог, и Египќаните го обожувале. После него владеел
7470 дена неговиот син, по име Сонце, кого го викаат Дажбог. Синот Сварогов,
кралот на Сонцето кој е Дажбог, беше снажен човек. Тој дозна, дека имаше една
богата Египќанка, и дека некој проводуваше блут со неа. Сакаше да ја фати. Но не
сакале да го навредува законот на таткото Сварог, тој со себе зеде неколку луѓе, и
гледајќи го часот кога таа блут извршила,ја изненади ноќта со нејзиниот соучесник;
ја стави на мака и ја спроведе срамно низ целата земја; и така во Египет се уреди
беспорочен живот...’ “.
Во книгата на ИНИ246 се наведува: „Светиот град на Македонија- Дион во
Пиерија претпоставувал центар на верскиот и културниот живот; од времето на Архелај I во Дион се воспоставиле Олимпискитете игри. Македонците ги славеле божествата Дион, Бах, Сабазиј, Дионис; Баховиот култ го славеле следбеничките на
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ова божество-бахи, наречени клодонки, мимилонки и менади; овој култ бил поврзан со култот на Орфеј и деветте македонски Музи. Божеството Херакле (на македонска глоса- Аротос/Аретос) е митскиот родоначалник на македонската династија.
Посебно се почитувале женските божества Алкидемнос, Гигаја, Зеирене, Бендида,
а на божествата на природата жените Пајонки и Тракијки им принесувале дарови
завиткани во слама од пченица (Херодот). Култот на Сонцето и сончевата розета се
владетелски симболи кај Македонците (божество Ма има соларни обележја); специфичен е култот на ‘прочистување’ на војската, со магискиот ритуал- жртва на
куче; погребните златни маски, пчелата, афионот и божеството Беда- реката Спасителка се симболи на култните ритуални обреди на Македонците“.
Се истакна: „божеството Беда- реката Спасителка“.
Павел Тулајев247 говори: „Современикот на Јордан. Византискиот историчар
Прокопиј Цезарски (500-600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените
(Sclaveni)...вера (во еден бог творец на секајцата), обредите и обичаите (почитување реки, принесување жртви, вражење)...“.
„Ретскиот храм...По мислење на современите аналитичари и со нивните коментари за илустрованиот каталог, кој го публикувал Готлиб (1771) А. Платов и
Александра Асова, сите скулптури кои биле доста оштетени, верно претставувале
божества на Велес, Радгост, Квасур, Хорс, Купал, Јарил, Перун и други. На бакарните идоли има натписи со рунско писмо од подоцнежните времиња, каде најчесто
се среќава имиња на боженства: Радигаст и Петра. Има основа од научно гледиште,
дека скулптурите со натписите се автентични, а не да се фалсификувани.Ипак, сите
тие побаруваат дополнителна и детална проверка“.248
Од ИНИ се наведе: „...Македонците ги славеле божествата Дион, Бах, Сабазиј, Дионис; Баховиот култ го славеле следбеничките на ова божество-бахи, наречени клодонки, мимилонки и менади; овој култ бил поврзан со култот на Орфеј и
деветте македонски Музи...“.249
До денес Православните го обожуваат Дионис- тој опстоил како св. Трифун.
Следела реката Инд- В + Инд = Винд=Венд- Винди=Венди- Венеди=Венети.
Павел Тулајев250 говори: „Историчарот со готско потекло , Јордан (VI в.)
чија е ‘Гетика’ веќе го споменавме и цитиравме, не само да ги вбројува Антите, како ‘многубројно племе на Венетитите’, чиј род се раширил на различни места. Заправо, сите тие по мислење на Јордан, ‘поникнале од еден корен и сега се познати
под трите имиња: Венети, Анти, Склавини (Словени). Тие ‘Склавини, живеат од
градот Новиетун и езерото, кое се вика Мурсијанско до Дњестр, и на север- до Висла’. Антите, пак, најјаки од сите тие племиња, биле распространети од Дњестр до
Данапар, таму, каде Понтското Море создало оштра окука (‘излучина’- рус. Завој)“.
„Понатаму, писателот на ‘Гетика’ ги споменува војните на Словените со Гетите, односно со готскиот водач Германарех. Продирајќи во областа на Антите
‘Германик (Германарех) доживеат тежок пораз, а потоа се реванширал на тој начин
што, после неговата победа го ‘разапнал нивниот крал Бож, со сите негови синови,
и 70 старешини, како Антите би ги застрашил’. Освен тоа, Јордан детално ги опишува Амалите, кои подоцна се деификовани, а исто така и кралот Антир, чија ќерка
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ја барал персискиот цар Дариј за жена. Тој ја назива невестата ‘rex Gothorum\, мада
авторот и порано ги споменува Орозиј (V в.) како и Антир, ‘царот на Скитите’ (regi
Scytharum).
Современикот на Јордан, византискиот истиричар Прокопиј Цезариски (500600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените (Sclaveni) во книгата ‘Војна
со Готите’, во која се кажува дека нивната земја (Sklavia) се простирала јужно од
Дунав, која претставувала природна граница измеѓу Римската Империја и варварите. Јордан ги смета Антите и Словените (Склавините) како две родствени племиња,
кои живеат раздвоено, ама ‘имаат многу заедничко’. ‘Едни и други имаат заеднички јазик- варварски, и по нивната надворешност не се разликуваат меѓусебно. Тие
се мошне високи по раст и снажни. Имаат руса коса и бел тен, ама мнозинството се
темнотени’. Некогаш дури и името, кај Словените и Антите било исто. Во старо
време обете племиња се називале Спори, што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’, напоменува Јордан, ‘што живееле ‘расеани’ и што ‘спорадично’ ја заземале земјата и
што живееле во одвоени населби’. Затоа им било потребно повеќе простори (земји).
Освен тоа, кажува Јордан, ‘тие живееле во јадни колиби (уџерици), меѓусебно доста оддалечени и често ги менувале своите станишта’. Понатаму писателот ја опишува неговата облека (чашкири, подврзани со каиш), оружје (штитови и џилиткратко копје со метален шилец), систем на управување (самоуправа), вера (во еден
бог творец на секавицата), обредите и обичаите (почитување на реки, принесување
жртви со вражање) а исто така и карактерот (тие се груби, ама не и злобни). Прокопиј упорно поновува: ‘Кај обете варварски племиња цел живот целиот живот и законите се еднакви“.
Се истакна: „...Некогаш дури и името, кај Словените и Антите било исто. Во
старо време обете племиња се називале Спори, што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’, напоменува Јордан, ‘што живееле ‘расеани’ и што ‘спорадично’ ја заземале земјата и што живееле во одвоени населби’...“.
Па тие живееле расеани и спорадично ја заземале земјата.Или инаку кажано,
нивното потекло било од југот- Херодот пишува, Траките биле населени и на север.
Кај И. Вукчевиќ:251 „3.Во помалку древни времиња: Венеди, Анти Склавини.
Во помалку древни времиња, наравно, Србите/Словените биле познати под
други имиња- Венеди, Анти и Склавини. Името Енетои, можно грчки облик за Венеди, има длабоки корени во старогрчките извори. Хомеровата Илијада извор од
VIII век пред Христо, ги сместува Енетои во Пафлагонија (Мала Азија). Херодот
(484- 425. пред Христо) ги сместува Енетои на Јадранот: Enetoi kad en to Adria. Во
еден од своите трудови грчкиот драматичар Еуропид (480- 406. пред Христо) говори за Енети, населени или во Епир или во Мала Азија. Еден век подоцна, Страбон
(63. пред Хр.- 21. после Хр.) ги споменува Енетои на Јадранот“.
„За името Венети постои исто така ги споменуваат многу историски записи.
Римскиот државник, војник и писател, Катон (234- 149. пред Хр.) ги споменува Венетите. На почетокот на I век после Христо Плиниј ги сместува Венетите на Вистула: ‘Кажуваат дека Померанија е населена сè до река Вистула со сарматски Венети, Скири и Хири’ “.
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„За некои научници очигледно е дека Венедите и Антите се едно исто; такавиканите Анти, Енти, Инди, Винди, Венди се различни имиња на Словените, разликата е повеќе работа на времето, местото и јазикот отколку било што друго“. 252
Постоеле т.н.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- според слово.
„Словените како Склавини конечно влегуваат во истриските записи како дунавски Склавини во Дијалозите на Псеудо- Цезариј, компилација од V век засновано на еден дел на изворите од VI век: ‘Склавенои... се диви, слободни и немаат
владетел...Меѓусебно се довикуваат како волци кога завиваат.’ Склавините, според
овој автор,се во спротивна смисла суштинска спротивност на несловенскиот народ:
‘Фисонците, кои избегнуваат конфликт и покорно се потчинуваат на секој кој
наиде’ “.
„Иако поделени на многу племиња со различни имиња (Quorum nomina licet
nunce per varias familas et loca mutentur), пишува Јордан, Венетите себе се називаат
Склавини или Анти: principaliter Sclavini et Antes nominator“.253
„‘Покрај разликите во името и местото’, пишува Јордан, ‘сите, Венетите,
Антите и Склавите се една крв и еден јазик ’ “.
„Запознает како со Антите, така и со Склавините кои служат како платеници
во византиската војска, Прокопиј, советник на големиот византиски војсководител
Велизар, не е во состојба да ги разликува едни од други: ‘Склавините и Антите не
се разликуваат по појавата. Сите тие се високи и јаки, кожата и косата не им је ниту
светла, ниту темна, и сите се црвени во лицето’ “.
Стјепан Антолјак254 пишува: „Според византиските автори, Словените и
Антите, кои зборувале на ист јазик, како што пишува Прокопиј, биле слабо и мошне малку облечени. Но, затоа биле високи, и необично силни и по надворешност
не се разликувале едни од други. Поради таквата физичка кондиција, лесно го поднесувале недостигот на храна и облека, како и разни непогоди. Храната им се состоела од полски плодови (жито, просо, хељда) и разновидно месо, (од дамашни
животни, од дивеч и риба).Пиеле млеко и медовина, како и пиво варено од јачмен“.
Се кажа: „Храната им се состоела од полски плодови (жито, просо, хељда)“.
Бидејќи храната била со балканско потекло, Склавините биле Балканци.
„Биле необично гостољубиви, што посебно го нагласуваат византиските
автори, а се занимавале со музика.
Но сиве овие унави особини на Словените и Антите ги засенувале понекогаш нивната меѓусебна и караница, па дури и омраза, што нивните непријатели знаеле многу вешто да ги искористат“.
Ова што Прокопиј го дава за Склавините,е истоветно кај Траките (Херодот).
Во книгата на ИНИ255 се наведува: „Јустинијановите интенции кореспондираат со првите самостојни напади на Словените во 40-тите години на VI век, кога
тие за првпат се наложиле како посериозна опасност за Византија. 256 Наскоро следел и првиот поорганизиран поход на Словените (550 г.), со директна цел за освојување на градот Тесалоника. Меѓутоа, појавата на крупна византиска војска, предво252
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дена од прославениот командант Герман, влијаело врз пренасочувањето на походот
на Словените во Далмација...“.
Името на „прославениот командант Герман“ било на словенски бог Герман.
Стојан Прибичевиќ257 наведува: „Во старите записи за рускиот принц Владимир I од Киев (980- 1019), кој станал христијанин во 989-та, можат да се најдат
некои белешки за примитивните Словени кои живееле пред него. Владимир имал
голем број жени. Не постоеле свештеници, ниту редовна јавна богослуслужба, и не
се откриени никакви траги од храмови. Како и Тевтонците, Словените пригодно ги
одржувале своите религиозни обреди на отворен простор. Владимир го прославувал почетокот на своето владење поставувајќи пред својата палата дрвени фигури
на старословенски земјоделски богови: троглав Сварог (српски Тројан), татко на
боговите; Дазид, бог на дождот и дарежливоста; Велес, бог на стоката, Стриборг,
бог на ветерот; Герман, бог на плодноста; Весна, божица на пролетта; Морена, божица на несреќата и смртта; и најглавниот од сите, Перун, богот на громот, претставен со голема сребрена глава и мустаќи направен од злато...“.
Стјепан Антолјак258 пишува: „Кај Словените и Антите бил особено развиен
култот спрема мртвите, кои ги изгорувале. Словените и Антите како многубожци
имале заеднички бог непознат по име. Тој бил единстведниот господар на светот и
творец на молњата,259 што кај јужните Словени се викал Перун. Нему, како на врховно божество, му принесувале жртвени животни.
Но, покрај овој бог имале и разни други виши и нижи божества, на кои, исто
така, им принесувале жртви и потоа според тие жртви врачале. Посебно ги обожувале нимфите (самовилите), реките, езерата, пештерите и брдата, сонцето, месечината, ѕвездите, огнот итн.“.
Белата раса верувала во мошне поединости пренесени во...Индија...Америка.
„Ни Словените ни Антите воопшто не верувале во судбината како старите
Грци. Значи кај Словените постоел еден вид политеистичко боготворење на природните сили на чело со богот на громот, инаку нивни многу богат пантеон“.
Иво Вукчевиќ260 наведува што тој пишува за Перун / Ведска лага
„Исто така постои уште една, повеќе комична, врска на Босна со Перун.
Средината на XIX век фратарот Стефан И. Верковиќ (1821- 1893), Србо- Хрватот
од едно село близу Градац во Босна, го напуштил фрањачкиот ред и постанал упорен трагач за слава. Неколку години подоцна Верковиќ го објавил својот magnus
opus Словенска Веда (1874- 1881), двотомна збирка на народни песни и слични материјали од најзафрлените и најизолираните села на Родопските планини. Засновани во поптолност на истражувањата на својот помошник, извесниот Ј. Економов,
самовиканиот авторитет за македонско- бугарски фолклор, Словенска веда не само
да ги потврдила ведските корени на паганската словенска митологија, туку и покажала дека Веда и останатите живеат вон Родопите. Тоа бил едини проблем. Тоа било огромна лага“.
Поопширно за лагите што ги напишал Верковиќ, види Ристо Ивановски. 261
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„Изгубени јазици и дијалекти.262
Многу древни индо-ирански и со нив поврзани инодоевропски јазици се изгубени или останале непознати, со иземање на изоловани фрагменти. Таков е случајот со граничните индоевропски јазици на Анадолија, северен Кавказ и Блискиот
исток. Некои преживеани зборови побудуваат нарочито интересирање (нпр. хетитскиот бог Peruas, каситски бог на сонцето Surias, хетитскиот господар Ishan). Преживеани индо-ирански јазици и диалекти остануваат недоволно истражени по прашањето на врската со старите и модерните словенски јазици. Има разлог да се верува дека во зафрлените брда се крие вистинско лингвистичко благо. На високите
планини и оддалечени долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог на
војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушту е Перун“.
Перун се обожувал низ Азија- тој не бил т.н.словенски бог- пушту у датив.
Улрих Вилкен263 наведува: „Ова силно ориентално движење не беше ограничено само во елинистичкиот Исток, туку триумфално мина низ Грција и продолжи до Рим и на Запад. Боженствената мајка на Мала Азија водеше по патот-Кибел,
чиј оргијастичен култ беше воведен во Рим со послушност на еден сибилински пророк во текот на Ханибалската војна (204). Ако се пружеше прилика за ова, подоцнежните култови ќе дојдеа на запад во текот на главната експанзија што беше поткрепено од ориентачните трговци, кои се повеќе го посакуваа Запад, а насекаде ги изведуваа своите култови во религиозните групи. Така египетските богови Ис и Осир
втасаа на Запад, а новиот бог Сарап, кој беше споредуван со различни богови и во
вториот век на н.е. го прифатија под заеднички храм: со извикот ‘Сарап е еден’ и
неговата заслуга беше многу распространета во империјата. Сиријските богови,
Хадад и Атаргат станаа широко познати, онолку колку што сиријските трговци ја
прошируваа трговијата. Со боговите дојде и астрологијата, оригинален дел на старата вавилонска религија, но сега изградена во незаконска наука која претендираше
да ја определи верата на секој поединец според соѕвездието на часот на неговото
раѓање. Берос, кој погоре е спомнат како историчар, се обиде да им го соопшти на
Грците ова вавилонско учење, а откако во вториот век беше напишан канонскиот
прирачник во Египет, астрологијата победоносно продолжи кон Запад. Като постариот ги извести своите сонародници за Калданците, кои во 139 година беа прогонети од Рим. Но, тие се вратија, па затоа на ист начин култот на Ис неколку пати
безуспешно беше забрануван во Рим; на крајот несреќната фатална супериорност
достигна до највисоките кругови, дури и до владетелскиот трон и многу векови се
задржа во Европа. Тоа е знак за дезинтерграција на општеството денес, во кое ова
суеверие повторно оживува.Подоцна дојде персискиот Митрас со своите мистерии,
отако претрпе некои измени во Мала Азија, а со него дуалистичката доктрина на
Заратустра. Овој Митровски култ, особено преку римската војска, се рашири сè до
Германија и Британија.
Сите овие ориенталски култови не само што беа ривали на римските државни богови, туку водеа и огорчена војна еден со друг. На крајот сите тие беа поразени, заедно со боговите на римската држава, од новата христијанска религија, која
сите ги потисна во длабочината на своите цели. Борбата беше уште пожестока и се
водеше уште посилно со ориенталските конкуренти отколку со боговите на римска262
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та држава, чија власт беше послаба од другите. Во основа христијанството беше
ориенталска религија. Неговата победа довело до зголемување на ориенталското
влијание во светот; но во историјата на неговото ширење и внатрешниот развој,
елинизмот уште еднаш одигра важна улога. Уште еден доказ зборува силата на елинизмот:оваа нова ориентална религија го бараше грчкиот јазик за своја пропаганда.
Во овој грчки заеднички јазик имаше книги за исповед на христијатството. Со ширењето на елинизмот во Мала Азија, каде што прво започна, на христијанската пропаганда í се отвори многу слободен пат. Освен тоа, внатрешниот развој на христијанската доктрина беше под влијание на фактот дека таа постепено навлегува во тесна врска со духот на грчката наука, така што може да се зборува за елинизација на
христјанската доктрина.Овде може да се покаже кон големите татковци на црквата,
Клемент и Ориген од Александрија (втор и трет век на н.е.), кои во конфликт со
непријателите на христијанството го позајмија интелектуалното оружје на грчката
наука и ја поставија основата на сродството со грчката филозофија. Значи, во историјата на христијанството, стариот град Александрија повторно играше водечка
улога. Центар за тоа беше христијанската Катехетичка школа, чие уредување беше
под влијание на примерот на паганскиот Музеј, делото на Птоломеј I“.
Во Lübkers Reallexikon264 стои за Хорос: „Хорос, египетски бог (Хор) на светлоста и сонцето, син на светскиот владетел Ра или Озирис и Хатор или Исис, затоа
од Грците истоветен на Аполон (Херод. 2,144)...Грците скоро после Александар
Велики мошне за Хорос заинтесирани и на свој начин раскажувале приказна (Диод.
1,21фф.; делимично според Хекатиос; Плут. а0. 18фф.,повеќеструко од тоа отстапувачки, имено борба помеѓу Хорос и злобниот ѓаол, кои го нарелуваа Тифон...“.
До Исус Христос било неопходен Хора, сонцето Митра со палење свеќи, па
Стоицизмот без робови во Александрија и обединителот Александар Македонски.
Па без било кој еден елемент овде наведен, не може да постои било каков Христос.
Х.Џ.Велс265 пишува: „Готово сите знаеме за Исусовата личност потекнува од
четирите евангелија кои сите сигурно постанале веќе неколку десетина години по
неговата смрт, како и на алузија на неговиот живот во посланијата на првите
ширители на христијанството. Првите три евангелија, според Матеј, според Лука и
според Марко, тврдат дека се осниваат на некое порано евангелие. Евагелието според Јован се одликува со повеќе оригиналност на чуствата и во прилична мера одава на нешто налик на хеленското боголсловие. Критичарите се наклонети да мислат
евангелието според Марко како најверен опис на личноста и толкувач на вистинските изреки Исусови. Сите четири евангелија ни пружаат слика на сосем одредена
личност, те убедливо, когакога и првите извештаји за Буда, ни изнесува вистина за
Исусовиот земски живот. И покрај сите дополни за чудесата, сме принудени да речеме: ‘Тој човек постоел; овој дел на светската историја не е измислен’ “.
„Вреди нарочито да се подвлече дека во вистинската Исусова наука имало и
премногу начела, уз која богаташ, свештеник, крупен трговец, царски чиновник, па
ни обичен, што се вели, уважен граѓанин не можел да пристане, а да од основа да
не го промени начинот на живот. Напротив, во таа наука немало ништо што приврзаникот на вистинската наука на Гаутама Сакје не би можел со драга волја да
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прифати, ништо што приврзаникот на првобитниот будизам би му бранел едновремено да биде и приврзаник на Исус Назаретанин. А и вистинскиот Исусов ученик
можел слободно да ја усвои сета Будина наука“.266
Милан Будимир267 наведува: „Сега е друго прашање каква врска има босанската црква и балканските богомили и бабуни со Патарот во Ликија и со Аполон,
кој секако не е никаки христијански светец. Додуше, не би било, никакво чудо да
го презело христијанството, кое е во основа античка религија, мешавина на иранскиот митраизам со еврејскиот монотеизам и класичен пантеизам. Оттаму имаме
сосем архаични Диоскури под нова форма на безмитските вражачи Кузман и Дамјан. Ја имаме и Афродита викана Пелагија под името св. Пелагија, а да не говориме за светците Ѓорѓи, Никола и Димитрија, кои презеле многу деталји на античките
херојски спасители. Така и приморскиот светец Николај архаични ‘морски старец’,
т.е. helios geron. Траг на иранско- еврејскиот дуализам најдуваме и во ортодоксното
оченаш, каде се повикува отецот небески нас да не избави од ѓаволот како лукав
демон на злото и така да дојде на земјата негова силата и царството in saecula saeculorum.
Најпосле и самата христијанска прослава на Божиќ како новороден бог не е
ништо друго туку Dies natalis Solis invicti, кој го потиснал иранскиот Митра Набарзан (Непобедивиот). Засега знаеме за Митрините храмови и мозаици во Јајце, Коњице и Цавтат, и го знаеме тоа дека така виканиот арианизам, како некој христијански ерес на постар датум, во Бреза имал своја басилика, во која стручњаците најдуваат некои готски руни“.
Улрих Вилкен268 наведува: „Неодамнешните истражувања јасно укажаа дека
уметноста на исламот и исламската култура воопшто биле под силно под влијание
на елинизмот. Додека Момзен го нарече исламот ‘извршител на елинизмот’, сегашните исламски научници гледаат во елинизмот една од копонентите на исламската култура, и всушност еден од темелите врз кој беше изграден. Се знае дека Арапите ја презедоа грчката филозофија, медицината и другите науки и í го вратија
Аристотел269 на средновековна Европа. Подоцна беше докажано дека Александрија,270 во која сè уште имаше учени луѓе од времето на арапското освојување на Египет, одигра значајна улога во трансмисијата на грчките науки кај Арапите. Неодамнешните истражувања покажаа дека покрај сасанидската и византиската уметност
беше еден од изворите на исламската уметност кој постепено се развиваше. Новото
гледиште може да се формулира авторитативно во фразата: ‘без Александар ќе немаше исламска цивилизација’271 “.
„Книгата на Нисами за Александар...Кај муслиманските поети Александар е
муслиман, кој, како кај Нисами, оди во Мека и се моли во Каба. Во Коранот Александар продолжи да живее. Дулкариани (оној со два рога), спомнат во осумнаесеттиот век, се идентификува како Искандер, веројатно како сеќавање на синот на
Амон декориран со два рога на Амон. Дури и во еврејската есхатолошка литера266
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тура Александар има свој дел. Така, секоја раса на свој начин се обидела да го присвои Александар“.
Во книгата на ИНИ272 се наведува: „Што се однесува до исламизацијата на
селското христијанско население, тоа ни оддалеку не го достигнала степенот присутен кај градското население. Само нешто повеќе од 3% од вкупниот број на муслиманско селско население во XVI век порано í припаѓале на христијанската заедница. Покрај економските причини, во ширењето на исламот важна улога одиграл и дервишкиот ред на бекташиите. Нивните верувања, полни со елементи од
христијанското и паганското верување на балканските народи, овозможувале полесно прифаќање на исламскатав религија од страна на христијаните. За изградба на
своите текиња бекташите многу често избирале места што биле свети за христијаните и кои, со текот на времето станувале свети за верниците и од двете религии.
Таков е случајот со текето на Х’д’р Баба кај Македонски Брод, подигнато на местото на кое, според верувањата, пред тоа постоел манстир Свети Никола. Исто така, може да се претпостави дека кон дервишките редови, како еретичка група, чие
учење не биле во согласност со официјалниот ислам,се приклучиле и некои од припадниците на средновековните христијани еретички движења, како што било богомилството“.
Бидејќи имало „елементи од христијанското и паганското верување на балканските народи“,кои биле православни-само наследство на Склавините=Паганите.
СКЛАВИНИТЕ (Т.Н.СЛОВЕНИ) ДОМОРОДНИ НА БАЛКАНОТ
Во книгата на ИНИ273 е насловот „Македонија и Словените (од средината на
VI- до средината на IX век)“- „1. Појавување на Словените на историската сцена“:
„Мноштвото традиционални теории за потеклото на Словените...конкретното дефинирање на релеватната појава на Словените на историската сцена хронолошки треба да се помести во почетокот на VI век. Отсуството на археолошка потврда за некаква депопулација во наводната првобитна татковина на Словените и
непостоењето на археолошки артефакти кои би упатиле на поврзаноста, како и на
некоја постара култура од оваа формирана на долниот тек на реката Дунав во VI
век, дополнително ја аргументираат потребата на напуштање на миграционата теорија. Експлицитни изворни сведоштва, кои упатуваат на растечкиот проблем со новите непријатели, идентификувани со името Словени (Склавини), постојат дури од
времето на императорот Јустинијан I (527- 565), но во нив тие се лоцирани во областите северно од реката Дунав, а не зад Карпатите“.
Бидејќи „тие се лоцирани во областите северно од реката Дунав, а не зад Карпатите“,Дунавските Склавини биле со балканско потекло,само гранични единици.
„Со стапувањето на Јустинијан I на византискиот трон (527 г.) настапил процес на реконфигурација на политичко- идеолошката стратегија, што било проследено со коренито редефинирање на безбедносниот систем на Балканот. Тоа се манифестирало и низ офанзивна византиска воена стратегија, која почнала да се реа-
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лизира од третата деценија на VI век, а била фокусирана кон утврдувањето на одбраната на дунавската граница...“.274
Па пред и по утврдувањето на дунавската граница немало словенски народ.
Во книгата на ИНИ275 се истакнува: „Од Фојникија Александар тргнува за
Египет, каде е дочекан како ослободител на Персиското Царство. Во Мемфис египетските свештеници му ја предаваат двојната круна на египетските фараони. Александар се однесува со посебен почит спрема египетските обичаи и култови и присуствува на сите цеременоии на кои се претставува како фараон на Египет, син на
Амон-Ра. Патува во Либиската Пустина до оазата Сива, каде е светилиштето на
египетско-либискиот бог Амон (култот на Амон во Македонија е посведочен како
Зевс-Амон). На устието на Нил го основа (331 г. пред н.е.) градот Александрија (територијата на градот ја исцртува со брашно од јачмен, според древниот македонски
обичај)“.
Робрт Гревс276 говори:„Плутарховата приказна за скорпионот кого го испратил богот Сет да го убие детето Хора, синот на Изида и Озирис, во најтоплото летно време, ја објаснува Орионовата смрт од каснувањето на скорпионот и Артемидината молба на Асклепија (Плутарх: За Изида и Озирис 19). Хор умрел, ама Ра
богот на сонцето, го оживеал, те Хор ја одмаздил смртта на својот татко Озирис...“.
„Пајант...Во санскритскиот еп Махабхарата боженскиот херој Кришна, кого
александријските Грци277 го поистоветуваат со Херакле, го убива погодок в петица
ловецот Јара, кој во некои митови се опишува како Кришнин брат, то ест војсководител“ 278
Иво Вукчевиќ279 кажува: „Паганскиот словенски бог на сонцето Хорс има
исто потекло како ведски свар, староперсиски хвар, како хвар кхсаета (славен бог
на сонцето со кочии и брзи коњи), подоцна персиски хорсид (вечно, светечко сонце). Занимливо е, можда случајно, дека во староегипетската религија богот на небото Хор или Хар, во обличие на орел, на чии раширени крила се боговите, чии очи
се сонце и месец, бил бог над боговите. Првата египетска династија, династијата на
обединителите, го почитувале Хора. Од тоа време, со повремени прекиди, постои
верување дека секој фараон е човечка манифестација на Хора, додека првото име
на секој фараон бил Хор. Орел, случајно, српско- хрватски збор е за орел. Некои
научници веруваат дека хрватскиот етникон Хорват, или Хрват- тоа есте оној кој е
сродник на Србите- исто така е изведен од свар <хвар<хор“. (Хвар-в=хар=хор, Р.И.)
Бидејќи исто божество постоело на три континенти, народ Словени немало.
По смртта на Александар Македонски Склавините го обожувале дури Хора.
Токму тој Хор се поврзува со т.н.словенски Перун-тој бил истоветен со Зевс.
Луј Леже280 пишува: „Со овие чисто историски податоци можат да се додадат и други. На името Перун се наидува на мошне многу пишани споменици на
XIV и XV век, кои се однесуваат на верата на старите Руси. Ќе ги наведам само најглавните. Една галициска карта од годината 1302. се споменува како знак на обеле274
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жување на некој имот на еден даб под името Перунов даб. Во еден апокривен споменик, Дијалог на три светци, се чита: ‘Има два ангели на громовник, хеленски
Перун и еврејски Хорз.’ На тој начин постоењето на Перун како бог на громот во
Русија е утврден со цела серија неоспорни пишани споменици. Дали е тој оној врховен Бог за кого говори Прокоп Цезарец (θεςν ένα άπά ντων κύριον) ? Тоа не може
да се потврди; ама тој е извесно оној громовник на византискиот историчар. (τής
αςτράπής όημιουργςν)“.
Анѓелија Станчиќ Спасиќева281 наведува: „После Моша Израелците со својата вештина ја зазеле обеќаната земја. Позната е борбата на староседелците за одржување на ‘Богот Бал’, како што Израелските свештеници пред својот Бог Јехова
метнувале жртва а Баловите на својот олтар. Јеховите свештеници говореле, дека
тој е вистински Бог, на чиј олтар паѓа оган од небото и ја запали жртвата. Се разбира, дека на нивниот олтар паднал оган, оти тие од Моша го научиле а овој поново
во Мисир тој оган, кој самиот се пали’, што го видовме, кога два сина Аронови погинале.
Израелците после се стопиле со староседелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид му служел на домашниот Бог Трпим- Терапим), како и сите останати племиња за обожувале и еден повисок Бог Сава, покрај
Св. Илија, первог (- Перун).
Кога Давид, чие име покажува, на кој народ му припаѓа а кој би бил од околината на храмот Бог Сава во долината царска- постанал владетел, уште Израилците не ја задобиле власта во Ерусалим, ниту Ковчегот на Заветот бил донесен од околината Шила, -Сила во Ерусалим“.
Хорст Клин282за Елиза пиши: Елиса кратко од Елизабет „Бог (е) мој завет“.
Следи името Елизабет=Елизавет=ели завет: Хелиос=Илиос; завет=завет.
Бидејќи Елизабета се одгонетнува истогласно,македонските говори се стари.
Слободан Јарчевиќ283 наведува: „Хорз е утринско сонце. Ја прогонувал ноќната темнина и ги повикувал луѓето за дневните работи. Утрото под првите сончеви зраци било лековито, па Хорз го задолжил петелот да ги пробудува луѓето на
време. Дали е и збор ‘хоризонт’ настанал од името на овој словенски бог, а можеби
и ‘хороскоп’ ? Хорз е еден од Сварожиќ, синот на вишниот Бог- Сварог. Во Киевскиот пантеон, кипот му бил уз Дажбогов, Велесов и Стрибогов.
Средновековниот историчар Јорданес ги споменува словенските Анти и кај
нив, во Запорожје, се најдува речно острово Хортиц, со храмот на Богот Хорз. Словените Хорз се молеле на требиштата и верувале дека пред Хорз (како и пред Воден) можат да се истребат од своите неправедни намери спрема другите личноститоа се оние одлики кои во Црна Гора се нарекуваат чојство.
Неговото време било секојдневно- и тоа во праскозорје, од кукурикање на
првите петли. Хорз тогаш им ја одзема секоја моќ на вештиците, вампирите и другите ноќни спододби.
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Словените против ноќните авети поставаат во куќата клопка од глогови даски и кочеви. Глоговиот кол, против вампирот, ја преживува христијанизацијата и
Србите ќе го задржат во употреба и денес.
Главата на Хорзовиот кип била врамена силуета на Сонцето, па, можда, ореолот околу главата на христијанските светци на фреските е преземен од Хорз. На
Хорзовите гради бил изрезбан месец в устата на црниот волк. Волкот го гризел месецот и така влијаел на месечевата мена. На Хорзоваа облека светкале ѕвездите, кои
тој, секое утро, бил должен да склони од Небото, и Небото му го припушта само на
Сонцето. Хорз е претставен со рог на главата, симболот на богатството и војникот.
Уз обредната работа на Хорз,Словените обврзително печеле и леб, па негови
култни места биле најчесто, околу водениците и пекарите, поретко околу бунарите
и буништата. Негови животни се петел и волк, а од растенијата ниедно. Од духовната појава, за него се поврзани вештиците, демоните, дрекавец, волковлакнест,
букавец и бесомар.
Функцијата на Хорз во христијанството го наследил свети Тодор, а делимично и свети Петар, Герман, Архангел и Огнена Марија“. (Момир Јовановиќ)
Во книгата на ИНИ284 се наведува: „Инволвирањето во средувањето на работите на Западот на Теодосиј му обезбедило доминантна позиција во Имеријата. Меѓутоа, несредената воена ситуација во Македонија, како и крупното востание што
избило во Тесалоника (390 г.), го оневозможило да го ефектуира договорното формално издвојување на префектурата Илирик од Италија. Крвавиот масакар врз солуњаните во кој Теодосиј се решил во април 390 г., што резултирало со 7.000 жртви, го довел императорот до директна конфронтација со миланскиот епископ Амброзиј,кој застанал во одбраната на интересите на Западната црква во Македонија“.
Востанието не било етничко туку само црковно. Ваков огромен број жртви
никогаш повеќе не паднале. Со ова се потврдува, Склавините биле само повеќебожни области на Повеќебожците наспроти Римјани=Христијани во теми (области).
„Македонија повторно се нашла во фокусот на настаните кога новиот византиски император Теодосиј II (408- 450)...Пробивот на Хуните на Балканот го принудил византискиот двор да иницира нови административни промени во текот на
448 г. со кои провинцијата Македонија била поделена на Македонија Прима и Македонија Секунд. Интегрален дел од новата политика на Византија на Балканот била и инцијативата за креирање нов култ на св. Димитрија во Тесалоника во средината на V век. Тоа се реализирало преку креирањето нова легенда за св. Димитрија
во Тесалоника, која претставувала модификација на претходната Сирмиумска легенда за св. Димитрија со интегрирање на религиските традиции на античките Македонци во Тесалоника. Замената на претходното паганско божество Кабира со новиот христијански херој била прифатлива за Македонците во периодот на глобалната
религиска транзиција, како начин за изразување на античките традиции и идентитет. Новата византиска црковна политика била институционализирана со изградбата на црквата Св. Димитрија во средината на V век, а тоа се одразило на постепеното слабеење на влијанието на Римскиот викаријат во Тесалоника“.285

284
285

Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје,2008,страна 76.
Исто така, стр. 77.

104
Стои: „Замената на претходното паганско божество Кабира со новиот христијански херој била прифатлива за Македонците во периодот на глобалната религиска транзиција, како начин за изразување на античките традиции и идентитет“.
Според Либкерс Реаллексикон286, „...феникиско божество......поврзан со феникискиот Кадмос, главно седиште на култот ама Самотраки (спореди Херодот 2,
51)...исто така взаемност со култот на Деметра....Овде се нивни четири (делимично
литургиски) имиња...богот (Дионис) е означен како Кабирос“.
Луј Леже287 вели: „За познавање на првобитна Русија Несторовата Хроника
содржи еден неоценлив документ. Овој хроничар пишувал на крајот на XI и почетокот XII век. Русија званично била во христијанство преобразена 988. г. Затоа овој
аналист можел тогаш да ги познава синовите на првите Христијани и да прибере
точни податоци за култусот на нивните предци. Тој, повеќе или помалку, ни пружува точни поединости за Перун и Велес, за Дажбог, Стрибог, Мокош, Симаргл.
Ако и некои имиња се изопачени со класични успомени, ги има и кои се апсолутно
вон секоја сумливост, и чие постоење е утврдено со други пишани споменици. Тој
ни дава за сите идоли повеќе-помалку, детални податоци, за жртвите ним принесувани, за жреците, Русалиите (незнајбожните празници), и даќите. И Новгордската
Хроника потврдува извесни текстови на Несторовата Хроника“.
„Дали старите Словени знаеле за еден врховен Бог, кој би господарел во нивниот Пантеон, како Зевс во хеленската а Јупитер во латинскиот Пантеон ? Прокоп
Цезарец го опишува во една знатна глава, посветена на војните против Готите, обичаите на Словените, па наведува неколку зборови за нивната вера. Ние ќе го извадиме една оттаму за секаде, бидејќи на него ќе се вратиме повеќе пати.288
‘Словените, вели тој, веруваат дека постои еден Бог, кој произвесува гром, и
кој е едини господар на васионата; тие му жртвуваат марви и други секојвидна жртва. Не знаат за судбина, и не допуштуваат, таа да игра некоја улога во човечките
работи. Кога след болест или војна им се закани опасност од смрт, тие се заветуваат, ако се спасат, дека одма ќе им принесат жртва на богот. А кога се спасат, тие
тоа навистина го прават, и веруваат, на тој бог да му се понуди себе откупнина на
животот. Сем тоа, тие обожуваат реки, нимфи и други божества, и за време на жртвување тие гатаат“.
„Мир склучен 945. год. измеѓу Словените и Грците, за што говори и Несторовата Хроника, содржи ваква клаузула: ‘оние Руси христијани кои овој договор го
повредат ќе бидат казнети од свемоќниот Бог, а оние кои не се крстени, да се лишат
од секоја помош на Богот и Перун. Овој безимен Бог кој се истакнал и пред Перун,
есте можда тој врховен Бог словенски Пантеон, ама тој нема засебно име. Можда е
баш христијанскиот Бог внесен сосема просто во текст на договорот со навалување
на самите Грци, со кој Перун не им изгледал доволен јемец.Изгледа,дека Перун бил
врховен Бог кај Русите. Во еден старословенски превод на легендата за Александар
Велики, која ја наведува Афанасијев, зборот Перун есте превод на грчкиот Зевс. Во
српските народни песни, каде се најдуваат јасни траги на паганизмот, често се нај-
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дува една заклетва во ‘вишниот Бог и свети Јован’. Овој вишни Бог очевидно е христијански Бог“.289
„Кај јужните Словени, Срби и Бугари, Перуновото име не ги споменуваат
никакви историски споменици...“.290
„Овде сме ги собрале сите пишани извори, во кои се јавува името Перун или
под свој оригинален облик, или повеќе-помалку изменет. Тоа е богот на громот и
бурата. Ние навлаж ги обилазиме оние предлагања на врската со литванскиот или
санскритскиот јазик. И не прибегнувајќи на сумливите сличности, името Перун доволно се објаснува со словенски елементи...291
Во оној овде често споменат став, Прокоп Цезарец можда мисли на Перун.
‘Тие познаваат еден едини Бог, произведувач на громот, и му жртвуваат марви и
други разни жртви.’ (De belle gothico, III, 14.)
Онаа улога, која Перун ја играл во Пантеонот на незнабожечките Словени,
игра и пророкот Илија во фоллористиката на христијанските Словени, а особено
оние кои останале најверни на првобитните традиции: кај Русите, Србите и Бугарите. Видовме напред, во оној договор склучен помеѓу Русите и Грците, како некрстени Руси ја положуваат својата заклетва пред Перун, а крстените пред св. Илија.
Дали е чиста случајност, што библискиот пророк овде се постававува спрема богот
на громот ?
Во Библијата св. Илија се јавува како господар на сите природни елементи.
Водата и огнот му се покоруваат. Тој му јавува на кралот Ахаба, дека за седум години не ќе има ниту роса ниту дожд, додека тој не кажи. Тој стои пред Вечноста.
‘И еве, Вечноста поминува, и големиот бесен ветер, кој ги крши планините, ги крши стените, одеше испред Вечноста. Ама Вечноста не беше во тој ветер. После ветерот се чу тресок, ама Вечноста не беше во тресокот. По тресокот дојде огнот, и
Вечноста ја нема и во него. После огнот се зачу еден тенок и пријатен звук.’
Св. Илија не умира со природна смрт, туку на чуден начин е однесен на небото... ‘И како тие оделе понатаму со патот, и одејќи говореа: Ево едни огнени коли
и огнени коњи; и тие ги раздвоија едни од други. И Илија се качи на небеса со помош на еден виор. А Елисиј (неговиот ученик) гледајќи го, викаше: ‘оче, мој, оче
мој!’ и повеќе не го виде’. (Елисиј=Хелисиј: Хелиос=Илиос- Илија;Елисавета, Р.И.)
Очевидно овие приказни морала да очараат машти, кои веќе биле обземени
со митос за боженство, кое во атмосферата управува со големи природни настани:
со гром и секавица. Еден научар на грчки г. Политис, во својата студија за сонцето
(Ήλιος) во народните грчки преданија, се грижел, да се изедначат св. Илија со Хелиос. Исто зближување направил уште во својот Dictionnaire philosophique. Мошне
е можно, дека истоветност на овие два збора влијае на маштата на Грците, кои биле
верски учители на Русите. Култусот на св. Илија во грчките земји се развил на еден
сосем особит начин. Повеќе црквички или манастири цариградски беа ставени под
негова заштита; најповеќе му посветувале цркви на висовите. Тринаесеттиот ден на
авгуските календи славеле Грците позоришни игри заради успомен на вознесување
на св. Илија на небото.

289

Исто така, страна 19.
Исто така, страна 21.
291
Исто така, страна 23.
290

106
Меѓу лицата на Стариот Завет, Илија беше очевидно еден од оние, кои се
најживо ја обземале машта на руските новокрстени, Словени и Варјаги. Тој ги потсетувал во ист мах и на словенскиот Перун во складинавскиот Тора, кого на кола го
влечат два спрегнати јарци, те сипа варница од облакот, и принесува јек на громот.
Од сите христијански светци св. Илија е прв кого Русија го признала. Тој е еден од
оние, чиј култус и до денес останал најраспространет и најпопуларен. Рускиот селанец уште и денес ја слуша колата, која ја однел на небото библискиот пророк. Св.
Илија го призиваат и против раните зададени со огнено оружје, т.е. со оружје кое
грми, пука. Го призиваат, да фрла громови, секајци и копја против божјите непријатели. Од него зависи: росата, дождот, градот, сушата. Службата на неговиот ден
кажува, дека тој може да го даде или задржи дождот, во време на сушата се чита ваква молитва: ‘св. Илија со својот збор го задржува дождот, и со својот збор ја пушта. Ти се молиме, о Господе, услишни ја неговата молитва и испрати ни дожд од
небото на земјата.’Неговиот ден се слави 20. јули, т.е. во време на најголеми бури и
најголеми суши“.
„На тој начин св. Илија се јавува и кај Русите, Србите, Бугарите и Словенците како светец на громот, великиот господар на дождот, ветриштата и бурата. Не
е дрско да се претпостави, дека неговиот култус ги заменил обредите на словенскиот Зевс, Перун, чие постоење така јасно го докажале старите руски пишани споменици.292
Дабот бил дрво посветено на Перун како и на Зевс“.
„Според Афанасиев, еве што се случува во мигот кога се пристапува на жевата. Еден жнеач, мора да биде женско, зема еден грст класје и ги врзува. Ова е
грст на светот. Никој не смее да го гибне. Тоа се вика: ‘да се врзи брада на Волос
или на Перун’. Оваа волосова брада ја штити жетвата против сите зла. Уште ја викаат и Илинина брада, или брада на св. Никола, или најпосле Перунова брада“.
Функцијата на Перун во христијанството се со свети Илија...околу Илинден.
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го
говореле својот варварски јазик“
Овде варварски јазик бил склавински=тн.словенски. Се говори за латински
кој бил службен јазик, но не коине- коине не бил народен туку само христијански.
Варварски=пелазгиски=т.н.словенски=т.н.Платонов јазик бил склавински.
Олга Луковиќ- Пјановиќ293 наведува: „Да се осврнеме овде понапред на годината 300. по родување Христово. Знаеме, дека Овидиј, кој на црноморскиот брег
научил ‘варварски’ ‘тракиско-скитско-гетско- сарматски’ јазик, умрел 18. г. после
Христо. Во горниот текст Пејсонел кажува, дека на истиот црногорски брег 300. г.
по Христовото родување кога сите народи говореле еден ист јазик...“.
Во 300 г.п.н.е. се говорел варварски=склавински јазик, а немало Склавини.
Димитри Оболенски294 наведува: „Распаѓањето на Хунската држава...Хуните
кои се поместиле на исток после раслојувањето на царството на Атила, коишто Ви-

292

Исто така, страна 25.
Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарии, АИЗ Досије, Белград, 1990- през. од Интернет.
294
Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002, с.44.
293

107
зантијците ги нарекувале Бугари...Уште позначајно е тоа што северниот брег на
Дунав, од Белград со сливот бил населен со Словените уште во 500 година“.
Во 500 г.п.н.е. се говорел варварски=склавински јазик, а немало Склавини.
Склавините (Словените) во VI век говореле варварски, јазикот на Платон ...
Римското Царство имало легии. Легиите доаѓале на границите на Царството,
ги протерувале непријателите и се враќале во своето одредиште. Следи да се премине на граничните единици. Такви имало на реката Дунав. Таму имало касарни...
Димитри Оболенски295 говори: „Успешното одбивање на Куртигурите покажува дека Византија во моментите на најголема опасност била способна воено да
ги одбрани своите провинции на Балканот. Навистина, Јустинијан ја занемарувал
воената одбрана но тоа сепак не треба да се преувеличува. Прокопиј наведува список на над 600 утврдувања што Јустинијан ги изградил или ги обновил на полуостровот. Некои од нив веројатно биле само утврдени места за набљудување:
останатите делови на овој исклучителен градителски потфат можеби во поголемиот
дел или целосно останале само на таблите на оние кои ги планирале...“.
Г.Острогорски296 вели: „По паѓањето на Јустинијановата реставрација...Во
војската дисциплината мошне ападнала и честоп доаѓало до отворени манифестации на незадоволство, 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 побуна. Побунетите војници го дигнале на штит и го прогласиле за цар Фока, подофицер од полуварварско
потекло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале на Цариград. Тогаш и во самата
престолнина пламнало востание. Ривалските странки на сините и зелените се обединиле во борбата против царската влада, Маврикиј е соборен, а Фока со согласност на сенатот е крунисан за цар“.
Фока бил со еден родител склавин=паганин, а со вториот Ромеец=христијанин. Фока со војската бил од пограничната војска која живееле на границата Дунав.
Историски Склавините Римјаните до V век не познавале-такви имало VI век.
„Паѓањето на византиската војска на Дунав,по десетгодишна напразна војна,
ја запечатило судбината на Балканскиот Полуостров. Тој конечно им бил препуштен на Словените. Сега на површината избила и долго прикриената внатрешна
криза. За време на Фокината влада (602- 610) истрошениот организам на позноримската држава ја доживувал својата агонија. Дошло до распаѓање на стариот политички и општествен поредок“.
Од Готите, Хуните, Аварите, Бугарите...има материјални докази за преселби
на Балканот, а до денес без било какви од Словените- такви преселби не се познати.
Во книгата на ИНИ297 стои:„Појавата на Аварите и обезбедената доминација
во Панонската Низина во 60-тите години на VI век имале суштинска рефлексија на
констелацијата на Балканот. Охрабрени и поттикнати од успесите на Аварите, Словените презеле нов поход во 578 г., пробивајќи се од Дунав, преку Тракија, до Елада. Јован Ефески го евидентирал новиот напад на ‘проклетиот народ Словени’, кои
од 581 г. експресно ги поминале цела Елада, областа на Тесалоника, и цела Тракија,
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Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002, с.47.
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потчинувајќи многу градови и тврдини, заседнувајќи на земјата ‘како на своја, без
страв како господари’...“.
Бидејќи Склавините „од 581 г. експресно ги поминале цела Елада, областа
на Тесалоника, и цела Тракија“, преселбите биле од Елада кон Тракија. Преселбите
биле само од југ кон север, потврдено и со ДНК-генетско-географска оддалеченост.
Ова ни објаснува, Склавините на Пелопонез биле само едно- домородни.
СКЛАВИНИТЕ (Т.Н.СЛОВЕНИ) НА ПЕЛОПОНЕС ДОМОРОДНИ
Димитрис Литоксоу298 има наслов: „Летописот на Монемвасија“.299
„Во текот на истражувањата во библиотеките на манастирите на Света Гора,
тогашниот доцент по класична историја на Атинскиот Универзитет и подоцнежен
професор и премиер, Спиридон Ламброс (1851- 1919), пронајде еден исклучително
значаен ракопис- во манастирот Иверон (документ 329. лист 203, а-б) ракопис кој
дава објективен одговор на прашањата за судбината на античкото грчко население
од Пелопонес и на средновековното словенско присуство. Но одговорот што го даваше, сруши сè што дотогаш поддржуваше грчката национална историска школа и,
посмртно, го бранеше Фалмераер.
Очигледно е дека Ламброс бил исправен пред еден голем проблем- дали треба да го објави ракописот. На крај научната деонтологија ги совлада националните
мотиви, а Ламброс, правејќи исклучок во грчкото прашање, решава да го објави
текстот.
Летописот го именува под наслов ‘Иверскиот препис на летописот на Монемвасија’300 и го објавува заедно со другите два преписа на летописот (Ламброс
1884, стр. 97- 128). Еден, што го пронајде Giuseppe Pasini, во Кралската библиотека
на Торино, е под наслов ‘За изградбата на Менемвасија’ и е објавен во 1749 година,
и еден друг што го пронајде самиот Ламброс во библиотеката на манастирот Култумусиу (кодекс 220, лист 194а- 106а) под наслов ‘Како и кога се населила Монемвасија’.
Според мое мислење, ракописот на Летописот на Монемвасија од манастирот Иверон,го претставува најзначајниот текст за промените на населението, што се
забележани во Грција во текот на средновековието и покрај тоа, летописот е голема
непознаница или фалсификувано сознание за грчката историографија. Пред да започнам со неговото претставување, во продолжение ќе Ви го претставам во целост.
Во табелата што следува има четири колони: Бројот во првата колона, ги
претставува алинеите, онака како што ценам дека треба да се читаат според нивната содржина. Втората колона го содржи текстот на ракописот на манастирот Иверон, а третата колона го содржи текстот од ракописот на манастирот Култумусиу.Во
зградата се разликите што се појавуваат во ракописот на Кралската библиотека во
Торино. Текстовите од трите ракописи се претствени според правописот на препи298
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Монемвасија (Monemvasia = со само еден пристап) утврден град кој лежи на изолирана карпа на
брегот на југоисточен Пелопонес. Во X век наречен кастрон од епископот Павле од Монемвасија.
Теофан говори за Монемвасија само еднаш во врска со поморот од 746/7 година кој пристигнал од
Сицилија и Калабрија. Подоцнежната легенди сочувани во Хрониката на Монемвасија и други извори била основана околу 582/583 година и дека добила статус на митологија од царот Маврикиј.
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шувачите, а не според поправките на Ламброс (Ламброс 1884, стр. 98- 109) или подоцнежните на Веис 1909, стр. 61- 73). На крај, четвртата колона содржи споредбени текстови на византиските автори, за што ќе стане збор во продоложението“.
„Иверското издание на летописот на Монемвасија, треба да содржи доволна
веродостојност од содржината на овој исчезнат стар ракопис, во текстот што постои меѓу алинејата 24 до алинејата 43. Овој текст, кој што го содржи целосниот
опис на настаните што се однесуваат до аваро-словенската окупација на Грција, го
има и следново, во едно негово издание (за прв пат) објавено на новогрчки:301
‘А при друг напад ја зеде во свои раце цела Тесалија и цела Елада, а и стар
Епир и Атика и евија.302 Тие се упатија и на Пелопонес и него го освоија со војна, и
откако ги исфрлија и ги уништија благородните елински народи, самите се населија
на него ((на Пелопонес)). А тие што можеа да избегаат од нивните убиствени раце
се распрснаа, бегајќи едни на една, други на друга. Градот Патра беше преселен во
земјата на калаврите на ригај, 303 и Аргејците во (на) островот кој се вика Орови, а
Коринтјаните, пак се преселија на островот кој се вика Егина. Тогаш и Лакоменците ја напуштија татковата почва и едните отпловија на островот Сицилија, и тие
сè уште се на неа во местото наречено демена и така добија назив дементи наместо
Лакедемоните, така се преименуваа и го сочуваа домашниот лаконски дијалект. А
овие другите откако најдоа тешко пристапно место откај морскиот брег изградија
цврсто укрепен град и го нарекоа Монемвасија затоа што кога допловуваа во него
имаше само еден пристап а во тој град се населија заедно со нивниот домашен епископ. А пастирите на стоката и селаните се населија во тамошните стрмни соседни
места, и тие најпосле беа наименувани цаконци. Така Аварите откако го зазедоа
Пелопнес и се населија на него, продолжија да живеат таму уште двесте и осумнаесет години без да бидат поданици ниту на царот на Ромеите ниту на некој друг,
значи од 6096 година од основањето на светот, односно од шестата година од владеењето на Маврикиј и сè до 6313 година, односно до четвртата година од владеењето на Никифор Постариот кој имаше син Ставрикиј. Бидејќи само источниот дел
на Пелопонес од кај Коринт и сè до малеа 304 кој му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко пристапен терен остана чист, во тоа место беше
испратен од царот на Ромеите стратег на Пелопонес. Еден од војсководците кои беа
под овој стратег, тргнувајќи од Мала Арменија, 305 од фатријата306 на оние кои имаат
назив Склири,307му се нафрлиле на стхавинскиот народ, го порази воено и најпосле
го истреби и на првобитните жители им даде повторно да се населат во куќите.
Откако тоа го дозна претходно споменатиот цар Никифор, 308 тој се исполни со
301

Исто така, страна 65.
Евија (Еубоја).
303
Ригај (Region), пристанишен град на југозападната точка на Италија, административен центар на
Калабрија. Калабрија се сметала за дел од Илирик...
304
Малеа (Malea), ’рт на југоисточниот брег на Пелопонес, во Лаконија.
305
Мала Арменија (Armenia minor), римска провинција.
306
Фатрија, коруптела од правилната форма fratia. Терминот е етимолошки поврзан со грчкиот збор
phrater, брат. Според тоа основното значење на терминот fratria е братство.
307
Склири или Склери (Skleros) име на познато, благородничко семејство. Нема реални докази за
ерменското потекло на ова семејство, иако за првиот познат припадник од семејството се спомнува
дека бил генерал кој служел на Пелопонез околу 805 година, а дека дошол од Долна Арменија.
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Никофор I, византиски цар (802- 811). Бил роден во Селеукија околу 760 година, а умрел на 26
јули 811 година.
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радост и ја презеде грижата да ги обнови тамошните градови, а исто така и да ги
обнови и црквите кои варварите ги беа срамниле со земја, а самите варвари да ги
направи христијани, затоа откако се распраша за местото каде се преселиле и каде
престојувале некогашните жители на Патра по неговова заповед тој повторно ги
насели на почвата каде беа од искона заедно со нивниот духовен пастир, чие што
име тогаш беше Атанасиј и на Патра и даде право на митрополија, а претходно тоа
имаше статус на архиепископија. Повторно го изгради од темел и нивниот град и
светите божји цркви... тоа беше така уште и во времето кога патријарх беше Терасиј, нашиот отец меѓу светиите. Го подигна од темел градот Лакедемон и со него
всели измешан народ- Кафири и Тракијци и Ерменци и други од разни места и тие
се собраа во една епископија и повторно неа ја воспостави и издаде закон таа да
биде подлежна на митрополијата на Патра, посветувајќи при тоа уште две други
епископии- Метона и Корона’ “.
Се наведе: „откако најдоа тешко пристапно место откај морскиот брег изградија цврсто укрепен град и го нарекоа Монемвасија затоа што кога допловуваа во
него имаше само еден пристап а во тој град се населија заедно со нивниот домашен
епископ...без да бидат поданици ниту на царот на Ромеите ниту на некој друг “.
Се разликува Римјани (Ромејци) со свој епископ и Склавини=Повеќебожци.
Па имало само два верски народи: Христијани и Повеќебожци- без етнички.
Се истакна: „Бидејќи само источниот дел на Пелопонес од кај Коринт и сè
до малеа кој му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко пристапен терен остана чист, во тоа место беше испратен од царот на Ромеите стратег
на Пелопонес“. (чист=слободен од туѓинци, Р.И.)
Кога таму дошле Аварите со монголски одлики и обичаи, тие таму ги нашле
Склавините. Следи „стхавинскиот народ“ (склавинскиот народ) бил домороден. Тој
бил повеќебожен, кој со христијанизирање ќе постанел ромејски народ- Ромејци.
Се кажа: „на оние кои имаат назив Склири, му се нафрлиле на стхавинскиот
народ, го порази воено и најпосле го истреби и на првобитните жители им даде
повторно да се населат во куќите“.
Склирите тој склавинскиот народ „го порази воено и најпосле го истреби“,
„и на првобитните жители им даде повторно да се населат во куќите“.
Се потврдува, покрај Склавини=Повеќебожци имало и Ромејци=Христијани.
Па стои: Никофор „ја презеде грижата да ги обнови тамошните градови, а
исто така и да ги обнови и црквите кои варварите ги беа срамниле со земја, а самите варвари да ги направи христијани, затоа откако се распраша за местото каде
се преселиле и каде престојувале некогашните жители на Патра по неговова заповед тој повторно ги насели на почвата каде беа од искона заедно со нивниот духовен пастир, чие што име тогаш беше Атанасиј и на Патра и даде право на митрополија, а претходно тоа имаше статус на архиепископија“.
Склавините биле со варварски=пелазгиски=Хомеров јазик, кој бил народен
јазик и Ромеите како Христијани со христијанскиот јазик коине на Апостол Павле.
Па во Елада Склавините си биле домородни- тие во 19 век биле т.н.Словени.
Во 19 век во Елада немало Хелени кои би говореле коине туку Словени.
„Кон крајот на 1833 година два месеци во Грција престојува еден Германец,
професор по светска историја и класични јазици во ликејот на Landshut во Баварија,
автор на две книги за среднмовековниот елинизам, за историјата на кралството на
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Трапезунт (Geschichte des Kaisertums von Trapezunt, München 1827) и за историјата
на полуостровот Морија во Средновековието (Geschichte des Halbinsel Morea während des Mittelaslters, Stuttgart- Tübingen 1830).309
Професорот, Јакоб Филип Фалмераер (Jakob Philipp Fallmerayer, 1790- 1861),
во неговата обиколка го придружувал рускиот генерал гроф Александар Остерман
Толстој. Се интересирал и собирал податоци за топопнимите на државата. Бил
инспириран од еден стар ракопис за историјата на Атина, копија која му ја продава
археологот Кирјакос Питакис (така направена, што може да го привлече вниманието на купувачот) (Скопетеа 1997, стр. 55- 59). Остави толку добар впечаток во кругот на атинската интелигенција, што му предложија катедра на Атинскиот Универзитет, која учтиво ја откажува.
Во 1842 година ќе дојде во Атина, при повторната посета на Истокот. Овој
пат, во својство на редовен член на Академијата за Науки во Минхен и дописник на
весникот Augsburger Allgemeine Zeitung. Во неговата авторска дејност се појавуваат
уште две книги. Една академска студија за потеклото на современите Грци (Welcher Einfluß hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slawen auf das Schiksal der Stadt
Athen und Landschaft Attica ? Stuttgart- Tübingen (1835) и вториот том од Истoријата
на Морија, 1836 година. (Морија=Мореа, Р.И.)
Фалмераер во првата половина на мај престојува во Атина. Од разговорите
што ги води со грчките мислители, заклучува дека малкумина се запознаети со неговото дело. Ја напушта земјата со впечаток дека бил убедлив за неговите соговорници.
Пет години подоцна, во мај 1847, во текот на неговото трето патување, ќе ја
посети Атина на неколку дена. Неговиот авторитет во Баварија веќе е неспорен.
Има издадено ново двотомно дело во кое се публикувани неговите стари дописи:
Фрагменти од Исток (Fragmente aus dem Orient, Stuttgart- Tübinger 1843). Веќе бил
почесен доктор при универзитетот во Тубинген и неколку месеци пред да биде
поставен на катедрата за светска историја на Минхенскиот универзитет,како и пред
неговиот избор за пратеник од Минхен во германското народно собрание на Франкфурт.
Но во Атина, се соочува со еден посебен непријатен пречек. Седум грчки
интелектуалци, имаат објавено дело против неговата тези (тоа се: Е. Вивидакис, Д.
Сурмелис, Г. Пендатис Дарварис, С. Икномос, А. Георгијадис Левкијас, А. Пападопулос Вретос, К. Папаригопулос). Весниците веќе објавуваа полемика и иронични
написи против него. Ораторите го исмејуваа на предавањата, а децата ги исвиркуваа по улиците (Велудис 1982, стр. 46- 66).
Што се случи ? Просто, Грците со задоцнување од неколку години го откриле мислењето на Фалмераер за нив. Според неговите студии тие не се потомци на
древните Грци.
Вистина е дека Фалмераер изнесувајќи ги своите впечатоци, немал намера
да ја нападне новогрчката интелигенција (која никогаш и не го сфати сериозно), туку вечно здодевните интелектуалци и Баварските политичари, како и нивниот заштитник, кнезот- поет Лудвиг кој живеел со ‘мислата за Грција, голтајќи ја со копнеж нивната историја’ (Зајдл 1984, стр. 23) и го поттикнувал синот Отон, да го
претвори атинскиот Акропол во кралска палата (Рос 1976, стр. 94).
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Грците нема да го запознаат делото на Фалмераер, во кое пишува за 1860тата година и студијата за Албанскиот елемент во Грција (Das albanische Element in
Giechenland). Дури во 1872 година, можеа да прочитаат еден извадок од две страници од преговорот на првиот том од Историјата на Морија што се наоѓаше во еден
превод од една студија без негово знаење (Хопф 1872, стр. 39- 41).
На овие две страници требаше да бидат задоволни грчките читатели. За пет
генерации, грчките интектуалци ќе се занимаваат со ‘озлогласениот’ Фалмераер
како за четиринаесет, но ниту еден од нив не ќе го удостои со чесен однос, та да
преведе некоја од проколнатите книги на ‘непријателот’.
Требаше да поминат 149, односно 172 години, за да се преведат од еретиците Константинос Романос и Панделис Софѕоглос, неговите дела ‘За потеклото на
денешните Грци’ (Фалмераер 1984) и првиот том ‘Историјата на полуостровот
Морија во средниот век 2002).
Фалмераер беше првиот европски интелектуалец кој го подржа на безусловен начин прекинот меѓу древните и современите Грци. Германецот Pauw, Прускиот Bardtholdy и Англичаните Gell и Thornton, кои му претходеа, во споредба со него
беа прости ‘гркоморзци’ (Симопулос 1975, стр. 45)“.
Бидејќи словенскиот јазик бил Хомеров,се потврдува, Елада била словенска.
Елада била словенска со словенски поими- и на Крит пред 6 век (М.Фасмер).
Димитри Оболенски310 пишува: „Конечен исход...Солун бил опкружен со
словенска територија, а престолнината на Византија сè до крајот на седмиот век се
обидувала да ја задржи Источна Тракија. Ситуацијата не се разликувала побитно
ниту од јужните предели. Тесалија, Епир и западните делови на Пелопонез биле густо населени со Словени. Само градовите кои имале пристап од море- Атина, Коринт, Патрас, Монемвасија- ги задржале уште некое време византиските
гарнизони ...Меѓу 723 и 728 година аџијата Вилибалд, на патот од Западна Европа
кон Пале-стина застанал во Монемвасија, на југоисточниот врв на Пелопонез, град
кој, како што нè известува неговиот биограф, лежел ‘во земјата на Словените’. А
Констан-тин Порфирогенит, опишувајќи го Пелопонез непосредно после 934
година, вели дека по големата чума од 746- 747, ‘целата земја била словенизирана и
станала вар-варска’ “.
Следи „целата земја била склавинизирана и станала варварска“
Склавинската земја била повеќебожна со свој варварски јазик на ...Платон...
„Со исклучок...За Византијците нивните племенски заедници биле Sklaviniae
(еднина Sklavinia)- израз со централна важност во раната средновековна историска
географија на Балканот. Растурени по целиот полустров, склавините биле области
со географско единство...Од политичко стојалиште, склавиниите означувале области во кои живеат Словени, над која Византија нема неспосреден надзор, а тие, од
своја страна, и немаат некоја друга форма на централна администрација. Нивниот
статус компактно го одредува грчката Монемвасиска хроника (веројатно потекнува
од деветтиот или од десеттиот век): според неа, Словените на Пелопонез ‘не се поданици на ромејскиот цар, ниту на кој и да е друг’ “311
Па Склавините како повеќебожни области не биле под христијанскиот цар.
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„Јавниот вид...Иако често пати ни недостигаат точни податоци, можеме да
претпоставиме дека многу словенски епископии биле воспоставени за време на Василиј I кој, во соработка со патријархот Фотиј, планирал преобратувањето на Словените, па затоа е заслужен и за повторното покрстување на голем дел од населението на Баканскиот Полуостров.312
Напоредно...За помалку од два века христијанството било пренесено на целиот Балкански Полуостров, а до 1000 година речиси до крај е спроведено и покрстувањето на словенските поданици на Византија. Најрешително се работело на
Пелопонез каде што кон крајот на деветтиот и во десеттиот век, после повторното
воспоставување на византиската и изградбата на патиштата, дошло до извонреден
препород на верскиот живот. Главни центри на мисионерската работа во оваа област биле Патрас, Коринт, Аргос, Спарта, Монемвасија и полуостровот Мани, кој
бил покрстен од најпознатиот мисионер на Пелопонез, Св. Никон Покојникот
(умрел околу 998).
За успехот...грчкиот јазик не бил само црковен туку и службен јазик на
управата, војската и повисоките слоеви на општеството. Познавањето на византискиот грчки јазик станало неизбежен клуч за општесевениот статус и напредување
во службата. Што и да мислиме за етничкото потекло на сегашните жители на Грција и каков и да е нашиот став за страсната и сè уште незавршена расправа која започна со тврдењето на германскиот научник Фалмерајер (во триесеттите години на
деветнаесеттиот век) дека денешните Грци имаат главно словенско и албанско потекло...Словените од централниот и јужниот Балкан станале Грци..опишани во еден
византиски текст од почетокот на десеттиот век, во кој царот Лав VI му оддава чест
за успесите на својот претходник, Василиј I (867- 886). (Станале Христијани, Р.И.)
‘Нашиот блажено спомнуван претходник, Василиј I, царот на Ромеите, ги
натерал (Словените) да се откажат од старите обичаи и откако од нив направил Грци и ги потчинил на управниците според римскиот образец и ги покрстил, ги ослободил од зависноста од нивните дотогашни господари и ги научил да војуваат со
другите народи кои им биле непријатели на Ромеите’ “. (Ромеи=Христијани, Р.И.)
Склавините биле области во кои живееле паганите со својот Хомеров јазик.
Густав Вајганд313 наведува: „Во Источноторимско Царство...Пределите на
Спарта и Елис без прекин биле населени со Словени и уште во XIII век морале франковските феудалци со овие Словени да се борат, за нивната власт да ја зачврстат“.
Па во XIII век Склавините говореле варварски=пелазгиски, кој бил
Хомеров.
Г.Острогорски314 говори: „За извесно заживување...Фалмераер (Jakob Philipp
Fallmerayer, 1790- 1861)…дека Грците во Средниот век сосема подлегнале на словенизацијата и оти грчкиот народ како таков од тогаш всушност и не постои“.
Авторот мислел дека коине бил јазик кој се говорел во Елада,а не дека коине
бил семитски јазик кој произлегол од староегипшетскиот, само од 300- та г.п.н.е.
„За првиот период...Во еден, исто така, анонимен спис, детално е прикажано
владеењето на Лав V (813- 820). Како што убедливо покажал Грегоар, двата овие
списи му припаѓаат на еден автор и претставуваат делови на едно изгубено исто312
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риско дело. Овде треба да се спомне и Монемвасиската хроника од втората половина на X в., која известува за превласта на Словените на Пелопонез од крајот на
VI до почетокот на IX век“.315
Народен јазик бил само варварски=пелазгиски=Хомеров=т.н.словенски.
„Таа...Карактеристично е што во законските одредби Ирина не се нарекувала царица (василиса), туку за себе употребувала машки облик: цар (василевс)“.316
Па се потврдува, родовите на Ромејците биле само Хомерови=т.н.словенски.
Кај Ромејите службен и црковен бил коине, наследник на старо-египетскиот.
„Никифоровите колонизациони мерки...Според зборовите на Константин
Порфирогенит, уште во средината на VIII век Пелопонес бил словенска и варварска
земја. Од крајот на VIII век започнува, меѓутоа, процес на постепена
реелинизација ...на Пелопонез и на тамошните Словени им наметнува признавање
на византиски-от суверенитет и плаќање данок...Сепак, поразот на Словените кај
Патрас означува важна етапа во процесот на реелинизација на јужна Грција.Самите
Византијците во овој настан гледале реставрација на византиската власт на
Пелопонез,317 по повеќе од двестегодишна словенска превласт“.318
Па Склавините=Повеќебожците на Пелопонес на Римјаните=Христијаните
им плаќале данок. Склавините биле со народен варварски=пелазгиски јазик кој бил
Хомеров-на Христинјаните од време на Апостол Павле им бил христијански коине.
Стјепан Антолјак319пишува: „Многу важен спис за прашањето на словенското населување на Пелопонез е т.н. Монембасиска хроника, т.е. хроника за основање
на Монембасија. Ова кратко дело од непознат автор изгледа е создадена од непознат автор изгледа е создадено кон крајот на X или во почертокот на XI в.., а некои
податоци што ги наоѓаме во него се земени, меѓу другото, и од Манендр, Теофилакт Симотака и други писатели. Оваа хроника може да ни послужи како веродостоен
извор за Словените во Грција, кои ги нарекува Авари“.
Аварите биле Монголи,. Тие кога дошле на Пелопонес, таму ги нашле Склавините. Склавините=Повеќебожците биле домородни, а Римјаните=Христијани.
„И додека...Секако кон крајот на VI век склавините во Македонија претставувале значителна воена сила, која под водството на крвожедните и лакоми Авари
непрестајно почнале да го загрозува Солун...“.320
Аварите како Татари биле крвожедни, што никогаш не било со Склавините.
„Меѓутоа, Miracula S. Demetrii I во втората деценија на VII век веќе знаат за
плуралниот облик на ова име (Σκλαβινίαι, Σκλαβινιών). Со тој поим се опфатени
уште некои склавинии, кои кон крајот на VI век ја признавале власта на Аварите и
нивниот моќен хаган“.321
Бидејќи Склавините „ја признавале власта на Аварите“, тие биле домородни.
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„Приближно во исто време кога е основана темата Македонија, формирана е
и темата Пелопонез. Но наспроти тие воено-административни единици создадени
од страна на Византија, Словените во ова време и понатаму цврсто го држат целиот
Епир, дел од Елада, Пелопонез и Македонија како што го пишува Страбоновиот
епитомар од II половина на X век. Тогаш пламнало востанието на Словените на Пелопонез, кое секако нашло свој оглас и кај Словените во македонските склавинии.
Тоа најдобро може да се види поради мерките, кои наскоро ги презел царот Никифор I во поглед на успешното пацифицирање и колонизација на тамошните склавинии“322 (Склавина означува само област, на коине тема, Р.И.)
Зошто „пламнало востанието на Склавините на Пелопонез ?!“ Склавините
како Повеќебожци не сакале да потпаднат под Римјаните за да се христијанизираат.
Следи се работело само за Склавини=Повеќебожци и Ромејци=Христијани.
Алфред Рамбо323 истакнува: „Византиците, кои самите се нарекувале Ромеи,
го отфрлале со преѕир името Хелени, кое станало симбол на неверници. По некакво
мешање на думиите, се нарекувале Хелени јазичниците во Русија и хеленска вераварварска религија околу Днепар и Дунав. Хелени се нарекувале и ‘словените идолопоклиници од Пелопонес’. Вистинските Хелени се малцинство во империјата“.
Значи, Ромејци биле Христијани, а Хелените Повеќебожци. Хелени Повеќебожци биле и Склавините. Следи Повеќебожците биле варвари со варварски јазик
кој бил пелазгиски=Хомеров како словенски, славо-македонски и само македонски.
Иво Вукчевиќ324 има поднаслов: „Пелопонез“
„Етникон Серб мошне е застапен на Пелопонез. Во областа Арголис, кај земјоузот Коринт, земјишна превлака која го поврзува Пелопонез со остатокот на Грција; во областа Елис на западниот брег на Пелопонез; кај Херате во централна Аркадија, област богата со словенски имиња на места; кај Трифилија во југозападната
област Месенија. Во неколку места во кршевитата југоисточна област Лаконија
(Спарта), област која ги обфаќа Мани и високиот и кршевит ланец Тајгет (D. J.
Georgacas, The Medieval names Melingi and Ezeritae of Slavic Groups in the Peloponnesus, BzT, 43, 1950). Во својата студија за словенските имиња во подрачја на Месенскиот Мани П. Малингоудис наведува еден број топоним со српски призвук, карактерситични како за германски, така и за илирската српска земја, вклучувајќи ги,
измеѓу останатите: ‘Белесин, Чернов, Девица, Дубрава, Године, Голина, Гора, Гостим, Каменик, Лаз, Лес, Лјута, Лука, Малотин, Мокрина, Низина, Окци, Острово,
Плавина, Полица, Просек, Радесин, Разток, Ров, Сеновица, Славота, Врба, Задел.’
(P. Malingoudis, Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands, 1981)“.325
„Постои поуздан доказ дека сè до XV век Север бил познат како Славонија,
а словенскиот јазик бил јазик на староседелците.Патувајќи по балтичкиот брег,
грч-киот трговец Ласкарис Кананос, после боравокот во Данциг, пишува: ‘Сум
патувал западно кон Славонија и нејзиниот главен град Либек.’ Бидејќи јазикот на
Слове-ните звучел исто исто како јазик на Словените од Пелопонез, Кананос
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верува дека ‘Славонија е прадомовината на Зиготите од Пелопонез, оти говорат со
ист јазик“.326
„Зиготес, од Језерити/Језериотес, име на словенското племе сместено во
стрмните возвишувања на планинскиот венец Тајгетос, е изворно име за Словените
од Пелопонез. Постој доказ дека со текот на отоманскиот период локалниот дух на
независност останал релативно недопирнат“.
„За нековиот етнички и политички карактер на средината на XIX век еден
англиски писател пишува: ‘Заблагодарувајќи на готово неосвоивата положба, овие
луѓе изнаоѓале начини да ја одржат едната состојба на ограничeната независност од
муслиманите... тие биле доволно јаки да се договорат со потчинителите и плаќале
данок под условот да ги остават на мир. Тие, кажуваат, сè до денес, се поносуваат
со својата непобедливост... Очигледно склавинските имиња на овие села докажуваат дека нивните жители имаат право да тврдат дека се наследници на Хелените и
граѓани на Варшава.’ (W. A. Clarke, Peloponnesus: Notes of Studi and Travel, 1858)”.
„Занимливо е дека во оваа област има доста села со имиња карактеристични
за српските земји како во Германија, така и во Илирија (нпр. Banitza, Granitza,
Lukavitza, Mostitza, Polovitza, Strabova, Strezova, Tzernitsa, Visoka i Zatun“.
Македонците владееле со Елада. Македонскиот јазик бил Хомеров (КиндерХилгеман). Птоломеите како Пелагонци говореле пелагонски- србин од срб=срп.
„Исто така можат да се најдат голем број на топоними (нпр. Mts. Elenitza,
Kheloms, Klinitza, Lubitsa, Malevo, Nerovitza, Stremniza, Varnevo, Zakuka, Zarukla,
Zavitza) и хидроними (нпр. Czernota, Kamenitza, Lestenitza, Numnitza, Zaraka), вообичаени во Германија и Илирија“.
„Исто така треба во оваа регија да се откриени рушевини на една значајна
средновековна мини-држава, Велигости, што е архаичен словенски назив присутен
и на Балкан (нпр. Velegoshte/ 1491, денес Belegoshte, кај средновековниот episopatum Belogradensem/ 878; De Belgrado/ 1281, денес Берат, и средновековни Нови Град
/1466, денес Елбасан, во централна Албанија), и во Германија (Urbs Woligosti/1123,
денес Wolgast, кај средновековниот Острожна/1166, денешен Wusterhusen, и средно- вековни civitas Uznoim, денес Usedom, во југоисточна Германија)“.
Слободан Јарчевиќ327 пишува: „Корисно е што нашата најнова голгота ја покренале многу умни луѓе, кои ни го откриваат мозаикот, многу подруг од оној каков што ни го претставува званичната историја. Постои актуелно тврдење на Баварскиот географ од деветтиот век, кој запишал дека ‘Србите се така простран и моќен народ, дека од него произлегле Словените’. Постојат и други, слични, извори
од кои еден го наведува и професорот Реља Новаковиќ,во својата книга Срби (ИПА
‘Мирослав’, Белград, 1993). Тој ја споменува хрониката за Србите на Балтичко Море: ‘Ласкарис Конанос, како морепловец, пловејќи долж Балтичко Море, во 15 век,
ги бележел земјите на кои надоаѓал. Поминувајќи ја Прусија и градот Данцинг, запишал дека, одејќи кон Запад, наишол на земјата Склавонија. Чиј главен град е Либек (Лупек). Тој град мора да се најдува, така и порано, во земјите словенски на
Оборитите (Бодриќите). До 15 век, Германците го покориле тој дел на словенските
земји и спровеле германизација, 328а Либек, основан 1143. бил еден од најразвие326
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ните трговски градови на Ханса, ама словенскиот јазик уште секогаш бил зачуван.
Тој словенски јазик го чул и Конанос. Тој, слушајќи го говорот на жителите на
Либек и околината,бил убеден дека оттаму водат потекло Словените на Пелопонес,
чиј јазик го познавал“.
Бидејќи Склавините во Пелопонес биле домородни, а во 15 век немало германски јазик на Лутер кој бил србин, во Пелопонес и сета Елада се говорел само
склавински јазик, кој бил варварски=пелазгиски- само Хомеров=македонски јазик.
Ханс-Лотар Штепан329 истакнува: „Малечка доза на свест за реалноста на
секој прекумерно хуманистичко воодушевување му дава следниот цитат.
‘Вистинските Грци, оние кои се фатија за оружје’ и кои на Пелопонез против Османите ‘се бореа за она, што подоцна ќе произлезе дека е формирање на
нова, независна национална држава, збореа исто толку малку старогрчки колку што
Италијаните говорат латински.’330
Бидејќи во 1780 год. не се говорел „старогрчки“, во Елада живееле Словени.
Ова го потврдил Фалмерајер...За Фалмерајер немало Хелени туку Словени.
СИТЕ СКЛАВИНИ НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ СЛОВЕНИ- СЛОВЕНИ ЛАГА
Г.Острогорски331 пишува: „Ослободен од притисокот од Исток, Констанс II
веќе во 658 година тргнал против Словените на Балканот: како што вели Теофан,
тој тргнал против Склавините каде што ‘многу заробил и покорил’...Најважно е,
меѓутоа, што Константиновиот поход бил проследен со преселување на поголеми
маси Словени во Мала Азија. Од ова време се слуша за Словени во Мала Азија, како и за словенски војници во византиската војска. Така се споменува дека 665 г.
словенски одред од 5.000 луѓе им пришол на Арабјаните, па е населен во Сирија“.
„Додека арабјанската опасност постепено се оддалечувала...Мерките што
Константин V ги презел заради заштита на Тракија, покажуваат... Меѓутоа, Бугарите одговориле на тие мерки со упаѓање во византиската земја (756). Со тоа започнала епохата на големи судири меѓу Византија и Бугарија...Затегнатоста достигнала кулминација кога во 762 г. по подолги внатрешни борби, власта во Бугарија
ја презел ханот Телец. Во бугарското царство сè уште постоела подвоеност меѓу
масите на словенското население и протобугарскиот елемент, посебно протобугарското болјарство, кое љубоморно ја чувало својата владеачка позиција. Со Талец,
изгледа на власт дошла најбројната болјарска група, нетрпелива кон Словените и
агресивна во својата политика спрема Византија. По неговото доаѓање на престолот
огромна маса Словени ја напуштила Бугарија и им пришла на Византија. Царот им
определил населби во Битинија, каде што и порано биле населувани големи маси
Словени. На тој начин словенскиот елемент во малоазиските теми добил ново, големо засилување“.332 („208.000 иселеници“- Склавини, Р.И.)333
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Во книгата на ИНИ334 се истакнува: „Новиот византиски император Јустинијан II (685-695; 705- 711) во текот на 687/688 г. директно го насочил походот кон
Македонија, кој резултирал со пробив до самиот град Тесалоника. Кампањата завршила со трансформирање на околу 30.000 заробени Словени во Мала Азија...“.
Ако би имало Словени како посебен народ,Словени би имало во Мала Азија
Стјепан Антолјак335 пишува: „Од изворите од VIII и IX век се дознава дека
постоеле т.н. склавинии во Грција, Епир, Тесалија, Пелопонез, Тракјија, посебно во
Македонија“.
Бидејќи на целиот Балкан имало Склавини, Балканците биле Склавини.
„Покрај овие познати склавинии постоеле и други многубројни македонски
склавини, кои изворите за жал директно не ги споменуваат...336
„1. Византискиот писател Теофилакт Симотака е прв извор, кој нè запознава
со поимот склавинија (Σκλαυηνία). Под тоа име (во сингулар) тогаш се подразбирала Заддунавската Склавинија, т.е, денешната Влашка. Miracula S. Demetri I веќе го
познавал плуралниот облик на ова име (‘Σκλαβίνίαι’). Тоа ни докажува дека Византијците веќе во VII век го употребуваат ова општо име за секој предел, населен со
Словени. Кон крајот на VIII век и почетокот на IX век франечките анали под името
‘Sclavinia’ означувале крај во Северна Германија, а Константион Порфирогенит
знаел ‘Σκλαβηνίαι’ во Русија и во пределите на франечката држава.337
2. Во почетокот на IX век, исто така кај византискиот хроничар Теофан, за
прв пат наидуваме на македонски склавинии ‘(Σκλαυινίας)’. Тој е дури единствениот којшто ги нарекува ‘Склавинии во Македонија’. Овие склавинии сигурно настанале порано од оние што ги споменува Теофан. Но, сепак, е премногу несигурно
да тврдиме дека се формирани кон крајот на VI век, бидејќи тоа изворите никаде не
го потврдуваат. Секако, овие склавинии живееле свој живот сè до втората половина
на VII век, кога делумно биле покорени. Но, тие и понатаму опстојуваат со своето
управно уредување, формално признавајќи ја власта на византискиот цар. Во 758
година биле речиси прегазени, а во 783 сите македонски словенски племиња биле
покорени и присилени на плаќање данок на Византија. Со актот на царот Никифор
I од 810 година, е ослабена компактноста на овие склавинии, коишто во 814 година
се подготвувале со бугарскиот хан Крум да го нападнат и самиот Цариград, бидејќи
целта им била ликвидирање на центарот на византиската држава, којашто сакала
сосема да ги покори“.
Не се работи за Словени туку склавински(обласни)народи со Хомеров јазик.
„Виталоноста на македонските склавинии, а посебно на оние што се простирале во близина на Солун и Тракија, била очигледна и за време владеењето на Михаил II (820- 829), против кого тие се бунтувале. Овде голема улога одиграла токму
склавинијата на околината на Солун, каде што нејзиниот анонимен водач кренал
големо востание во 836/837 година.
Тогаш, во изворите, последен пат се споменуваат македонските склавинии,
на чиишто владетели и поглавари им ги знаеме титулите на грчки јазик (άρχων,
έξαρχων, έξαρχος, ρήξ).
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Според тоа, сите тие титули, коишто византиските писатели ги давале на водачите на македонските склавинии или на одделни племиња (кои обично биле во
составот на одделни склавини) или пак на групи племиња“.
Балканот и Македонија е мал генетско-географско простор за повеќе народи
„3. Другите наши склавинии се простирале по должината на крајбрежјето на
Јадранското Море и тие, според Константин Порфирогенит, ги опфаќале: Дукља,
Травунија, Захумле, Паганија, Хрватска и Србија, т.е. териториите од Леш, Улцињ
и Бар па сè до внатрешноста на Истра. Според тоа, не е исправно тврдењето на некои историчари, кои велат дека Византијците ја нарекувале склавинија, од VII до X,
целата внатрешност на Балканскиот помеѓу Задар, Солун и Родопите или пак од
Црното до Јадранското Море, бидејќи тоа не го прогласува ниту еден византиски
писател, па дури ни Порфирогенит. Со Хрватите, Србите, Захумлјаните, Травуњаните, Коновлјаните, Дуклјаните и Неретваните, коишто за времето на Михаил II се
отцепиле од Византијците, управувале жупани- старешини, а исто така и во останатите склавинии, па според тоа немале архонти, како што пишува Порфирогенит.
Ова значи дека на чело на овие склавини во почетокот стоеле жупани- старешини,
коишто подоцна ги замениле новите управувачи со титулата архонт“.
Па склавински биле Елада, Шкиптарија..., а тие не смеат да се Словени.
Со тоа што словенскиот јазик бил/е Хомеров, Словените како народ се лага.
„Од Василиј I, византискиот цар ги поставувал во одделните словенски племиња оние архонти, коишто тие ги бирале од едни и исти родови. Порфирогенит не
ги наведува само ‘Σκλαβάρχοντας’, туку посебно ги споменува и архоните на Хрватска, Србија, Захумле, Конавле, Травунија и Дукла. Секако понатаму под ‘Σκλαβάρχοντας’ Константин подразбирал архонти на Србија (Срби), Захумле, Конавле, Травунија и Дукља, како што се гледа очигледно од неговиот текст, а дали овде се
вклучени и Неретвјаните, не можеме ништо одредено да кажеме, иако тоа не е исклучено.
Според ова толкување, тогаш би отпаднале различните досегашни комбинации за овој назив.
Во Хрватска архоните во латинските извори се викаат: duces, principes, comites, judices, reges. Во Паганија или во Неретвљанската област: principes, judex, dux,
rex; во Захумле: dux, rex; во Дукља: rex; во Србија: dux, а подоцна: mega jupanus,
magnus jupanus (или на старосрпски:338 ‘велики жупан’) и конечно: rex.
Кога Порфирогенит пишува за одделните склавинии тој само Травунија и
Захумље ги нарекува архонтии, а за Хрватска и Паганија единствено знае дека се
поделени на жупи.
Инаку јадранската ‘склавинија’ во латинските документи за прв пат се споменува уште во 871 година. Под ова име во прв ред се крие Хрватска, а потоа веројатно и соседните приморски земји, со коишто владеале архонти. Во првата половина од X век во истите извори среќаваме ‘Склауониам’, под којшто секако спаѓа
Хрватска а можеби еден дел и од јадранското приморје. Се чини дека од истиот век
е и името ‘Склавинија’, во кое меѓу останатото е вклопен еден дел на Истра и Кварнер. Називот пак ‘Склавинија’, од крајот на X и почетокот на XI век, се однесува
само на Хрватска, а ‘Склауонија’ (1067) на териториите на Захумле Теравунија, Бо338
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сна и Србија (во тој век вака се нарекува Чешка). 339 Под истоимениот назив ‘Склавониа’, Раимонд де Агилес (1096 г.) ја вклопува не само Хрватска, туку и териториите сè до Скадар, додека во XII век овој термин обично ја опфаќа Хрватска, а
исто така и во XIII век (Тома Архиѓакон). Но затоа во XIV век среќаваме дека овој
назив ги опфаќа Хрватска, Србија и Хум и Зета.
4. Склавинијата над Сава за прв пат се јавува во изворите 824 година и во
неа (in finibus sclavinae) се наоѓала ‘Зелиа’, т.е. Зелија, која секако се наоѓала во рамките на Карантанија. Во 828 година оваа ‘Склавинија’ се појавува повторно, под
која како што тоа се гледа од списот ‘Conversio Bagoariorum et Carantanorum’ (871)
се подразбирала не само Карантанија (regio Carantanorum) туку confines eorum occidentali parti Dravi fluminis, usque dum Dravus fluit in amnen Danubii ... т.е. пограничните (краишки) краишта на Карантанците западно од реката Драва, сè до нејзиното влевање во Дунав, Долна Панонија (таа во IX и во X век се нарекува и Orientalis
Panonia), којашто исто така припаѓала во рамите на склавиниите, бидејќи во IX век
опфаќала не само еден поголем дел од денешна Унгарија (со Блатното Езеро) туку
и дел од Босна, потоа Славонија и Срем (до Белград). Во 837 година изворот нè
упатува дека во склавинијата бил и југозападниот дел на денешна Австрија, којшто
тогаш исто така спаѓал во рамките на Карантанија, додека во 878 година и одделно
се именуваат само деловите на Карантија од пределот (областа) на склавинијата (in
partibus Carantaniàe Sclauinieque regionis). Во 891 година Карантанија, повторно се
идентификува со Склавинија, која за последен пат се наведува во изворите 893 година. Потоа и изчезнува трагата во документите“.
Иако Романија,Унгарија и Австрија биле склавински, Романците, Унгарците
и Австријците не се Словени. Зошто ? Затоашто тие така сакаат ! Тоа не е историја.
Па романскиот, шкиптарскиот, португалскиот...се со словенски темен вокал.
„Оваа склавинија, како што веќе рековме, ја сочинувале покраини или земји
(fines, partes, Slougenzin marcha, regio, confines, termines) т.е. Карантанија со своите
предели (на пример, Дидлеипската Грофовија) и Долна Панонија, чија што големина се менувала со години.
Панонската Склавинија ги имала сите ознаки на франечкиот феудален систем (војводи, грофови, гасталди, викари, центенари итн.), иако што тоа се гледа од
документите од 828 година. Инаку на чело на Карантанија, под називот ‘Склавинија’, биле: дукси, принципес и комитес (или праелати).
Што се однесува до Долна Панонија за неа можеме да речеме дека на нејзино чело бил: дукс, ректор, комес, кнез χρατών ήγεμών, кој управува со склавинијата
според Порфирогенит.
Кога Унгарците ја прегазиле Панонија и Карантанија, нејзината трага повеќе
не се споменува и споменот за неа е сочуван во името на денешната Славонија, којашто како ‘Склавонија’ се наведува за прв пат во еден документ од околу 1091 година, каде што е опфатена заедно со останатата Хрватска. Инаку и од XII век па и
натаму овој назив се појавува во изворите. Но тој оттогаш ја означува само денешната Славонија. (Склавинија=Склавонија - к = Славонија, Р.И.)
Меѓутоа ‘Славонија’ со ваков назив се појавува исто така 1848 година, иако
веќе во изворите од IX век се нарекува ‘Склавинија’ сето она подрачје, кое што го
населиле во порано наведените краишта. Но во текот на вековите овој поим за ет339
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ничкото подрачје на Словените над горниот тек на реката Сава ги потиснале другите покраински или историски, пошироки или потесни, нови или стари територијални називи (Краинска, Карантанија- Корушка), за истата да се појави во XIX век под
сегашното име ‘Словенија’ “.
Па досега нема материјален доказ/наод за преселби на Словени- тие се лага.
„Од сето ова може да се види уште дека
1. ‘Склавинијата’ како старословенска прекудунавска управна единица (на
чие чело можеби бил ρήξ) е пресадена на Балканот, каде што се населиле Словените. (На пронаоѓачот на доказ/наод на преселба следи Нобелова и др. награда,Р.И)
2. На тој полуостров се формирани Склавини во Македонија и по должината
на Јадранското крајбрежје (вклучувајќи овде и еден дел од денешна Србија).
3. Склавинијата над Сава воопшто не била една посебна управна единица
како останатите Склавини на Балканот.
4. Македонските Склавини се спомнуваат само до 836- 7 година кога во изворите им изчезнува секоја трага.340
5. За Јадранските Склавинии единствено пишува Константин Порфирогенит
6. Панонската Склавинија опфаќала дел од Австрија (Остмарк), Словенија,
Унгарија и Босна, потоа Славонија и Срем, т.е. целата некогашна Карантанија со
нејзините погранични предели како и Долна Панонија која за време на
Каролинзите ги имале оние исти граници на исток и на југ како и во римското
време“.
Се потврдува, сите Склавините не смееле да бидат Словени-Словени се лага.
„7. Имено ‘Склавонија’ (денешна Славонија) е творевина од XI, а ‘Славонија’ во средината на 19 век.
8. Карантанско- панонска Склавинија, која географски се простирала од изворот на Драва преку веќе наведените земји па се до Белград, се граничила со Јадранската Склавинија на југ и на тој начин можеме да речеме дека нашите Склавини се простирале на многу поголеми предели отколку што тоа го тврделе многу
досегашни наши и странски историчари“.
Следи насловот „Македонските склавинии“.
„1. Првото спомнување на склавиниите, т.е. на склавинија (Σκλαυηνία) се
среќава кај византискиот писател Теофилакт Симоката (втората половина од VIпочетокот на VII в.). Во ова време под тој поим очигледно се подразбирало словенското подрачје, заддунавската Склавинија, т.е. денешна Влашка“.
Во т.н. домовина на т.н. Словени денес не смее да постојат т.н.Словени-лага.
„Меѓутоа, Miracula S. Demetrii I во втората деценија на VII век веќе знаат за
плуралниот облик на ова име (Σκλαβινίαι, Σκλαβινιών). Со тој поим се опфатени
уште некои склавинии, кои кон крајот на VI век ја признавале власта на Аварите и
нивниот моќен хаган.
Според тоа, може да се претпостави дека византиските писатели од втората
половина на VI и поч. на VII век ова име го употребувале како општо име за секој
предел, населен со Словени или за земја на Словените“.
Наведеното не е вистина, затоашто Склавини=Склавини- Словени=Словени.
„Кон крајот на VIII и почетокот на IX век франечките анали означуваат еден
одреден предел во Северна Германија ‘Sclavania’ или ‘Sclavinia’ или ‘Wenedonia’, а
340
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Константин VII Порфирогенит знае за ‘Σκλααβηνίαι’ во Русија. Така, според него
таму постојат ‘Σκλααβηνίαι’ на Древјаните, Драговичите, Кривичите и останатите
склавинии на Словените, кои се повластени на Русите“.
Ги нема „во Северна Германија ‘Sclavania’ или ‘Sclavinia’ или ‘Wenedonia’ “.
Ханс-Лотар Штепан341 пишува: „Според една статистика од 1900 год. од 28
милиони граѓани на Австрија само 11,3 милиони беа Германци, а 17,8 милиони
Словени (Пољаци, Рутени, Чеси, Словенци, Срби и Хрвати). Вкупниот број Словени во Унгарија со 5 од 20 милиони граѓани само малку го подобри вкупниот резултат. Но, кога во 1907 год., под влијание на револуционерниот развој на Русија, во
Австрија се воведе правото на глас, наспроти 233 германски пратеници се најдоа
259 словенски“.
Иво Вукчевиќ342 има поднаслов: „1. Не е Франкија туку Славија“.
„Границите на Славија не се завршуваат на западните граници на бившата
Германска Демократска Република. Границите на Slavorum populi се протегаат западно од Лаба длабоко во територијата на бившата Федеративна Република Германија“. (к + Славија = Склавија, Р.И.)
„Што се однесува на границите Slavorum populi на за запад, на почетокот на
1800-тите години германскиот автор Д. Поп развива идеја за раното населување на
Словените во горниот Палатинат. Неколку децении подоцна, еминентниот француски историчар С. Робер ќе ги прошири границите уште подалеку на север и запад:
‘Уште во времето на Карло Велики, сè она што било на другата страна на Рајна не
била Франкија, туку Славија’ “.
Павел Тулајев343 говори: „Арапските извори, меѓутоа, споменуваат посебна
класа ‘Словени’ (Сакалиб) кои биле во служба на муслиманите. ‘Од Словените’,
како што пишува шпанскиот историчар, Alramira i Crevea- ‘формирале самостална
гарда на халифот’. Овие луѓе биле богати, имале поседи и робови како платени слуги. Тоа била своевидна аристо-кратија (названа ‘бела партија’), имала влијание и
повеќе пати. Според податоците на арапските автори, во армијата на маварскиот
владетел на Шпанија Abdarrahmhman III (891- 961) имало 13750 Словени. 344 За време на Ал-Мансур, водач ‘Сакали-ба’, извршен е воен преврат и власта преминала
од Арапите на Словените- Берери. Траги на оваа партија, кој Altamir-i-Krevea ја нарекол ‘аристократија на мечот’, пронајдуваме подоцна во различните провинции на
Пиринејскиот Полуостров“.
Љубомир Кљакиќ345 пишува: „Треба да се рече дека најраните арапски извори важни и за словенската историја уште не се испитани. Фрањо Рачки им скренал
внимание на истражувачите на важноста на овие извори на крајот на минатиот век:
‘Арапските земјописци од X, XI, XII, итн. век (Ал Бекри, Масуди, Ибн Хауиел, Абн
Ишак, Едрици и др.) говорат за големата земја словенска и нејзините многубројни
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народи (Sclab, Seclab, Saclab), кои да не се расцепкани, те меѓусебно непрестално
да се колат, би биле најмоќен народ на светот... 346 и кај остатокот на полабските
Словени знаел Абрахам Венцел (De Originibus lingue s o r a b i c a 1693, каде во
останотото Словените ги изведува од Жидовите), како е раширен ‘славен и моќен
народ словенски, на кого навистина би морал да му се покори светот, кога би биле
Словените така среќни, како што се крепосни...’
За време на калифатот во Кордоба, во VIII век, е забележано дека калифот
имал телесна гарда составена од 3750 Словени, елитни борци. Ал-Табари, арапски
историчар на средниот век, ја споменува тврдината Хисн-ас-Сакалиби, односно
Словенско утврдување на арапско-византиската граница. Во Палермо на Сицилија,
арапските извори го бележат Хајј-ас-Сакалиба или Словенски кварт, а Ал-Мукаддисја од X век споменува извесен Хагиба Сакалиба, Словенско село, во северна
Африка. Ал-Масуди го споменува извесниот Хагиба Сакалиба, односно Словен кој
во X век напишал, денес недостапна, Книга докази и надметнувања со оние кои го
порекнале одликите на Словените. Ахмад Махур Абдул Фаттах ал Абади во докторската дисертација, одбранета на каирскиот универзитет, Ас Сакалиба фи Исбанија, Словени во Шпанија, наведува дека еден Словен, ‘по името Хабиб, опишан како
разложен и разумен, напишал во време на Хишам II една фанстатична книга посветена на својата нација’. Ал-Абади во својата дисертација го користел Ибн Басамов
Аз Захир фи махасини ахли-л-џазира, Ризница на врлините на островјаните, каде
Хабибовото дело се опишува како збирка на словенски стихови и преданија. Ибн
Басам споменува уште некои Словени: Мајсура, Амаратус Саклабија и Наџимул
Васаф. За словенската поезија Ибн Басам кажува: ‘а нивната поезија излегува од
рамките на нашите канони и не е по наш вкус’ “.
„Од VII до XII главни културни, уметнички и научни центри биле Цариград,
Багдад, Кордоба, Толедо, Каиро, Александрија. Во овие византиско-православни и
арапско-исламски центри, упркос механизмите на цензурите со кои не оскудевале,
е зачуван корпус знаења и ракописи на античка Елада и Рим, Блискиот Исток и
Средна Азија, јудаистичка, гностичка и друга ‘паганска’ традиција. Заблагодарувајќи на таа околност, стартите ракописи стигнале до нашите денови. Меѓутоа, тоа се
само мрвици во однос на она со што располагала Александријската библиотека. На
почетокот на трудот, во нејзиниот каталог, ќе се сетиме, имало 700.000 книги и ракописи. Лавовски дел на тоа научно и уметничко благо денес не е достапен. Спиралата на планетарната криза трае затоа така долго: историјата на доминација на ирационалности, незнаења, на заматена свест и фанатизам може добро да се реконструира од првото спалување на книгите на Александријската библиотека 47. година п.н.е. до нашите денови“. (Библиотека Пергам, а и македонска на Персеј, Р.И.)
Па се уништувало воглавно само повеќебожното,во новата ера и склавинско.
Бидејќи сите Склавини не смееле да бидат еден народ, таквиот народ е лага.
Љубомир Кљакиќ347 пишува: „Будимир во Pelaso- Slavica наведува дека е извор на ‘долатинското име на вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај Венетулани
или Рутули. За Венетуланите се кажува уште и тоа дека се во врска со јадранските
и централно- балкански Венети кои, поново, претставуваат најснажен доказ за протословенската врска со докласичните на Анадол. Во овој правец не упатува и при346
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повеста за Енеј или Ајнеј, легендарниот основач на Рим, кој после тројанската војна долго лутал по морињата додека не се скрасил на Аленинското Полуострово.
Заедницата која ја основал подоцна ќе постане ‘центар на светот’. Преданието и
античкиот извор сугерира дека тој настан се одиграл во XII век п.н.е. Овие наводи
и потврдува и Тадеј Волански кој во книгата Па’мјатники писмености Слов’јан до
риздва Христовога, објавена во Москва 1854. година, нашол дека на Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е пронајдена 1846. година кај Кречента, е
пишана со етрурско писмо на словенски јазик. Волански истата година објавил и
своја анализа на натписите на терокатот од IV век п.н.е., која се најдува во колекцијата Минизис во Ферм. Теракотата ја публикувал Теодор Момзен во книгата Die
Unteritalischen Dialekte, објавена во Лајпциг 1850. година. Со грчко писмо, на теракотата е посвета: ‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’. На Енејевата надгробна плоча и на словенски Херакле, кај нас прв скренал
внимание Радовоје Пешиќ“. (Склаб[б/в] бил од стара ера- Словените лага, Р.И.)
Стои: „‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’.
Бидејќи поимот Склавина (=с клав ин а) бил стар, словенски народи немало.
Се разбирало т.н.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од слово.
СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВО- БОЖЈО СЛОВО
Се говори писмото на Словените му го создале Солунските Браќа. Меѓутоа:
Бранко Вукушиќ348 пиши: „Има многу непосредни докази во прилог на словенската писменост пред Кирил. Филозофот Етик, со потекло Скит,роден во Истра,
направил во 5. век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една икона од 6. век
н.е. во Рим, имињата на Петар и Павле се напишани со словенско писмо. Арапскиот писател Хорезм Фахр-Един во својата ‘Историја на Хазарите’ наведува дека
Хазарите во VIII век користат писмо на Словените 349 од 22 слова. И скадинавските
руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е најден камен натпис од 3 век н.е. на
словенски јазик“. (Словенски=склавински јазик, Р.И.)
Светислав Билбија350 наведува: „Во поглед на потеклото на кирилицата во
оваа расправа се најдува опширен приказ, кој во основ нова теорија за потеклото на
тоа писмо и за улогата која при тоа имал Константин Филозоф со уредување и објавување на тоа писмо,на начин,тоа да постане уредено писмо за словенските народи,
преку кое тие ќе го примеле христијанството. Ама пред што Константин таа писменост ја осовременил, со неа се служеле племињата на киевско- руските области,
кои гравитирале спрема Црното Море“.
„Упадливата графичка сличност на етрурското писмо, кирилицата, писмото
руни, укажува на нивниот заеднички извор. Затоа било можно да се изведе заклучок, дека едино со словата на денешната кирилица правилно можат да се прочитаат
етрурските, лидиските и ликијските пишани споменици и да сезнае непозната содржина“.

348

Branko Vukušić, O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003, стр. 208.
Во VIII век немало Словени туку само Склавини,според склавина со значење област-Обласници.
350
С.С.Билбија,Староевропски језик и писмо Етруртаца,The Institute of Etruscan Studies,Chicago,с.X.
349

125
Солунските Браќа биле испратени во тајна мисија во Русија. Во Русија постоеле пишувани преводи (со рецки и друго), со што браќата се запознале- со „рускими писмени“.Во тоа време ги имало сиријски арамејски јазик, коине и латински.
Постоеле Рецкари и Словени. Рецкарите пишеле се рецки (рески, роцки), па
тие биле рецки=рески=роски народ. Следи „роцки народ“ („роски народ“) биле Русите. Бидејќи Русите го презеле коинското слово, тие прв пат за Словени се изјаснале 860 година. Дека Русите се изјаснале Словени во 860 година го пиши само
цариградскиот патријарх Фотиј (860). За ова да го скријат руските автори, тие од
Нестор и Фотиј сè препишуваат, само не реченицата на Фотиос, дека тие за Словени се изјаснале во 860 година.Со тоа што ова се одбегнува,Русите не биле Словени.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,351 во насловот “De Illyricae Linguae…”, наведува:
„Секој параграф...овде се осврнуваме на Јован Дубровиус, чие дело ‘De regno Bohemiae’ (‘За владеењето на Боемија или Чешка) Долчи споменува во врска со
нешто изнад сè занимливо...“.
„Сега поблиску да се запознаеме со текстот на Дубравија:
‘СЛОВО, кај Сарматите значи она, што ЗБОР (VERBUM) на латински јазик.
Бидејќи, значи, дека Сарматската нација уште во она доба, расеана нашироко и надолго во царствата и областите, ипак имале ист говор (јазик) и готово истозвучни
зборови, се називале со заедничко име- Словени. Освен тоа, од самиот збор ‘СЛАВА’ (GLORIA), која кај нив се кажува СЛАВВА, се викаат СЛАВИТНИ’ “.
Иво Вукчевиќ352 пиши: „SLOVO APUD SARAMAS
Од премисата дека Сарматите биле Словени, а Словени Сармати тргнуваат
бројни средновековни и подоцнежни коментатори на историјата и јазикот на Словените. Во историјата на Чешка од средината на XVI век, учениот бискуп на Оломоуц, Johannes Dubravius, го изведува името Словен од сарматскиот збор слово, кое
тој го објаснува, на исто значење како verbum на латински: ‘Id enim Slowo apud
Sarmatas, quod verbum apud Lationos personat. Quoniam igitur omnes Sarmatarum nationes late jam tunc, longeque per Regna et Provincia sparsae unum nomen eumdemque
sermonem, atque eadem propemodum verba sonarant, se uno etiam cognomina Slovanos
appellabant. Ab ipsa praeterea gloria, quae apud ilos Slava dictur, Slaviti dicti.’ (Histoirae
Regni Boiemiae, 1552)“.
Љубомир Кљакиќ353 пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas of Wordl
History (превод германски изворник од 1964. година), дословно кажува: ‘The Slavs
(Slovene from s l o v o = word), a major branch of the Indo- Eur. family of peoples’ 354
или, во превод: ‘Словени (Словен од с л о в о = реч), главна гранка на индоевропското семејство на народи’. Како што е познато, ‘словото’ кај нас има и значење писмен, еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа германско- британска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог не чинителот и
теоријата за древната словенска писменост“.
Се разликуваат Словени од слово и тн.Словени (Анти, Венети и Склавини).
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Во предговорот на книгата на Херодот се истакнува: „...Секоја прозна творба на самиот почеток кај Јонците се викало просто ‘логос’, што значи ‘кажување’,
‘приказ’, ‘реч’...“. И следи само истоветност за едно исто: Логос=Реч=Збор=Слово.
Врската била со платонскиот и христијанскиот logos, „Словото“ кое „веќе
беше, Словото престојуваше со Бога, и што беше Бог, беше и Словото, Словото потоа беше со Бога на почетокот, а преку него постанаа сите нешта...“.
Ристо Ивановски355 пиши: „Арамеја се однесувала на Сирија...во коине било
Божјото Слово од што произлегол поимот Словени...Брус истакнува во фуснотата
69: ‘Се чини дека во вториот век единствен глас на несогласување доѓал од луѓе
што не ја сакале доктрината за Логосот (‘Словото’) од прологот, и затоа го негирале авторството на апостолот, припишувајќи му го на Керингус, еретик кој се појавил при крајот на првиот век’ “. Значи, логосот се преведува збор (реч) и слово.
Словените биле Словени-слово,а не т.н.Словени (Анти, Венети и Склавини).
Зачудува што авторите ги истоветиле различните поими како да се Словени.
Стјепан Антолјак,356 на стр. 533 пиши: „Службен јазик во Самуиловата држава беше словенски, за кои сведочат спомениците што тој ги подигнал и што се
наведуваат од негово време.
Но секако дека во царскиот дворец бил во употреба, покрај словенскиот, и
грчкиот- како дипломатски јазик.
Во врска со тоа царство и понатаму се развиваше особено црковната литература, која имаше своја база од Климент па натаму. Тука треба да се наведе и Козминото ‘Слово’, а и самите богомили имале своја литература и на словенски и на
грчки јазик (на пример, басни, апокриви, обредници), од која многу малку е зачувано и спасено“.
Д.Оболенски357 пишува: „Пред да замине од Цариград, Константин, со помош на новото писмо и за потребите на литургијата, превел еден избор на поуки од
Евангелието. Во Византиската црква евагелистот почнува со првите стихови од првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велигденската
литургија: ‘Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото’. За нивната симболична применливост на предстојната работа за покрстување
на Словените на нивниот сопствен јазик, секако биле свесни и Константин и неговиот средновековен биограф“. (Покрстување со Словото- Божјото Слово, Р.И.)
Х.Џ.Велс358 пиши: „Од тоа време почнува опаѓање на славата на
Омајадите ...Многу приврзаници на исламот не умееле да го најдат она што ја чини
суштината во Коранот. Со тоа може да се објасни што персиските и индиските
приврзаници на исламот ја засакале шијатската секта. Тие тоа го направиле на
основ на еден спор, кои бар го сфатиле и со разумот и чуствата. На основ на истото
настојување, нови-от предмет да се доведе во врска со старите предрасуди, се
развило необично бого-словење. Набрзина настанал спор за тоа дали Коранот од
секогаш постоел, едно-времено со богот.359 Бевме запрепастени со оваа замисла,
кога во неа не би го по-знавале добронамерното покушување на еден образован
христијанин, премину-вајќи во исламот, на овој начин да се исламизира со
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зборовите на евагелието: ‘На почетокот беше зборот, и зборот беше во богот, и
богот беше збор’360 “.
Се потврдува, словенството било со христијанството и со неговото ширење
и словото, што се поклопува со христовата мисија на Солунските Браќа- Русите од
Рецкари,кои пишеле со рецки до „роцки народ“, според Слово за првпат се изјаснале Словени во 860 година,што го напишал цариградскиот патријарх Фотиј(860 г).361
Па Русите биле Рецакари и Словени (860). Тие биле и Илири (Нестор 11-12).
Мартин Бернал362 пиши: „Клучната причина...Доказот доаѓа од еден текст
кој вообичаено се нарекува Мемфиска теологија, временски лоцирана дури во вториот или третиот милениум. Теологијата опишува космогонија според која Птах,
локалниот бог на Мемфис, и неговата еманација Атум, биле првобитните суштества. Птах го создал светот во своето срце, седиштето на неговиот ум и го актуелизирал преку својот јазик, чинот на говорењето. Ова, иако Отец Фестужие и Отец
Бојлан побрзаа да го порекнат, изгледа упадливо слично со платонскиот и христијанскиот logos, ‘Словото’ кое ‘веќе беше, Словото престојуваше со Бога, и што
беше Бог, беше и Словото, Словото потоа беше со Бога на почетокот, а преку него
постанаа сите нешта…’ “. („платонскиот и христијанскиот logos, ‘Словото’ “, Р.И.)
Иво Вукчевиќ363 пишува: „Не е Реч Божја“, со следениот текст:
„Спрема ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е ништо друго до
конфузно извртување на древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е
‘реч Божји’, туку украдена од паганските извори. Нејзиниот Еден, Адам и Ева се од
вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не се ништо друго до делче околу четири стотини записи за поплавата; нејзините Арк и Арарат имаат свој еквивалент во митските верзии на Потопите; дури и имињата на Ноевите синови се копирани; така е и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновиот подвиг рушење на столбовите, Мојсиј е вообличен по углед на сиријскиот Мизеса;
неговото право по углед на Хамурабијев законик. Нејзиниот Месија е изведен од
египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови дословна се копија на египетските
ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) најдува
137 сличност, додека измеѓу Христо и Кришна ги има на стотини.’
Со мешањето на законите на природата и процесите со Божјата волја, јудеохристијанската теологија, по верувањето на Грахам, го меша Пеколот со Рајот. Тој
така пиши: ‘Волјата Божја ! Волја Божја !- тоа е општопознат узвик на секој масовен убиец.’ “.
Следи на Балканот и Мала Азија живеел еден те ист народ. Тој само верски
се поделил-Повеќебожците го почитувале Хора-364 Христијаните со Исус Крстосан.
Склавините (тн.Словени) биле Повеќебожци, а Христијаните биле Римјани
(Ромејци). Ромејци биле царевите од Македонска династија со намесникот Никола.
НИКОЛА, ТАТКО НА ЦАР САМУИЛ, БИЛ МАКЕДОНСКИ НАМЕСНИК
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Во книгата на ИНИ365 стои: „Дебатата во историографијата, која продуцира
спрориставена теорија околу ентитетот на комесот Никола и неговите синови...“.
Па кај „комесот Никола“ комес бил само источно римски (ромејски) поим.
Истото се однесува и за комитопули, што нема врска со било што бугарско.
Херодот наведува, Бригите ја создале Ерменија и Анадолија, потоа и Фригија. Се
работи за исто потекло,со исти традиции,како на Бриги=Брсјаци: бриг=бриж=брз/с.
„Посебноста на политичките и културните процеси во Македонија...византиските автори, следејќи ја политиката и идеологијата на Византија од IX век, продолжиле да ги употребуваат термините ‘Бугарија’ и ‘Бугари’ при идентификацијата
на новата држава, иако таа била заснована на просторот на Македонија...Првата
изворна идентитетска конфузија настапила во самиот почеток на IX век, кога Византија ја именувала новата тема формирана во западна Тракија како Македонија,
иако таа немала ништо заедничко со историската и етничката територија на Македонија...од темата Македонија потекнувале византиската императорска династија,
основана 867 г. од Василиј I (867- 886). Како директна последица од тоа, терминот
Македонија бил интегриран како идентитетско име на византиската династија од
времето на Василиј I, кое ги придружувало самите имиња на императорите. Етаблирирањето на византиската династија која станала препознатлива како македонска, а нејзините императори како Македонци, хронолошки кореспондирало со клучниот период од културната, духовната и социјалната мобилизација во Македонија,
која резултирала со создавање на новата македонска држава...“.366
Во книгата на ИНИ367 се наведе следново: „Посебноста на политичките и културните процеси во Македонија...Првата изворна идентитетска конфузија настапила во самиот почеток на IX век, кога Византија ја именувала новата тема формирана во западна Тракија како Македонија, иако таа немала ништо заедничко со историската и етничката територија на Македонија...од темата Македонија потекнувале византиската императорска династија,основана 867 г. од Василиј I (867- 886).
Како директна последица од тоа, терминот Македонија бил интегриран како идентитетско име на византиската династија од времето на Василиј I, кое ги придружувало самите имиња на императорите. Етаблирирањето на византиската династија
која станала препознатлива како македонска, а нејзините императори како Македонци, хронолошки кореспондирало со клучниот период од културната, духовната и
социјалната мобилизација во Македонија, која резултирала со создавање на новата
македонска држава...“.
Македонска тема со Македонци- од неа потекнала Македонска династија.
Димитри Оболенски368 пишува: „За време...И токму на тоа место, после смртта на Цимискиј во 976 година, четворицата синови на еден локален македонски
управник го кренале бутновничкиот бајрак. Најмладиот Самуил ја искористил граѓанската војна во Византија која избила после смртта на Јован Цимискиј...Иако нема податоци дека Самуил себе си се сметал само за бугарски цар, Византија ја оценила неговата постапка како бунт...“.
Само „четворицата синови на еден локален македонски управник го кренале
бутновничкиот бајрак“.
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Па „еден локален македонски управник“ во Македонија со свои Македонци.
Г.Острогорски369 вели: „Првиот самостоен потфат на Василиј II бил неговиот поход на Балканот, во 986 г. Смртта на Јован Цимискиј ги ослободила непријателите на Византија од силниот притисок, а граѓанската војна, до која дошло потоа,
им пружила можност да стапат во акција. Особено далекусежни последици имало
слабеењето на византиската централна власт на Балканот. Во Македонија во 976 г.
избувнало востанието под водство на четворицата ‘комитопули’- синови на комесвојводата Никола. Востанието зело големи размери. Претворувајќи се во борба за
ослободување од византиската власт, тоа ги преминало пределите на Македонија и
постепено го зафатило најголемиот дел од Балканскиот Полуостров. Известен за
акцијата на Комитопулите, симнатиот бугарски цар Борис со својот брат Роман побегнал од Цариград, но настрадал при преминот на границата. Роман се спасил, но
тој не можел да ја носи круната, бидејќи Византијците го скопиле. Водството во борбата, а потоа и царската круна му припаднале на најмладиот комитопул, на смелиот и енергичен Самуил; двајцата постари негови браќа Давид и Мојсеј, загинале во
борбите а третиот Арон подоцна бил убиен од Самуила“.
Се истакна: „Во Македонија во 976 г. избувнало востанието под водство на
четворицата ‘комитопули’- синови на комес- војводата Никола“.
Во Македонија живееле Македонци- Македонци биле Никола со синавите.
„Самуил создава големо царство чие средиште најпрво било во Преспа а потоа во Охрид.Постепено ја обединил под своја власт цела Македонија освен Солун,
ги приклучил на своето царство старите бугарски територии меѓу Дунав и балканските планини, Тесалија, Епир. Епир, дел од Албанија со Драч, а најпосле и српските територии. Во неговото царство е воспоставена и бугарската патријаршија
која Цимиски ја беше укинал. По повеќе промени нејзиното седиште конечно е
пренесено во Охрид. Тука се создава црковно средиште кое, надживувајќи го Самуиловото царство за повеќе векови, во историјата на Јужните Словени одиграло
извонредна улога. Идеолошки, Самуиловото царство било поврзано со старото Бугарско Царство, такашто и самите негови творци и Византијците го нарекувало бугарско.370 Бидејќи традициите на царството и на патријаршијата, освен во Византија, постоела само уште во Бугарија, Самуил ги прифатил тие традиции и го презел наследството на Симеоновото и царството на Петар, кое паднало под ударите
на Византија. Всушност неговото царство 371 значително се разликувало од царството на Симеон и Петар. И според составот и според карактерот тоа било ново царство. Неговото тежиште се поместило кон југозапад и Македонија го чинело неговото јадро“.
„Колку што бил суров и немилосрден начинот на војувањето на Василиј...
Охридската патријаршија била претворена во архиепископија, но новата архиепископија добива автокефалност и нејзе í биле потчинети сите епископии од територијата на бившото Самуилово царство. Охридската архепископија не била зависна
од цариградската патријаршија, но затоа му била потчинета на самиот цар, бидејќи
царот го задржал за себе правото на поставување на охридски архиепископ...автокефалниот охридски архиепископ во грчката црковна хиерархија добил повисок ра369
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нг на останатите архиепископии, што í биле потчинети на царигтадската патријаршија“.372
Во книгата на ИНИ373 се кажа: „Посебноста на политичките и културните
процеси во Македонија...да ги идентификуваат со тереминот ‘Бугари’, што било резултат од византиската политичка квалификација на главните непријатели, кои дотогаш биле лоцирани во бугарската држава, иако истата била ликвдирана во 971
г. ...Во конструкцијата на византиските автори ‘Бугарија’ била делот контролиран
од новите непријатели идентификувани како ‘Бугари’ или ‘Мизи’, наспроти делот
од Македонија кој бил под византиска власт, а кој внимателно бил идентификуван
со вистинската географска и етничка македонска терминологија...За делот што
прет-ставувал јадро на новата македонска држава и што гравитира околу Охрид и
Пре-спа во традиционалната византиска историографија да се употребуваат
топоними и етнонимите ‘Бугарија’ и ‘Бугари’...
Да не се изуми, булг=булг=болг=волг=волк=Volk=фолк=полк до полка, и
вулгар-латеин=народен-латински;следи и вулгарно просто,гравот вулгарис и бактеријата за јогурт... Во прилог се и Браќата Вулгарис, кои најповеќе финансирале за
државата Елада. Значи, поимот булгар=вулгар нема никакво етничко потекло. Исто
така, сербин од серб=срп; арбан=ар бан од ор-аница и бан управител до земјоделец;
и бугарин селанец, кој угари-т на рид, спореди со Угарит во Западна Азија, преполна со ридови: бугар=б угар. Па се остава нивата на ридот како угар да се угарит.
Следи бугарит да биде кобилата неплодна (јалова) ...
Г.Вајганд наведува: „Булгаринот (наспроти Гркот) е глупав“. „Булгарска
глава“ со што се изразува за глупав. Тоа објазнува дека селанецот израстува без никако училишно образование и без познавање на светот. Повеќе кај Р.Ивановски.374
Во прилог се наведува и она што го пиши Густав Вајганд: Македоците биле
попаметни од Бугарите, а за Бугари тој вели, тие биле Татари. Ова се потврдува и
со споредбата меѓу Тоски(Шкиптари) поинтелигентни во однос на Гегите (Черкези,
Татари). Значи, тој разбира интелигентни Белци и неинтелигентни Монголи.375
Стојан Прибичевиќ376 наведува: „Според некои бугарски, југословенски, руски и повеќето западни историчари тоа било бугарска држава, понекогаш нарекувано и Западно Бугарско Царство. Тие исто така велат дека Самуиловата титула била ‘Цар на Бугарите’. Македонските, некои руски и повеќето југословенски историчари порекнуваат дека Самуиловото царство било бугарска држава. Иако некои
Македонци, под влијание на патриотизмот на нова нација во потрага во своите корени, претеруваат дека тоа било македонска држава, одговорните македонски историчари не одат толку далеку и тврдат дека во тоа време не постоела македонска национална свест и дека единствено постоела група небугарски словенски племиња
кои живееле на територијата на Македонија. Тие тврдат дека Македонија била земјата на која била создадена Самуиловата држава и за цело време нејзина потпора;
дека широките маси на кои се потпирал Самуил биле македонските Словени, луѓето од земјата наречена ‘Склавинија’, според древните историчари; и дека Самуиловата титула ‘Цар на Бугарите’ не значи препознавање на бугарска националност
372
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туку присвојување на сите територии кои некогаш му припаѓале на Сименоновото
царство. И бугарскиот цар Симеон и српскиот цар Душан се нарекувале цареви на
сопствените народи и на Грците, но тоа не значи дека тие биле Грци, туку дека ги
владеат некогашните византиски територии со идеја воспоставување на Византиската Империја. Всушност, сите овие балкански ‘царства’ претставувале ефемерни
имитации на византиското царство; единствен вистински и траен цар бил рускиот.
А Самуиловото царство било само еден краток блесок на долгата македонска моќ“. (Византиско=ромејско, никако грчко, Р.И.)
Г.Острогорски377 истакнува: „Во текот на двовековното византиско владеење словенскиот елемент во Бугарија и Македонија...во дунавското подрачје престојувале Куманите и Печенезите; многубројните Власи се ширеле во дунавските покраини, во Македонија и Тесалија којашто била Голема Влашка. Во движењето на
Петар и Асен Куманите а особено Власите имале голем удел“.378
Следи: „Сложеното прашање за етничкиот состав на Второто бугарско царство во науката предизвика многу спорови. Паѓа в очи што Никита Хонијат во својот приказ не зборува за Бугарите, туку само за Власите...Никита Хонијат изрично
вели дека варварите од подрачјето на планината Балкан, коишто порано се викале
Мезијци, сега се викаат Власи...“.379
Народот имал по едно етничко име.Овде се две: Бугари и Власи- два народи.
Поимот Булгари означувал селани, а Власи (власина, власи, влаи...) овчари.
Од два општи поими да се создаваат два посебни етнички народи е дрскост.
Според Кавендиш- Линг,380 словенскиот пантеон- Велес или Волос бил бог
на рогатите животни. Ова име се споменува во X век во руските списи. „Во христијанството тој бог се појавува како византиски св. Блаж, кој на словенски се нарекува Влас или Влах. Тој до денес е заштитник на добитокот“.
Во книгата на ИНИ381 се кажа: „Посебноста на политичките и културните
процеси во Македонија...не изненадува фактот што по ликвидирањето на македонската држава (1018 г.) продолжила востановената византиска апликација на терминот ‘Бугари’ при дефинирањето на македонските територии околу Охрид, Преспа и
Скопје, опфатена во рамките на новата воено-административна единица именувана
како ‘Бугарија’, а не вистинските бугарски земји околу Преслав и Плиска, како и од
Подунавјето. По 1018 г. терминот ‘Бугарија’ бил пошироко употребуван во црковно-административен контекс, што било комплеметарно на политичко-идеолошката концепција на Византија, преку Охридската архиепископија да го легитимира
влијанието на поширокиот простор на Балканот...“.
Бидејќи се менувале местоположбите на темите, Илирик...Македонија и Бугарија, не можело да има Илири...Македонци и Бугари од различни теми (области).
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Г.Острогорски382 вели: „Со покорувањето на Самуиловото царство Византија одново завладеала со целиот Балкански Полуостров, првпат по словенското
преселување.383 Станувајќи составен дел на Византиското царство, територијата на
бившото Самуилово царство, како и секоја византиска територија, било поделана
на теми.Нејзиниот централен дел ја образувал големата тематска единица која е наречена тема Бугарија. Средиштето на оваа голема тема, која добила ранг на катепанат и потоа ранг на дукат, било во Скопје. Во бугарските територии меѓу балканските планини и Дунав е формирана темата Паристрион или Пардунавон со центар
во Силистрија. Се чини дека и пограничната област на Дунав и Сава била претворена во тема со седиште во Сирмиум. Јадранскиот брег со Задар на север и Дубровник на југ ја сочинувал, како и порано темата Далмација. Напротив, Дукла, Захумље, Рашка и Босна не биле организирани како теми, туку, како и Хрватска, останале под власта на домашните кнезови и според тоа не претставувале провинции
туку вазални држави на Византиското царство. Областа јужно од Скадар, како и
порано, í припаѓала на Драчката тема, која како главно упориште на Царството на
Јадранот, добила ранг на дукат, како што добила и Солунската тема, главното византиско упориште на Егејското Море“.
Стјепан Антолјак384 говори: „За време на ова задржување во Скопје, Василиј, го оставил во тој град (έν τώ πόλει) како стратег автократорот (στρατηγόν αύτοχράτορα) оној патрицие Давид Аријант, ограбувач на Пелагонија и, според Скилица
(т.е. најстариот ракопис на оваа хроника) и дополнувањето на Михајло Деволски,
го именува, згора на сето тоа, и за катепан на ‘Бугарија’ (κατεπάνω Βουλγαρίας).
Тоа значи дека Аријант прво станал стратег автократор на Скопје, а веднаш
по покрувањето на другите делови на Самуиловата бивша држава и катепан на
‘Бугарија“.
„Исто така сега може да се постави и прашањето дали Василиј во Девол или
уште во Скопје го назначил Давид Аријанит за катепан на Бугарија ? Поверојатно е
дека тоа именување не се случило веднаш во Скопје. Но сетоа тоа не е толку важно, колку самата нова институција на катепан во Бугарија и определувањето на
нејзиното седиште“.385
„Седиште на овој катепанат стана стратегиски важниот град Скопје, чиј
стратег и автократор стана и катепан на ‘Бугарија’.386
Со тоа значи, Охрид засекогаш престана да постои како метропола на ‘цела
Бугарија’ “.
„Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја
формирал темата Паристрион или Пардунавон со средиште во Силистрија, некогашен Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската патријаршија“.387
„Во врска со ова потребно е да потсетиме на изворот на Скилица, којшто
вели дека Василиј, откако ја потчинал ‘Бугарија’, не сакал во неа ништо да менува,
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и наредил таа да се управува според своите обичаи како и за време на владеењето
на Самуил.388
Меѓутоа, ние гледаме дека сепак тоа не е така. Имено, повторно според Скилица, најнапред што направил Василиј е тоа што ја образувал темата ‘Бугарија’ во
ранг на катепанат, а Скопје му станал метропола. Според Јахја во ‘Бугарија’ поставил свои василики, т.е. управители и направил катепанат.
Во бугарските земји помеѓу балканските планини и Дунав царот формирал
тема Паристрион или Пардунавон со седиште во Силистра, чија епархија потпаѓала
под Цариградската патријаршија. Значи, тоа веќе била голема промена, т.е. делба
на Самуиловото царство на 2 дела“.
Се потврдува, повеќе не постоела дунавска Бугарија туку ромејска Бугарија.
Стјепан Антолјак389 пишува: „Интересен е и списот Служба и житие на св.
Јован Владимир од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858). Во него се
говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговиот роднина Мојсеј и
Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘крал на Бугарија и Охрид’ или ‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владислав, чиј татко
бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана, родум Римјанка. Според таа легенда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуил, чиј син Гаврило заедно со
својата жена бил приврзаник на богомилите, кој заедно со масилијанците и другите
еретици го уништил св. Владимир“.
„Скилица- Кедрен...уште Лаоник Халкондил (XV в.), кога говори за Стефан
Душан, кралот на ‘Трибал’, вели дека овој дошол со војска во Македонија (С. А.) и
го прогласил Скопје за своја кралска престолнина (Laonici Chalcondylae, De rebus
Turcicis, J. P. Migne, PG 159, Paris 1866, 35)“.390
Душан за историчарите бил Србин, а овде и Трибал-Србите биле Тракијци ...
Да не се изуми дека православното Самуилово Царство било склавинија:
Од времето на царот Хенрих II (1002-1024) постој документ кој претставува
една минијатура со нацртани четири грации за четири земји за принесување подароци на императорот на Светоторимско Царство. Имињата на овие четири државинароди се напишани над главата на девојките и тие гласат: Roma, Galia, Germania и
Sclauinia на Самуиловото Царство- на грацијата пишува Склавинија ! Во грацијата
е прикажана русокоса девојка,во раката држи симбол на Сонцето,а на нејзината облека има елементи од тогашните македонски носии (везана завивка околу вратот).
Стјепан Антолјак391 наведува: „Шпанскиот Евреин Ибрахим Ибн Јакуб, кој
престојувал во Мерсенбург на дворот на Отон...раскажува дека биле облечени во
тесни облеки со долги појаси, на кои биле прицврстени златни и сребрени копчиња (K. Jiriček, Die cyrillische Inschrift…, 547)”.
„На тој начин Самуил, кого Кекавмен го нарекува не само ‘тиранин’ и ‘одметник’, туку и ‘генијален војсководач’, успеал да го спороведе она што на Свјатослав поради стек на околностите не му дошло од рака: речиси сосем го уништил
византиското господство на Балканот и прв го остварил таму за извесно време оној
‘regnum Sclavorum’, т.е. ‘кралството на Словените’, за кое во II половина на XII век
пишува Поп Дукљанин. Дури според Дукљанин своевремено бил напишан и спис
388
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во облик на книшка, на која Латините í дале име ‘regnum Sclavorum’, каде што биле опишани сите војни и успеси на Словените, а се разбира меѓу нив истакнато место добил и Самуил. Во тој спис или хроника, или летопис, кој делумно го ‘правел’
на латински, а потоа понатаму го дополнил на истиот јазик со она што го читал и
чул истиот тој Поп Дукљанин, прикажани се Самуиловите бројни војни со Византијците. Кои не само што ги истерал од ‘цела Бугарија’, туку тие- според истата
таа хрониика- за време на целиот негов живот не се осмелиле да му се приближат
на тој предел“.392
За Самуил постојат докази дека владетелската област била Склавинија за
време на царот Хајнрих II (1002-1024). Тогаш се споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia. Па се работело само за Склавинија на Склавини со склавински јазик.
Стојан Прибичевиќ393 наведува: „Според некои...Македонија била земјата во
која била создадена Самуиловата држава и за цело време нејзина потпора; дека широките маси на кои се попирал Самуил биле македонските Словени, луѓето од земјата наречена ‘Склавинија’, според древните хроничари...“.
Склавинскиот јазик бил само Хомеров, што се потврдува со долниов навод.
Стјепан Антолјак394 пишува: „Современите западни извори, т.е. анали, за
чудо, се бројни за периодот во кој постоела Самуиловата држава.
Но тие анали всушност...во Кведлингбург (973 година)“.
„Последен современ западен писател, кој престојувал во Мерсебург на дворот на Отон I...е шпанскиот Евреин Ибрахим Ибн Јакуб (X век). Тој пишува дека
Самуил имал круна, секретари и регистри.395
Тоа докажува дека овој владетел имал своја канцеларија, во која се издавале
повелби на словенски и грчки јазик“.
„Единствено е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто
на Отон I му ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна делегација. Затоа, како и другите пратеници, ги опсипал со своето внимание и со нив
исто така водел посебни разговори на словенски јазик,396 а спроти нивното враќање
им дал богати подароци“.397 (Само склавински јазик, Р.И.)
Стјепан Антолјак398 истакнува: „Во Хрватска архоните во латинските извори
се викаат: duces, principes, comites, judices, reges…“.
Никола, татко на Самуил, Македонската династија го назначила комитопул.
„Што се однесува до Долна Панонија за неа можеме да речеме дека на нејзино чело бил: дукс, ректор, комес, кнез χρατών ήγεμών, кој управува со склавинијата
според Порфирогенит“.399
Па „дукс, ректор, комес, кнез χρατών ήγεμών, кој управува со склавинијата“.
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Иво Вукчевиќ400 наведува: „Исто мислење најдуваме во различни арапски
извори. Средината на IX век, на пример, Muhamed Khuvarzimi, чуениот арапски маматематичар, астроном и географ, говори за Германија како за земја на Словените:
Gharmanija, koja je zemja Sakaliba (Surut al Ard)“. (Сакалиб=Склав-ини, Р.И.)
„Бидејќи течно го говорел јазикот на Словените, императорот Отон I во толкава мера се поистоветувал со своите словенски поданици да современите писатели за него кажуваат, по зборовите на кордобанскиот хроничар: ‘Отон I, крал Словени’ “.
„Chronicon S. Michaelis Luneburgensis (1127) го назива Хајнрих (1106- 25) со
крал на Словените: ‘Occisus est etiam Henricus rex Slavorum, cuius corpus delatum
Luneburg septultumque in ecclesia sancti Michaelis’ “. (к + Славорум=склаворум,Р.И.)
„Зербст долго време бил претстолнина на војводството Anhalt-Zerbst. Софија Аугуст од Anhalt-Zerbst, подоцна Катарина Велика, царицата на Русија (17621796), овде ја спровела својата младост и годините на своето одрастување. Еден од
водечките на француските авторитети за старата словенска цивилизација, Луј Леже
(Lous Leger), сакал да ги потсетува своите студенти: ‘Да познатата царица ја знаела
историјата на својата татковина малку подобро, можела на своите руски поданици
да им каже дека имаат принцеза со словенско потекло“.401
Се потврдува,долго време народен јазик бил пелазгиски=тн.словенски јазик.
Во книгата на ИНИ402 се вели: „Посебноста на политичките и културните
процеси во Македонија...Ваквата востановена византиска изворна традиција продолжува да се практикува и во периодот на Комненовата династија (1081- 1185), а се
одразила и во источните извори. Тоа најилустративно е прикажано со придодавањето на епитетот ‘Бугароубиец’ на императорот Василиј II Македонецот во изворите од крајот на XII век, што воедно било поврзано се тенденцијата за инспирирање на византиската аристократија во контекс на походите на Балканот и за справувањето со новоформираната бугарска држава во 1185 г...“.
Булгароубиец=булгаро убиец немало, туку само октонос окто (окото) окати.
На ниеден јазик во светот октонос не означува-л убиец со с. Водоча, Слепче.
„Наследиците на Василиј II по 1025 г....Меѓутоа, несоодветната воена стратегија применета од Алусијан резултирала со целосен неуспех на директниот напад
на Солун, кој бил проследен со големи жртви меѓу востаниците. Поразот, сепак, не
се одразил на авторитетот на Алусијан кој, по заробувањето на Делјан и неговото
ослепување, успеал да се наметне како единствен цар...“.403
Се говори само за ослепување, око окати, но никако за убиец на било кого.
Во книгата на ИНИ404 стои: „Идентитетод на владетелите воопшто не бил
вклучниот фактор што го мобилизирал населението во средновековна
Македонија ... со негувањето на кирилометодиските традиции во Охридската
книжевна школа и низ доследната примена на глаголицата во македонската држава
и во книжевната дејност. Тоа го потврдуваат зачуваните глаголски ракописи
составени во Македо-нија во текот на X- XI век, познати како Асеманово
евангелие, Зографско еванге-лие, Македонски глаголски листови, Охридски
400

Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, 2007, стр. 190.
Исто така, страна 367.
402
Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ,ИНИ-Скопје,2008,страна 109.
403
Исто така, страна 116.
404
Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ,ИНИ-Скопје,2008,страна 109.
401

136
глаголски листови, Маринско ева-нгелие, Клоцов зборник, Синајски псалтир и
еахологија и др...“.
Се наведе: „Македонски глаголски листови, Охридски глаголоски листови“.
Па сè било само македонско и охридско, а ништо бугарско, никако татарско.
Дукљанскиот презвитер пишува: „Самуил, македонски цар“ (цит. П.Парос)
По смртта на Самуил, Василиј II Македонски дошол во Пелагонија, ја презел Пелагонија и го запалил дворецот на синот на Самуил, Гаврил Радомир.
Во изворите стои како Бутелијанска палата, и тоа за дворецот или палатата
во Битола, на Гаврил Радомир, Самуиловиот син, убиен веќе во 1015 година (Мавро Орбини- 1601). Со наводот се потврдува, најстар податок за Битола бил 1015 г.
МАКЕДОНИЈА СЕ ПРОТЕГАЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ
Македонија од време на Филип Македонски била до реката Дунав.
Според Theompus,405 „Големата држава на Македонците беше креација на
Филип, син на Аминтас. Без нарушување на нејзините институции или организација на човечка сила, пред се со зајакнување и проширување на истите, тој воспостави
врховен авторитет од Јадран до Црно Море и од Дунав до границите на Лаконија. И
покрај брзината со која растеше нацијата, државата имаше моќ да се носи со тешкотиите при освојувањата“. Ларус (1967) говори за „Грчкиот (односно Балканскиот)“.
Винко Прибојевиќ406 наведува: „Македонците ја совладале Европа од краиштата уз Јадранско Море до реката Истра (Дунав), што би можело да се учини како
посé незнатен дел на споменатиот простор“.
„...мораме да изјавиме, дека Македонците секогаш како и денес (како што
сведочи Филип од Бергам) се служиле со словенски говор. А што да кажеме за тоа,
што Тукидид тврди, дека пространите краеви измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги
со тоа голем дел на Тракија и Мизија и цела Илирија, се називаат Македонија ? Како отворено да говори: ‘Сметам, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не смејат
да се одделат од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите се
поврзани со Македонците со врска со ист род’. Со тоа се сложува и насловот Македонци на Александар Македонски...“.407
Македонците во старата и новата ера го владееле Балканскиот Полуостров.
Тоа бил Филип и Александар Македонски, што продолжило и во новата ера кога
власта на Римското Царство го превземаат царевите од Македонија како Македонски Полуостров, а само од 1808 година Балкански Полуостров. Тие престолнината
Рим ја пренесуваат во Никомедија, а потоа кај Византиј, кој станал Втор Рим, Константинопол, град на царевите, Цариград. Тоа било и со ...Василиј I...Василиј II
Македонски...Во мноштво карти Македонија била до реката Дунав, што авторов на
книгава ги гледа кај други автори. Следи за тоа пишеле мноштви автори.
Х.Џ. Велс, Историју света, вели: „Иако изгледало дека Империјата на Константин Велики,Источноримско Царство било продолжение на Римската Империја,
во суштина било продолжение и преродба на Александровото Царство“. Џон Кросланд и Диана Констанце пишуваат: „Вториот македонски голем период беше Ви405
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зантиската Империја со седиште во Цариград и Салоники, втор по големина град
од 306 од новата ера, сè до освојувањето од Турција во 1453 година. Во картата се
протега до реката Дунав.
Кај The World Map ca. A.D.1290 Македонија се најдува меѓу Медитеранот,
со Црното Море и Европа со Германија и Франција, а преку Јадранско Море Италија. Во Teutonic Kingdoms 526 Византиската Империја е означена до реката Дунав.
Кај David Talbot Rice (1965) се прикажува Византија до реката Дунав, која била само Македонско возобновено Царство. Friedhelm Winkelmann  Gudrum GomolkaFuchs е прикажан Источен Рим јужно од реката Дунав со диоцези: Дакија, Македонија, Тракија, Азиана, Понтика, Ориенс, Египет. Во Македонија е сета Елада, североисточно од Македонија е Тракија и северно Дакија. Западно од Дакија е Илирикум. Потоа e картата на Византија, на крајот на владеењето на Јустинијан I., 565. Таа
е до реката Дунав, а западно е Илирикум и Италија како освоени од Јустинијан I.
Philip Sherrard ја претставува картата на Византија до реката Дунав, за што стои:
„најголемото простирање на Царството за време на неговото 1100 годишно постоење“. Кај него е и картата на Византиското Царство пред Јустинијан I. и од него
освоените области, како и Царството на Јустинијан I., 568, до Дунав. Исто така, за
Царството на Василиј II до смртта (1025), до Дунав. До Дунав е Паистрион, Македонија, Стримон, Тракија, Тесалија, Хелас (Елада, Р.И.) и Пелопонес. Западено
од Македонија е Бугарија само со Прилеп и Охрид, Северно- западно од Бугарија е
Сирмиум и Далмација, а западно Дирахион и Никополис...Тој прикажува двоглави
орли како грб на Византија. Во LAROUSSE исто така до Дунав е Источноторимско
Царство, „од 330. до 1205.“ До Дунав е и во картата за Samuels Kingdom 976-1018
A.D. Ланге пишува: „Внукот на Цар Самуил, Петар Делјан...Тој 1040 година во
Белград бил за цар прогласен“...
Таткото Никола, на Цар Самуил, бил за намесник поставен од Македонците.
Во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум е наречен rex
Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Ioanes Alexander Macedo.
Бидејќи бугарските владетели се прогласиле за Македонци, ништо бугарско.
Стјепан Антолјак408 пишува: „Во 802 година, кога е симната Ирина престолот го презел Никифор I (802- 811), за првпат се спомнува темата Македонија, која
во тоа време била поврзана со Тракјија. На нејзино чело стоел моностратегот Леон,
брат на семоќниот патрициј Етиус.
Од овој изворен податок се гледа дека Византија, покрај темата Тракија, била принудена да формира и нова тема Македонија, привремено поврзана со првата
бидејќи била под управа на една личност.
Дали оваа преобразувана тема Македонија во тоа време го опфаќале западниот дел на Тракија, а не македонската област, како што тоа го тврди Острогорски
не може да се докаже.
Приближно во исто време кога е основана темата Македонија, формирана е
и темата Пелопонез...“.
„Но сега западнале во извесна зависност од Крум. Тоа го докажува и гозбата
што ја приредил ханот по овој пораз, а на која присуствувале и кнезови Словени
(Теофан, Анастасиј Библиотекар). Сега Крум поминал во офанзива и толку многу ја
загрозил Тракија и Македонија (812), што ‘христијаните’ во паника ги напуштиле
408

Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985, стр. 144.
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некои места, а оние доселеници што живееле во Стримон, исто така побегнале и се
вратиле во својата земја“.409 (Склавини=Повеќебожци, Римјани=Христијани, Р.И.)
„Тогаш, како што пишува истиот тој Георгиос Монахос Континуатус во својата анонимна хроника, оние Македонци (околу 10.000 на број), коишто уште ханот
Крум принудно ги преселил во областа меѓу Серет и Прут од темата Македонија,
успеале да се вратат со помош на византиските лаѓи во ’Македонија- својата татковина’. Меѓу тие Млади Македонци- повратници бил и идниот византиски цар
Василиј I со своите Родители.410 (само Василиј I Македонски, Р.И.)
Инаку, за Македонија (Makadunia) пишува и Ибн Хордадбах, еден од најстакнатите службеници на багдарскиот калиф, во своето дело, составено меѓу 840 и
845 година. Тој ја лоцира Македонија на југ од Тракија и вели дека нејзините граници се: исток-Долгиот Ѕид, на југ- ‘Сирското’ Море, на запад- земјата на Словените (ал Скалаба), а на север- земјата на Бугарите (Борган), и дека е долга 15, а
широка 5 дена одење и дека има 3 утврдени места“. (Само Склавини, Р.И.)
„Тогаш Крум го зазел Одрин, како што пишува Georgius Monachus Kontinuatus во својата анонимна хроника (-948), зачувана во препис од XI век, и оттаму
преселил 10.000 луѓе со жените и ги населил на онаа страна на Дунав. Тоа биле
Македонци од тамошната истоимена тема,во која таму далеку од својата татковина,
присилно живеел околу 25 години“.411
Со заробените бил како дете со родителите и Василиј I Македонски. Тој ја
создал Македонската династија. Таа го поставила за намесник Никола, таткото на
Самуил. Самуил соработувал со Ватикан, и тој сакал да биде равен на Македонското Царство (т.н.Византија). Па веќе немало Бугарско Царство- и го презел тоа име.
Стјепан Антолјак412 истакнува: „Но тоа може да се каже и за името ‘Македонија’, кое уште од најстарите времиња било ‘вообичаено’- и на Запад и на Исток.
Затоа и необично и класично образованиот Теофилакт не можел да одбегне,
туку дури бил принуден да признае дека живее во ‘Македонија’, т.е. меѓу ‘народот
на Словените’, како што тоа убаво го вели Никифор Вриениј, негов современик.
Кога, пак, Вилхелм Тирски (XII век) го опишува минувањето на еден од крстоносните водачи Боемун Тарентски преку Балканот, тој тогаш изнесува дека тие крстоносци во 1096 година оделе низ Македонија и преку обете Тракии и конечно
стигнале до Цариград. Арапскиот, пак, писател Идризи во својот познат спис ‘Географија’ (1153) е поопширен од Вилхелм Тирски, зашто говори дури и за планина
Македонија, која се протега, според неговото мислење, од Лариса па на север со некои градови и со река. Наедно, малку подоцна, ја наведува и самата земја ‘Maqadunija’, во која се наоѓаат градовите: Нису (Ниш), Атрибу (Пирот), Нукастру (Кладово), Бидуни (Видин), Бануи (Берковица ?), Луфиса (Ловеч), Афранисуфа (Браничево), Агризунус (Разград), Масинус (Шумен). Според тоа, гледаме дека Идризи ја
смета за Македонија целата крајдунавска област, почнувајќи од Белград на запад,
до градот Шумен на исток. Тој дури знае во Македонија и за 5 реки како што се:
Виоса, Девол, Дрим, Вардар, Морава и Нишава, а Струма му се јавува под името
‘Мармара’
409

Исто така, страна 147.
Исто така, страна 163.
411
Исто така, страна 190.
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Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985, стр. 173.
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6. Подоцнежните византиски писатели од XII до XIV век, исто така, редовно
пишуваат за Македонија413 во врска со разни упади во неа. Тоа се, во по ред, веќе
споменатиот Ефрем, како и Никита Хонијат, па потоа Георгиј Акрополит (XIII век),
Никифор Грегорас (1295- 1359). Иван Кантакузен (1341- 1354) и Лаоник
Халкондил (XV век) кај кого Скопје е во Македонија.
Дури Грегорас и Кантакузен посебно се осврнуваат- поименично или општо
-градовите и тврдините на оваа земја во повеќе наврати, при што предничи овој
вториов.
За македонските војници и војската на Македонците, покрај Ефрем посебно
говори Хонијат, а за кнезовите (ήγεμόσιν) во Македонија Лаоник Халкокондил.
Но од сите овие писатели сепак најинтересен е Иван Кантакузен, кој наведува едно ново писмо од турскиот султан, упатено до него. Во тоа писмо овој владетел го нарекува не само крал на Грците, Бугарите, Власите, Русите, Албанците
итн., туку покрај сетоа тоа: Симеон и дури ‘меч на Македонците‘ (τής σπάθης τών
Μακεδόων τού Σαμψών).
Но тоа сепак не значи дека гласаторот тогаш смегласатор од XV век, на
страницата на една таква минијатура го ставил- покрај кирилскиот текст- изразот
‘De Crume rege Macedonie’ и ‘Crume rex Macedonie’. На една друга страна, пак, на
минијатурата, под ликот на бугарскиот цар Иван Александар (1331- 1365) напишал
дури: Sanctus Johannes Alexander Macedo414 (Македонец- С.А.)415
Но тоа сепак не значи дека глосаторот тогаш сметал оти ‘Бугарија’ и ‘Македонија’ е исто, како што пишува Иван Дујчев, зашто ние имаме голем број изворни
податоци, кои ова a limine го побиваат !
Тоа беше обратно тенденцијата, зашто всушност во тој век Бугарија се идентификува со Македонија, која ја превладува со својот назив оваа првава, како што
тоа го потврдува хрватскиот писател од XVI век, хваранинот Винко Прибоевиќ.
Исто така ‘Легендата на св. Трифун’, заштитник на градот Котор, зачувана во ракопис во 1446 година, а настаната многу порано, кога говори за Самуиловите осво413

Од нашите, пак, писатели за „Македонија“ прв говори Доменијан (р. 1210- у. 1264...Во исправата,
пак, од 3. V 1398, напишана на кирилица, а која се чува во Историскиот архив во Дубровник, стои
„... од царика од Макиедола...“ (М. Пуцић, Споменици, српски, Београд 1858, 13), т.е. „од
Македони-ја“, а во списот од 2. V 1398 дури пишува “de illis de Machindoni”. (Истиот, op. Cit., II, 22,
т.е. „на оние од Македонија“, додека во делото на бугарскиот патријарх Еутхимија (1375- 1393) стои
дека „Тракија се глагола Македонија“, патеписецот Betrandon de la Broquière (у. 1459) во своето
дело Пловдив го означува како престолнина на Македонија, а еден друг патеписец Benedetto
Ramberti (1536) истиот тој град, исто така, го става во таа земја (И. Иширков, Македония. Име и
граница. Ма-кедонски преглед III/1, София 1927, 4).
414
Во еден документ од 1389 година се појавува како цариник на босанскиот владетел Стелеп I Тврдко “Novak Makiedon” (Ђ. Даничић, op. Cit., II, 55), а во еден друг спис од 5. III 1399 имаме “Novak
Makiedon” (Истиот, opo. Cit., 18), што секако значи „Македонец“. Исто така Luccari во своето дело
говори за “Eso Macedone” (Copioso ristretto degli Annali di Rausa, Venetia 1605), за кое некои сакаат
да е тоа Иса- бег, син на Исак- бег од Скопје, додека Г. Елезовиќ тоа го побива (Турски споменици
I/1, САН, Београд 1940, 894, 895, 898, 905, 906). Во документот “Scritture di Allasandro Macedonia
sopra le cose dell’ Albania” од 1618 година (Архив на САН во Београд- Заоставштина Јована Томића
XXXI, ф. 1- препис) наидуваме на личност која се нарекува дури „Македонец“, а тоа е авануристот
Николин од Паштровиќи, како што пишува Ј. Томиќ (Састанак и договор српских главара у Кућима
1614 год. ради устанка на Турке, Београд 1901, 13).
415
Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, во кој ханот Крум бил наречен Rex Macedoniae, а
Иван Александар -Sanctus Iones Macedo.
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јувања, остро ја разликува Бугарија од Македонија, додека споменатиот Прибоевиќ
во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama Slavena’ изнесува дури дека Бугарија 416 некогаш се нарекувала Македонија.
Во истиот овој век наидуваме на една триода (црковна книга), која е печатена од Стефан од Скадар од Р. Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот
Скендери (Скадар: С. А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е ‘...
la nation Albanese e Macedon è povera, e tiraneggiata dal Turco…’
7. Врз основа на овие бројни изворни примери, кои се однесуваат на средниот век на историјата на македонскиот народ, можеме да го кажеме следното:
Не постои ниеден изворен податок за тоа дека Македонците самите себеси
се нарекуваат Бугари.
Обратно- нив византиските писатели ги нарекувале ‘Македонци’ за разлика
од Бугарите, што индиректно може да значи дека тие во тоа време така се нарекувале себеси.
Ако Македонците имале своја држава, која би ја опфаќала само некогашната
стара класична Македонија, или барем денешна Македонија, тие како Хрватите и
Србите, исто така, автоматски би се нарекле Македонци, т.е. така постојано би го
третирале странските писатели“.
„Гиљфердинг пишува дека за две години, т.е. од 987- 989 г., „Самуил беше
самовластен владетел на целиот Балкански Полуостров од Дунав и Јадранско Море
до ѕидовите цариградски. Освен престолнината, само Дрстар (Силистрија) на север
и Солун на југ беа под римско знаме...“...417
„Премногу...Петар Делјан, прогласен за ‘цар на Бугарија (1040)...“.418
Г.Острогорски419 пишува: „Немилосрдниот фискализам...Кога во 1037 година умрел охридскиот архиепископ (Словен) Јован, за негов наследник е поставен
(Гркот) Лав, хартофилакс на Света Софија. Востанието зело огромен замав. Петар
Делјан, кој се чини, бил син на Гаврил Радомир, е прогласен во 1040 година во Белград за цар. Неговата власт брзо се ширела...“.
Р.Ланге420 наведува: “Внукот на Цар Самуил, Петар Делјан...Тој 1040 година
бил за цар прогласен...“. Па тој Петар Делјан бил зет од ќерка на унгарскиот крал.
Г.Острогорски421 вели: „Самуил создава големо царство чие средиште најпрво било во Преспа а потоа во Охрид. Постепено ја обединил под своја власт цела
Македонија освен Солун, ги приклучил на своето царство старите бугарски територии меѓу Дунав и балканските планини, Тесалија, Епир. Епир, дел од Албанија со
Драч, а најпосле и српските територии...“.

416

Во еден спис од крајот на XVI век дури пишува дека Македонија се состои од Србија, Бугарија,
Црна Гора, Епир, Херцеговина и други покраини (Државен архив во Фиренца-Archivio Mediceo filza
4275, str. 403- 406- с. д. - веројатно од крајот на XVI век). Од XV век ова име, кое на географските
карти од XVI и XVII век обично ја означува територијата од Солун до зад Скопје, во пишаните извори ги опфаќа погоре наведените земји [Н. Вулић- Д. Анастасијевић, Македонија (Стара Србија),
Ст. Станоевић, Народна енциклопедија српско-хрватско- словеначкога... II, Загреб, 639, 647].
417
Исто така, страна 379, фуснота 341.
418
Исто така, страна 172.
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Г.Острогорски, Историја на Византија, Наша книга Скопје, 1992, страна 390.
420
R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
421
Г.Острогорски, Историја на Византија, Наша книга Скопје, 1992, страна 361.
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Во Македонија областа (темата) вклучително Солун и Хераклеа се кажувало
Сербија (Σερβια, Σερβλια). Тоа име е дадено на областа по времето на Константин
Порфирогенетус (царувал 913- 956)...
Секаде, каде што имало рамница со житни полиња, имало Срби според срб=
срп. Следи Срби имало од Балтичко Море...Балканот...Сирија...Египет- за српџија...
Олга Луковиќ- Пјановиќ422 истакнува што Сипријан Робер пишувал:
„...илирските Срби се сложува со изведувањето на нивното име од словенскиот збор срп,кој час означува жртвачки срп,а час нож, косир(француски Serpe) на
планинските дрвосекачи. Не е исклучено, тој мисли, дека тој збор најпрво ги означувал оние Срби, кои за време на римските завојувања се оддалечиле од брегот и
влегле длабоко во шумата,каде, како првобитни ускоци (Робер го употребува баш
тој израз,напишан на француски начин osukoques),наспроти наоружени Словени по
бреговите, се нарекувале ‘луѓе со секирата’(les hommes de la hache), серпи-серби’“.
„‘Меѓутоа, народот на Илирија укажува во своите приказни на другчие потекло на името Срби. Тие кажуваат, дека Александар Велики после долги борби
против Илирите, а бидејќи од Словените (текст на преводот на францускиот славист го остваруваме слово по слово, како ништо да не би пропуштиле) задобил двев
рани, ипак успеал да ги покори. После тоа, тој измеѓу нив зел војничка елита, т.е.
најдобри војници по број од пет илјади и ги повел во Азија. Традицијата кажува,
дека тоа биле оние храбри луѓе, кои во Александровата војска управувале со коли
со српови. Како тие се ‘косачи на бојното поле’ направиле чуда, почнале да ги назначуваат според најмилото оружје- Серпи’ “.
Во народното творештво Србите биле нарекувани жетвари- српци (српџии).
Во книгата на ИНИ423 пишува: „Користејќи ја немоќта на реставрирањата на
Византиска Империја...Својата доминација Душан ја заокружил со крунисувањето
за цар во Скопје (1346 г.), што било легитимирано од Српската архиепископија, од
Охридската архиепископија и од Бугарската патријаршија. Душан започнал да се
титулира како ‘цар на Ромеите и Србите’ и како ‘македонски цар’, амбициозно најавувајќи ги плановите за освојување и на самиот Константинопол. Тој морал да се
справува и со засилената богомилска активност во Македонија и во Балканот, чија
дејност била казнено санкционирано со Душановиот законик публикуван во Скопје
(1349 г.)“.
Постои „указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И
двајцата се титулирале како македонски цареви. Објавен беше на страниците на
Народната библиотека на Србија, а после брзо време тргнат од истата...“.
Кај Љ.Стојановиќ, „Стари српски записи и натписи“, кн. III, Белград, 1905, на
стр. 41- под број 49-49, што се чува во националниот музеј во Прага (21 мај 1349
година), што е и во Софија и Загреб, се гледа: „Благочестиваго и Христолубиваго
Македонскако цара Стефана српскаго, болгарскага, унгарскаго,далматинскаго, арбанаскаго, уговлахискаго и ширим многим пределом и землем замодржца“. Во прилог е и таканаречениот Софиски препис на Душановиот Законик и Загребачкиот
ра-копис: „Благовермаго и Христолубиваго Македонскаго цара Стефана“,
закон...што го наведува и Иван Снегаров, „Историја“, I, стр. 318...Со наводот се
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потврдува, Ма-кедонија ги опфаќала сите наведени предели и земји. Токму и затоа
авторите иста-кнувале дека Македонија опфаќала многу земји.
Kaj eден од првите географи на XV век Енеа Силвио Пиколомини во хералдичките извори редовно се јавува македонскиот грб. Првиот лав, според досегашните
сознанија, како амблем се јавил на печатот на Вук Бранкович од Скопје во 1388 година, бидејќи бил семеен амблем на Бранковичи...
Слободан Јарчевиќ424 истакнува: „Радич Црнојевиќ...Кога Ѓураѓ Бранковиќ се
вратил во Смедерево...му приоѓа Стефан Црнојевиќ 1448 година...“.(Без ќ- ч, Р.И.)
Димитри Оболенски425 пишува: „Овие задоцнети соништа...Еден од тие владетели, Ѓураѓ Бранковиќ (1427- 1456) доживеал поголомиот дел од земјата да му го
заземат Турци. Неговата голема тврдина Смедерево на Дунав, последното упориште на српската независност, паднала пред војските на Мехмед II во 1459 година“.
„‘Антологија народне поезије’, приредио Д-р Винко Витезовиќ III, Јуначке
песме, Београд Издавачко и книжевно предузеќе Геца Кон А.Д. 12. Кнез Михајлова
улица 12, 1937“. Страна 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134: „Смрт војоводе Кајице.
Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маќедоније. Из питома места Смедерева...Војвода му боље одазива: ‘Здраво, краљу од Маќедоније ! Златна круна
под небом на земљи, Јасна звездо на Маќедонији !...’...А крал Ѓураѓ заче беседити...
И шездесет деца Каравлаха, Маџар Јанко од Ердељ- краине...‘Краљу Ѓурѓа од Маќедоније ! Оди, краљу, да се променимо...’...Да ли Маџар за Маќедониу ? Да ли
Србин за Ердељ- краину ? ...‘Краљу Ѓурѓу, родитељу красни !...’ “.
Тоа било не само во ...16 век, туку и во 19 век, кога уште Србија со Вук Караџиќ и Бугарија биле во Македонија. Со тоа што творештвото било преведено, а објавено во 20 век, се докажува дека Србите, Грците, Бугарите, Скиптарите...биле
Македонци.Само Грците,Скиптарите се одродиле од Хомеровиот јазик кој бил словенски (Пасоф), славо-македонски (Чулкас) и македонски (Киндер- Хилгеман).
Стојан Прибичевиќ426 наведува: „Зборот ‘балкан’, на турски, значи планина.
Посебно Турците го дале тоа име на источниот дел од т.н. ‘Централен венец’, кој се
распростира во правецот запад-исток низ централна Бугарија и кој древните времиња бил наречен Хемус. Во 1808 год., германскиот географ А. Цојне го проширил
името на целиот полуостров, кој од тогаш е познат како Балкански Полуостров.
Македонија е опкружена со најголемите балкански планини...“.
Стјепан Антолјак427 вели: „Имено, изразот Балкан (турски: шумовита планина) е геополитички назив којшто од почетокот на XIX век се употребува за Балканскиот Полуостров.Овој назив во стручната литература прв го употребил во 1808
г. германскиот географичар A. Zeune, кој сакал и југоисточниот дел на европското
копно, слично на Пиринејскиот и Апенинскиот Полуостров, да го добие името по
главната гора која таму се простира. Називот Балкан, пак, Zeune го презел од францускиот писател A. Bouea, кој така ја нарекол Стара Планина во Бугарија, иако називот Балкан не се протега низ целата Стара Планина. Овој назив значи, првобитно
се употребувал за подрачјето кое по 1699 г. било директно или индиректно под контрола на турската држава, а го опфаќало подрачјето што се наоѓало на турската
држава, а не го опфаќало подрачјето што се наоѓало под власта на австриската мо424
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нархија пред 1918 г. Денес овој назив многу често се зазема за означување на подрачјето на Грција, Албанија, Југославија, Бугарија и Романија, додека пак европскиот дел на Турција, иако географски е дел на Балканскиот Полуостров, не се смета за дел на Балканот, бидејќи е дел на небалкански држави. Во литературата називот Балкан се употребнува за опишување на историскиот и политичкиот развиток
на овој простор и покрај сите негови етнички, верски, државни и политичко- општествени разлики (Opća enciklkopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, I,
Zagreb 1977, 396- 398). Бидејќи Пиринејскиот Полуостров понекогаш се нарекува
според Иберите, пред индоевропските жители на јужниот или источниот дел на
овој полуостров, и Ибериски (или во Азија по Арапите Арапски Полуостров или
Арабија), наше мислење е досегашниот Балкански Полустров според Илирите, кои
го населиле своевреме неговото подрачје од северните граници на Италија и Словенија до Албанија, Македонија и Србија, односно поголемиот дел на овој полуостров (уште од антиката за овој предел населен од Илирите добива назив Илирик,
а во средниот и новиот век се формираат изразите: Илирија (Стефан Византиски- I
половина на VI век), Илирство, илиризам, илирски провинции или Илирија, кралство Илирија, Илири и Илирци, илирска преродба или движење, дека може да се
изедначи и дури замени со називот: Илирски Полуостров !“
СУЛТАНИТЕ ОСМАНИ НАСЛЕДНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ КОМНЕНИ
Во книгата на ИНИ428 се говори за: „1. Појавата на Османлиите на Балканот
Кога во 1352 година Сулејман, синот на османлискиот водач Орхан (13261359), ја освоил тврдината Цимпе на европскиот дел од Дарданелите, никој и не
помислувал дека за помалку од половина век речиси целиот Балкански Полуостров
ќе биде под османлиска контрола. Инвазијата што уследила веднаш по овој настан
сигурно е еден од најкрупните и најсудбоносни настани во бурната историја на овој
полуостров. Таа го означила почетокот на новите историски процеси коишто од корен ги измениле старите политички, културно- социјални и верски односи на Балканот, оставајќи долготрајно наследство и неизбришиви траги во многу аспекти од
животот на овие простори. На местото на старите христијански држави било создадено ново муслиманско царство, познато под името Османлиска Империја, кое во
следните неколку века било едно од најголемите политички фактори во Европа што
ја диктирала судбината на сите балкански народи. Историјата на оваа држава започнува во Мала Азија.
Османлиската Империја изникнала од беглакот (кнежеството) на Ертогрул,
припадник на номадското племе Каја, кое во подоцнежните легенди е претставен
како најблагородно од племињата што им припаѓале на Турците- Огузи. Според
традицијата, еден дел од племето Каја, уште пред наездата на Монголите во средината на XIII век, се преселил од Средна Азија во Анадолија. Во почетокот тие за
свое место на преселба го избрале реонот Карадаг, западно од денешна Анкара. Токму од тоа овие места места Ертогрул, бегајќи пред налетот на Монголите, со 400500 шатори се упатил на запад, кон поседите на селџучкиот султан Алаедин Кејкубад I. Тој успеал да ја добие на управување пограничната област (уџ) на западната
граница од Селџучкото Царство кон Византија. По неговата смрт, на чело на за428
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едницата дошол неговиот млад и воиствен син Осман (1289- 1326), по кого неговите следбеници подоцна биле наречени османлии (име што ќе прерасне, се текот
на времето, во синоним на Турците, припадници на Османлиската Империја- Османлии). Користејќи ја местоположбата на својот беглак, Осман наскоро почнал да ги
шири своите територии за сметка на немоќната Византија. Неговото кнежество,
всушност, било тампон- зона што ги разделувала Византиското и Селџучкото Царство. Тука веќе имало голема концетрација на муслиманско население кое, во најголем дел, било номадско или полуномадско и кое во голема мера било задоено со
идејата за ‘света војна’ (гази) против христијаните.Првите водачи на тоа население,
користејќи ја тоа ситуација, создале цврсти и лесно подвижни воени одреди кои,
поттиканти од воениот плен, постојано ги напаѓале териториите на сè послабата и
политички разединета Византија. Од друга страна, нивната заднина била безбедна
од причини што Селџучкиот Султанат постоел само формално, како вазална држава на Монголите. Сето тоа му овозможило на Осман, во почетокот на XIV век, да
ги удри темелите на османлиската држава. Според легендите, во 1299 година, кога
селџучкиот султан Алаедин Кејкубад II побегнал од својата престолнина под налетот на своите разбунтувани поданици, Осман објавил самостојност на својата територија, а себеси се прогласил за независен владетел. Веќе во текот на наредните неколку години османлиите значително ја прошириле својата територија“.
Се истакна: „Осман наскоро почнал да ги шири своите територии за сметка
на немоќната Византија. Неговото кнежество, всушност, било тампон-зона што ги
разделувала Византиското и Селџучкото Царство“. (Од 16 век т.н.Византија, Р.И.)
Селеук(=селе ук) бил соборец на Александар Македонски. Според него била
наречена Селеукија.Во Селеукија, од север, навлегувале разни монголски племиња.
Осман бил Комнен- се разликувале Комнени православни и Комнени турци.
И постоело Источноримско Царство и Османово на Селџуците- Селеуки од Селеук.
Се кажа: „идејата за ‘света војна’ (гази) против христијаните“.
Па „светата војна“ била за да се газат и изгазат христијаните- верски народи.
Анадолија и Ерменија биле создадени од Бригите (Херодот). Па и Фригија.
Г.Острогорски429 пишува: „Подготвен да ги исполни сите желби на владеачката цивилна странка Михаил VI бил глув за барањата на воените кругови и ја
одбил депутацијата којашто ја предводеле истакнатите генерали Исак Комнен и
Катакалон Кекавмен. Ослобените дигнале востание против цариградската влада. Во
едно пафлагонско село Исак Комнен на 8 јуни 1057 година е прогласен за цар. Приврзаници му пристигнале од сите делови на Мала Азија и набрзо Исак со својата
војска допрел до Никеја. Војската што цариградската влада ја испратила против него и претрпела пораз. Михаил IV морал да стапи во преговори со својот противник
и му понудил, преку пратеништво што го предводеле Константин Лихуд и Михаил
Псел, титула на цезар и место на престолнаследник. Ваквите концесии само ги
охрабриле неговите непријатели. Сега и во Цариград се кренала опозицијата и му
подала рака на Исак Комнен. Пресудна улога одиграла црквата како трета сила и
најважен чинител по крај двете сопернички аристократски групи. Патријархот
Михаил Керулариј се поставил на чело на опозицијата. Света Софија станала центар на агитација против владата. Михаил IV бил присилен да го напушти престолот
429
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и да се закалуѓери. На 1 септември 1057 година Исак Комнен влегол во Цариград и
од рацете на патријархот ја примил царската круна.
Во текот на последните децении моќта на престолничкото цивилно благородништво непрекинато растела. Секоја нова влада и донесувала нов триумф на цивилната странка. Со доаѓањето на престолот на Исак I Комнен (1057-1059) настапила
реакцијата. Иако владеењето на овој прв од Комнени било краткотрајно тој сепак
успеал да ја зајакне воената моќ на Царството...“.
„Меѓутоа, стариот Вотанијат не бил во состојба Византиското царство да се
повлече во хаос. Неговото краткотрајно владеење, со кое завршува оваа епоха на
опаѓање, било исполнето со борби и востанија, бидејќи по разгромот на моќта на
цивилното благородништво меѓу војсководците започнало огорчено заграбување
на највисоката власт. Круната најодзади му припаднува на најсилниот и најспособниот: на Алексиј Комнен. Алексиј најпрвин, во служба на новиот цар, го совладал Никифор Вриениј, а потоа и новиот узурпатор, Никифор Василикиј, којшто
го наследил на местото дукс на Драчката тема па и во улогата на претедент. Меѓутоа, кога во 1080 година во Никеја е прогласен за цар Никифир Мелисин, кој по
примерот на Вотанијат го повикал на помош Сулејман, Алексиј не влегол во нова
борба. Тој престанал да изигрува лојален слуга на царот Никифор Вотанијат и почнал да подготвува свое сопствено издигнување“.430
„Меѓу сите претставници на воената аристократија коишто се грабеле околу
царската круна, Алексиј Комнен бил не само најстакнатиот војсководец туку и еден
вистински политичар. Во тоа тој го надминал и својот стрико Исак I Комнен и несреќниот Роман IV Диоген. Со голема вештина тој си подготвувал почва во војската и во престолнината и умеел за себе да ја придобие и противничката странка.
Се оженил со Ирена Дука, внуката на цезарот Јован и ќерка на манцикертскиот
предавник Андроник. Царицата Марија го посинила и во него видела заштитник на
својот малечок син Константин Дука, не губејќи надеж дека тој еден ден ќе ја добие царската круна. Главен спомагател на Алексеј, покрај неговиот брат Исак Комнен, бил цезарот Јован Дука...431
Во Цариград, чијашто посада се состоела во поголем дел од странски наемници, Алексеј влегол благодарение на договорот со запоседнкот на германскиот
одред. Како и трупите коишто го бранеле Цариград и војската на Алексиј претставувала шаренило војници од разни народности, желни за ограбување и плен. Три
дена и три ноќи византиската престолнина била сцена на подивено ограбување и
насилство. Откажувајќи се од безизлезната борба, Никифор Вотанијат се откажал
од престолот и се закалуѓерил.На првиот ден на Велигден, 4 април 1081-та, Алексиј
Комнен е крунисан за цар на Византија“.
„Епохата на Комнени може да се смета за златен век на византиската историографија, и тоа пред сè поради делата, на Ана Комнена, Јован Кинам и Никофор
Хонијат. Ана Комнена, најстарата ќерка на царот Алексиј I (1081-1118), ја напишала ‘Алексијада’ во која што го прикажала животот на владеењето на својот
татко...“.432
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Стивен Рансиман433 наведува: „Едниот исклучок била една мала држава, востановена во текот на втората половина на тринаесетиот век во граничните територии на исток од Битинскиот Олимп. Нејзин основач бил Ертоугрул, кој умрел во
1281 година, и кого го наследил неговиот син Осман. Корените на османлиската
династија, или на Османлиите, како што биле нарекувани потомците на Осман, била испреплетени и украсени со легендите што биле создадени откако династијата ја
стекнала својата слава...Султанот Мехмед Освојувачот сакал да ги импресионира и
своите турски и своите грчки поданици, па ја подржувал теоријата дека неговото
семејство потекнува од еден кнез од царската лоза Комнени, кој мигрирал во Коња
и таму преминал во ислам и се оженил за една селџучка принцеза“.434
Рајнхолд Ланге435 пишува: „Исак Комнен потекнува од високоугледен род,
кој првовреме живеел во Македонија, подоцна големи поседи во Пафлагонија придобил. Исак, кој веќе ја надминал педесетата година, како млад човек служел под
Василиј II и преку неговата женачка со ќерката на последниот булгарски цар Иван
Владислав доспеал до големо богатство....“.
„...внукот на Јован (II. Комненос [1118- 43], Р.И.) поради наводно навредување од царот настапил како непријател, исламската вера ја прифатил и ќерката
на Султанот Масуд I. од Икониот ја омажил. Тристотини години подоцна тврдеше
Султанот Махмед II., Освојувачот на Константинопол, бил наследник на овој Комнен“.436(Фатих=Патих, х=в, патив-од него пателе кога тој ги ослободил, Р.И.)
„Во Мала Азија бил султанот Масуд I. од Иконион и неговото Царство го
поделил меѓу неговиот син Килиџ Арслан II. и неговиот зет Јакуб Арслан, кои, како
не инаку да се очекува, наскоро жестоко завојувале...“.437
Хамер438вели: „Турците...Халкокондил се колебал измеѓу потеклото на Турците и Скитите или Парќаните, а Франце прифаќал, ласкајќи ја таштината на изродените Грци, романтичната приказна, дека Османовата владеечка лоза потекнува
од Исак Комнен, отпадник на својата вера и својот народ. Бидејќи добро говорел
арапски, бил тој кај Персијците, те. Турците (иако овие не се Персијци ниту говорат арапски), мошне омилен- како преведувач на повеќето римски и грчки новели на арапски, те бил почитуван како втор Мумамед. Се оженил со ќерката на селџучкиот емир. Син му бил Сулејман, татко Ертуголов, чиј син бил Осман...“.
Овде нема турски (Османов) јазик. Тогаш таков немало-тој бил подоцна.
„Мехмед- бег, Караманов син, основач на династијата Караман, кој истовремено се издигнала со османовата од рушевините на Селџуцкото Царство и која две
столетија се одржала како нејзин опасен такмец, го обзнанил еден обичен Турчин
како син на оној на Крим во серајот на умрениот Изудин, во чие име се домогнал
на главниот град и власта. Ќе биде згодна прилика на друго место да говориме за
основање на караманската власт и за нејзините извршители; овде само ќе приметиме дека Мехмед Караман со текот на таа промена на престолот вовел мошне би433
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тна промена во пописите за порези. Овие дотогаш во Селџучкото Царство се пишани со персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот и го
оспособил книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се водат
пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик. Абак, монголски хан, поради заштита во исто време ги повикал на помош двата селџучки владетели, имено оној од својот главен град од тобожниот Изудинов син протераниот
Гијаседин Кеихусрев и Месуд, вистинскиот син на оној на Крим умрениот Изудин.
Абак го испратил против Турчинот, кој се дрзнал да се домакне на престолот, и
против неговиот заштитник Караман својот син Огуз-хан и својот везир Фахрудин
Али-шах. Тие го протерале дрзникот, кој го својатал престолот, а неговиот заштитник Мехмед-бег Караман заедно со браќата ги убиле. Селџучкото Царство го поделил монголскиот хан меѓу двата братиќи, така да Кеилхусрев владеел со западниот дел во Икониј (Конја), а Масуд со источниот во Ерзинџан, Сивас и Малатиј.
Првиот дал да го смакнат Аргун-хан (Абак-ханов наследник), оти му постанал сумлив како да е уз неговите непријатели Татари, те. уз Турците на Крим, против неговите поданици, Монголи во Персија“.439 (Селеук=Селјук=Селџук, Р.И.)
Па Мехмед Караман во персискиот јазик внел монголски=турски зборови.
Османовиот јазик бил персиски и монголски.Па и писмото било само персиско.Османовиот јазик бил службен,но никако народен јазик-без турски јазик/народ.
Х.С-Вотсон440 пишува: „Зборовите ‘Турчин’ и ‘Турција’ во европските јазици содржат становита неискоренета најаснотија...Варијантата на турскиот јазик, кој
се развил во Мала Азија, била темел на јазикот на поголемиот дел на образованата
елита на Отоманското Царство, иако чинителот дека повисоката култура те политичката класа била тројазична- на турски, персиски и арапски јазик...“.
За да се потврди одродувањето на новите вештачки народи, кои биле со векови под Османовото Царство, кое било само муслиманско=турско, е наводот со
Турците. На просторите на денешна Турција службени биле христијанскиот јазик
коине; па исламскиот арапски јазик; Османовиот турски јазик на султанот Мехмед
Караман од 13 век, кој во персискиот јазик со персиско писмо внел и турски- монголски зборови.Овој јазик бил службен во Османовото Царство до последниот миг.
Густав Вајганд441 вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле т.н.словенски.Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не можело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век.
Бриги=Турци. Еладците, Власите и Шкиптарите биле одродени тн.Словени.
За Г. Вајганд простонароден „мешан“ турски јазик. Како што бил турскиот,
а Албанците биле во служба на Османите, и арбански бил „мешан“. Па и влашкиот.
Арбанасите и Шкиптарите биле Епирци на Комнените со Ѓорѓи Кастриот.
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ЃОРЃИ КАСТРИОТ (Т.Н.СКЕНДЕР-БЕГ)-НАСЛЕДНИК НА КОМНЕНИТЕ
Г.Острогорски442 пишува: „Сепак византиското население тешко го поднесувало туѓинското владеење на Латините,како поради охолото однесување на освојувачот така и поради верските спротивности. Црковното потчинување на Грците
на Рим формално било постигнато, иако не по пат на унија, како што очекувал папата, туку по пат на освојување. Меѓутоа, вистинското обединување сега било подалечно од било кога и да е. Латинската доминација само ги продлабочила спротивностите меѓу Запад и Исток. И додека многу византиски феудалци му се потчиниле на освојувачот, вклучувајќи се во системот на новото владеење, а народните маси, иако незадоволни, останале во својата татковина, некои византиски болјари ги
напуштиле окупираните земји и отишле во покраините кои сè уште не биле населени. Потпирајќи се врз локалното грчко население овие бегалци засновале нови
држави во кои Византија продолжила да живее. Така во Мала Азија, зетот на Алексеј III- Теодор Ласкарис го создал Никејското царство, а на Балканот Михаил
Ангел, братучедот на Исак II и Алексеј III, создал Епирски деспотат“.
„Основачот на Епирскиот деспотат, Михаил Ангел, околу 1215 година го наследил неговиот полубрат Теодор. По паѓањето на Цариград Теодор подолго време
се задржал на никејскиот двор. Пред тргнувањето за Арта, така барем тврди никејската историографија, тој му се заколнал на верност на Теодор Ласкарис, признавајќи ги неговите врховни права. Меѓутоа, неизбежно морало да дојде до соперништво меѓу овие две византиски држави кои инспирирани од истите идеали се
стремеле кон иста цел. Ова соперништво со сета своја острина избило токму во
времето на моќниот и амбициозен Теодор, којшто гордо се нарекувал Теодор Ангел
Дука Комнен.443 Својот брат и претходник Теодор го надминувал со смелост и енергичноста. Под неговото водство западногрчката држава ја доживеала епохата на
бурен подем“.444
Стојан Прибичевиќ445 наведува: „Мирнодопската политика на Василиј II...
Вдовицата на цар Самуил добила една од највисоките титули во дворската хиерархија, а неговите синови станале високи царски службеници. Една од ќерките на
Цар Самуил се омажила за Комненус, кој подоцна станал цар. Една друга Македонка му станала жена на првиот грчки гувернер во освоената земја, војводата Константин Диоген, и била мајка на еден од подоцнежните цареви“.
Па следи имотот на Цар Самуил кој бил во Епир, го наследиле Комненови.
Ј.Г. Хан446 (1865) има Оддел Трети: Истражувања на проф. д-р Карл Хопф.
„Познатиот историчар Др. К. Хопф, презел во годината 1862 и 1863, заради
историјата на Грција во средниот век...да пронашол мноштво до сега непознати податоци од историјата и географијата, особено од добата кога Анжујците владееле
во средна Албанија, ама уште и во завртувања, кои Јован Мусакаи последниот деспот Епирски, им ги оставил на своите синови...“.
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„Меѓу реките Дрим и Мат се распростира приморската равница; горниот дел
се викал уште од средниот век Задрим т.е. од онаа страна на Дрим (гледајќи од Скадар); тука баш до самиот Дрим е градчето Дајно (итал. Дањо), околу кого по смртта
на последниот господар Скендер-бег се водела војна со Млетците. Јужниот дел на
оваа равница се викала за време на Скендер-бег- Мизија и припаѓала на една
споредна линија Балша (о=л, Баоша=Балша, Р.И.)
Од устието на реката Мат се протега широка, дивна приморска равнина сè
до планината Герабе од Драч,со ширина меѓу денешните вароши Тирана и Елбасан.
Тоа е покраината Албанои Птоломеова и Партина на друг еден стар земјописател,
оти ние ги сметаме двете за исто народно племе. Таа го задржала своето старо име
и се вика и денес Арбенија во особен смисол. За време на Анжуите таа се содржела
во регионот Albaniae-грофство Албанија447 и стоело под особено племето на грофофи, кои бар подоцна се викало Топиа (Tophia).
Арбенија е срце на средната покраина, а Кроја е главно место во неа, спрема
тоа и важноста на ова место. Изземено добата на Карло Топија, Драч, што на запад
се потпира стоел во раката на една или друга морска сила. На оваа приморска равница се наклонува на исток планинската долина Мата, во која на северната половина племето Мирдитско а на јужната Матанско. Мата била племенска покраина на
српските Кастриоти, а не Арбенија. Тек кога Скендер ја зграбчил Кроја, полагал
право на истата, и тоа како наследник внук на Топија“.
„Главниот друм од запад на исток преку средната покраина (која Римјаните
го викале Via Egnatia) оди од Драч низ областа на реката Шкумба преку безпатни
планини на римската Кандавија, на езерото охридско,- во Презба и понатаму до
прастарата меѓа Илирија и Македонија448 (или денешна Албанија и Бугарија),449 со
северната падина на високата Барнуса, кој денес се вика Перистер.450Долж на Шкумба,451 од морето до Охридско Езеро, владееле за Анжуите и Кастриотите племето
Топија, и при тоа беа во блиска врска со племенската на династите на Албанците. 452
Меѓу овие беа најславните Аријантските Топија, кои биле околу Кандавија. Тоа од
почетокот на XI. век е познато, од добата кога царот Василиј го покорил Бугарското Царство.453 Во Охрид стоел Гропи (Groppa) и владееле и со Дебар (јужна долина
на Црн Дрим); во Презба друго племе, кое може да биде како Аријанитите- кое се
викаше Комнени.454 (з=с- Презба=Преспа, Р.И.)
Јужниот сосед на она брѓанско племе Топија беа во исто време- Мусаци
(Musakis),455 кои во последно доба на Византиското господство, се нарекле Епирски; но при сè тоа нивното господство никогаш не се протегало и преку јужниот
брег на Војуса туку останало само на утоката Девол и нејзината притока Бератина.
Тоа им беше најглавниот предел на пространата приморска равница, која со векови
по нив се нарекувала Мусакија и зафаќала меѓу устието на Шкумба и Војуса, одво447

По кратко време името Албанија изчезнува. Па опстоила само Арбанија: р=л-...Григор=Глигор...
Па реката Црн Дрим бил меѓа на Епир и Илирик (Марин Барлети), како и со Дарданија (Страбо).
449
Се кажа меѓа на Епир, Илирик и Дарданија. Не Албанија- само Арбенија сè до денес Шкиптарија.
450
Врв Перистер=Пелистер, р=л, на митолошката Баба Планина и во Бабилон=баб ил он: баб=баба.
451
Шкумба=Скумба, шкиптар=скиптар кој го носел охритскиот архепископ- тој имал двоглаворел
452
Албанија била на Кавказ (Страбо)- на Балканот Арбанија. Рим и Виена не успеале со Албанците.
453
Цар Самуил создал царство во Склавинија-царски јазик му бил коине, а црковен старословенски.
454
Комнените биле Македонци. Нивни наследник бил тн.Скендер-бег, крал на Македонија и Епир.
455
Musakis и Kastriotis биле само Ромејци, под Охридската архиепископија со старословенски јазик.
448
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ени со снажно планинско мноштво Томороса и равнината од исток околу езерото
Малик, каде протекува Девол (јужно од него стои денешниот варош Џорџ)“.
„-Михаил Комнен, синот на деспотот Никофор (кој дотаму стоел како телец
во Кларенци пуста)“456
“1291 Флоренц Хенегау, кнез Ахајски и Петар Лиљ се договоруваше со Никифор Епирски за бракот меѓу Тамара (Итамар) и Вилип Тарентски“.
„1296 Consens Вилин Тарентски да би го помирил деспотот Никифор со Севастократорот Краторот Константин Комнен Дика Ангел.
Simon de Mercey постанал управите во Епир 1298“.
„Вистинското племенско стебло почнува тек од синот Тодоров (прадедо на
нашиот деспот) Андреја II, кој се оженил со девојката од соседната куќа на Комнен
Топија. Таа му родила три сина и две ќерки, од кои поточно една се омажила за
крал Балша (II) Скадарлија, а другата за Гропа, господарот Охридски. 457
За овој Андрија II приповедува Деспот, дека тој со помош на двата своја зета
со оружје го грабнал пределот и варошот Касторија, за својата куќа од господинот
Марко кралот и тврди понатаму, дека од тоа доба му останала Касторија во своина
на семејството Музака, додека најпосле не го презеле Турците.
Но ова не е само една војна на Андрија II, оти тој уште при освојувањето на
Касторија го одбил освојувачкиот упад во Епир на Бугарскиот крал Волкашин, 458 го
потиснал до планината Перистер, значи до во околината на Манастир, а кај врелото Добриде, што е меѓа на Албанија и Бугарија, изборил една победа во која самиот Волкашин го зароби. На захватлност за оваа победа добил тој од царот Византиски инвестира од Касторија, назив деспот од Епир, со привилегија златен печат
и една тронска столица, на која бил извезен царев грб со бисер“.
Македонија со македонски Епир на Шкиптари и Власи биле под Охрид.459
„10. На крај малата Девол до разорената варош Нестрамо.460
Понатамошните хорографски белешки за споменатиот предел нема повеќе
деспотови записи, ама ни даваат општа и по историја важна белешка, дека т.е. реката Девол е меѓа на покраините на Мусака и Топија.
Тоа се господарите уз стеблото на Мусаките, по кажувањето деспотово.
Ова се поново земјите кои им припаѓале на Мусаците со тоа, со што изумреле некои владеечки племиња околу нив:
1. Охрид (на друго место напишано и Алкриј или Делкриј т.е. и Екриј), една
метрополија, чиј округ вреди повеќе од 12.000 дукати, припаѓала на Гропите изумрени.
2. Презба припаѓала на господинот Комнин Презби и неговиот син Тора или
Торих. Семејството изумрело. Нивна наследница е вашата баба Кирана. Во езерото
Презба има едно острово,на кое е манастир и моштите на св. Ахил (треба св.Ахил)“
А. Приморци Топија
„Грофството Албанија. Во прибелешката 1272 год. Хопфовите сведоштва
треба да разликуваме во regnum Albaniae една грофина Албанија; средината на оваа
грофовина се сложува со Албанија Птоломејева, и таа уште и денес го носи името
456

Исто така, страна 476.
Исто така, страна 483.
458
Бидејќи Волкашин и Крали Марко биле Бугари, без етнички народ Бугари- држава само 1908 год.
459
Василиј II Македонски- надлежен врз Цариградската патријаршија и Охридската архиепископија.
460
Исто така, страна 489.
457
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Арбанија,461 1338 год. ако добро го прочитавме, тоа се споменува на север од Мат и
југ Шкумба (веројатно спрема растегната.462
Кажуваат дека оваа грофовина имала главна варош Арбанон, кое е место по
прилика таму каде денес на Арсен стои селото Арбона (надомак на Тирана).
Во истата прибелешка ние веќе ги покажавме чинителите, кои говорат за господарите што во оваа грофовина биле, и заради краткотрајност упатува на неа; меѓу тоа ние знаеме само за еден Мусак Топија, кого 1343 го поставил Кантакузен за
првенец на округот околу варошот Арта, ако тоа веќе не е некакво лице на лозата
брѓански Топија“.
„Еден знак за високото држење на ова династичко племе Албанско изнесува
Akropolitz p. 98, кога тој наведува 1255 некого Гуламоса (Ваљемо?) од Албанова
како господар на градот Кроја (што е во Албанон) и мажот на синовицата царицата
Ирена, т.е. ќерка на една сестричина царева. Бидејќи нема име на таа жена, тоа на
неа генеолошки тешко може да му се фати крајот; но и поново со на проф. Хопф би
можело да ги приброиме во Комненови.
Потоа тоа племе било со царското семејство сродено и ова сродување паѓа
уште пред добата на Анжујците.
Не е не можно, брѓанските Топији по ова сродство да се викале и Комнени,
кои сите ги присвоиле, оти во ова доба не е необично, потомците на некоја мајка да
се придаде нејзино име, ако е само нејзиното племе пославно отколку татковото.
Ние не ја најдуваме ниту во Хопфовата збирка ниту и каде уште каков знак,
дека и приморската лоза го носела името Комнени; и за великиот Карло Топија се
гледа од мрааморниот натпис во црквата на манастирот Св. Јован кај Елбасан, дека
ова никако не е; оти таму се вели, дека албанскиот владетел Рапилко (Карло) Топија прв, од домот Врансуски со својот најстар син Ѓорѓе ја основале оваа црква во
год. 1381, 22-та година на неговата влада. Овде навистина не би го изоставиле името и Комнени, да Карло го имал. В место тоа се споменува натпис на неговото племе од домот Вранцуски, што се заклучува од таа околност, што му мајката мелеска
ќерка на Анжујците.
Оваа околност сега раскажува деспотот, и ние сега преминуваме на кажувањето негово за приморската лоза Топија. Еве како тој за тоа вели.
Роберт Неаполски (внук на Карло Анжуј) сакал да ја испрати својата вонбрачна ќерка во Мореја, да таму да се мажи за еден големец; но неа во Драч ја напуштаат, те таа таму во варошкиот управител Андреја Топија се заљубува и за него
појде. Но Роберт тоа го искали, оти малку потоа им заповеда на овие двајцата во
Неапол да дојдат и таму ги убива. Обата сина на овие Карло и Ѓорѓе ги испрати во
постојбината.
Деспотот раскажува понатаму дека Карло Топија владеел на обете Шурији
Скурији, Фисина (?) и Блевишти (?) во Малата Таранзи (сигурно погрешно во местото Тирана), Хараби (Герабе) и Фуарку.
Тој со Воисава ќерка на Балша Скадарлија родил два сина: Ѓорѓе и Карло;
Ѓорѓе го даде во залог Драч на Млетците, и умре без деца. Неговиот брат Карло се
ожени и имал синови ‘од кои произлегле оние што се викаат Топији’..
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Се потврдува, имало само Арбанија, променето во Албанија. За народот постоела само Арбанија.
Исто така, страна 492.
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Почнувајќи сега Barlertius стр. 37. споменува дека Андрија Топија и синовите му Комнино (овде сако крстено име) и Мусакија да се во исто место, каде деспот
вели дека стоел стариот Карло Топија (оти овој го споменува пределот Скурај, Мусахија, Гераби и Фарка),- тоа ние можеме само да го земеме како за докажано, дека
овој Андрија Топија внук на големиот Карло Топија а син на помладиот син Карлов
Карло. Но во ваква родбинска врска стоел овој со историскиот Аријанит ?
Кој го земе горното кажување деспотово за сигурно, тој ќе мора ова да го земе брат негов, оти и тој се викал исто Топија. На против таквото верување постојат
две сумливости.
Ни деспот ниту Барлетије нигде не споменува дека тие биле браќа (Карло
Топија и Аријанит), но Барлетиј ги споменува при броењето на браќата Аријантови
само нив двајцата, Мусак и Владениј; а не вели ништо за некаков Андрија.
Почнувајќи понатаму со имињата Андрија и Аријанит, како што подолу ќе
видиме, едно со друго се променува, и при тоа мора да се земе, дена овие имиња
бар таму се броеле како облици на исто име,- тоа морало да се земе дека двата сина
на истиот татко имале исто име; оваа вистина кај еден Мусакиј се наведува, ама
дека имало повеќе такви примери- тешко би можело да се верува.
Ама на крајот споменува деспотот некој Матеранда (Матеранга ?) Аријанит
како татко на Суила, жена на Гина I Мусака, а со тоа современиците Андрија II Мусаки и Балша II; не може никако да се земе дека ова лице било син на Карло, помлад син на големиот Карло Топија, но би можело да се земе дека овој Матеранго е
прадедо на историскиот Аријанит, ама за тоа нема баш никакви сигурни докази.
Ние би биле склони горното кажување деспотово да го ограничиме на
Андрија Топија и неговите потомци а односот на сродството меѓу Андрија и Аријанит да го оставиме како нерешена работа.
Со споменатиот натпис во црквата на манастирот Св. Јован се дознава 1359
год. како година кога застанал на владата Крло Топија а со тоа воедно и добата кога
родителите му умреле.
Хопф за него и неговите сродници ја нашол уште и ова сведоштво: Карло
Топија го освоил Драч од Млетците 1368; го поседува Дулчињо 1376 а умрел 1387.
Неговата жена која деспотот вика Воисава, на друго место се вика Карарина Балшиќева. Нејзиниот син Ѓорѓе им го отстапил Драч на Млетците 1392 год. и умрел
во истата година. Овој Ѓорѓе, за кого вели деспот дека умрел без деца, оставил во
колку се знае единица ќерка Јелена, која ја зел Константин Кастриоти, дедо Скендербегов. Овој Константин полагал право на градот Кроја, како своина на дедото
на неговата жена, а Млетците го оптужиле како издајник те го убиваат 1402 (по
своја прилика годината кога Скендербег се родил). Неговата вдовица и нејзините
синови добиваат пензија од Млетците. (Јелена=Елена, Р.И.)
Ние ќе ја завршиме оваа примедба за приморската лоза Топија, со уште некои сведоштва старински, што ги пронашол Хопф за Кроја, оти таа е главен град на
племенскиот прадедо на Арбанија, те со тоа им припаѓа ним а не на Кастриотите.
Карло Топија ја подигнал Кроја 1366...И поново Барлетиј (стр. 17) споменува дека
Топија ги основал Кроја и Петрела“.
„Б. Брѓанска лоза Топија
Обете лози Топија само се по ова име едно; напротив името Комнен, Голем
и Аријанит како да се однесува само на лозата Аријанити или на Брѓани. Ама ими-

153
њата Комнен и Голем уште се и браќа со историскиот Аријанит, во тоа се сложуваат во кажувањата и деспот и Барлетиј; тие мора значи да произлезат од ма каков
заеднички родител...“.
„Бидејќи раскажал како Мухамед се откажал од опсадата на Белград (1421)
на својот повраток се зафатил околу покорувањето на кралот Босански, продолжува понатаму.463
Земјата на овој крал се ослонува на земјата на Стефан синот Сандодов. Народот е илирски, но и поново уште одавно е одвоен од останатите Илири, оти тие
имаат исти обичаи и начин на живот, ама законите им се различни. Сите жители во
Сандодовата земја се вика кудугери, а меѓу нивната земја и Епир имаат повеќе млетачки вароши и земјата Иванова (Кастријотова), а по ова земја доаѓа земјата Комнена (Аријанити), која со мах е приморје; спрема Пчелникoт се простира оваа последна земја до околината на Агрикастро, каде постои намесник (Муратов). Мурат
ја пленал земјата Иванова и Комненова“.
Аријанитите биле Комнените- името на Аријаните се користело и порано.
„Покрај брѓанската лоза на Топија Аријанит, мораме да ја споменеме по кажувањето деспотово уште една гранка Топија Гора (Гора) оти тој во една прилика
го споменува себастократорот Павле Топија Гора и три старца, а подоцна поново
Павле Гора како татко на неговата мајка Кирани.464
Овие Топии Гора со блиско сродство веројатно биле господари на езерото
Презба. Може да биде дека тие веќе изумреле и при тоа ‘вашата баба’ Кирена (т.е.
негова мајка) е нивна наследничка“.
„Хопфовите истраги можат во неколку ова да ни го расфетлат, оти внуката
Јелена, наследничка на снажната стара куќа Топија Комнена,- не можела да им биде на Албанците баш нималку страна“.465
„Хопф држи дека Скендербегов дедо Константин е исто лице кое е и Константин Скендербег, синот на Бранило Кастриот, управителот Александар Ѓориќ
(Gjoritsch) во Канина. Ако ова било вистина, тогаш ова би морало да се викало името на прадедото Скендербегово. 466 (ќ, ѓ...ги внел Вук Караџиќ, Р.И.)
Константин се оженил, како што горе видовме, со Јелена, едина внука на големиот Карло Топија и наследница на баштината на нејзиниот татко Ѓорѓе Топија,
најстариот син на Карло Топија. Но баш ова бил и повод на несреќата Константинова, оти Млетците го убиле како бунтовник (1402), што било подметнување, оти
полагал право на Кроја, која припаѓала во наследство на неговата жена.
Неговата вдовица и обата сина Алексиј и Јован (Иван) фигурирале 1403. како пензионери- млетачки.
Јован 1406 бил поставен за Dominus satia potens а 1407 фигурирал како Калауз (Вазал) млетачки.
Во 1410 го назвале adstrictus Turcis кој е proprium natum на истиот даден во
талецештво. Толку се знае по сведоштвата кои Хопф ги пронашол.
Деспотот споменува, како кажавме, само дедото Скендербегово под името
Павле, дека тој имал само две села Сињ и Гарди поштер (т.е. долен град), но него463

Исто така, страна 498.
Исто така, страна 502.
465
Исто така, страна 504.
466
Исто така, страна 505.
464
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виот син Јован се направил господар од сè на Мат; но тој приметува, дек тек негов
син ја зел Кроја, која неговиот татко никогаш ја немал.
Скендербеговата мајка деспотот еднаш ја назива Војисава Трибала, вторпат
Војисава Трипалда, додавајќи дека таа била од добра куќа. Таа родила девет деца,
четири сина и пет ќерки. За првиот син вели дека се викал Репош, и дека провел богудан живот, бидејќи отишол во Синај и така умрел како монах.
За Станиша и Константин деспотот вели, дека обајцата со Ѓорѓија му отишле на султанот во заложништво, но рано изумреле. Ѓорѓи, кого Турците го нарекле Скендербег, бил најмлад од сите четири синови.
Од Ивановите пет ќерки најстарата Марија била мажена за Стефан Црнојевиќ господарот црногорски. Деспотот не го споменува мажот на втората ќерка Јела;
по Барлетиј таа била мажена за Стрезија (? Срезоја) Балша господарот од Мизија,
додека деспотот вели дека на истиот му пошла четвртата ќерка- Влајка; по Барлетиј
понова оваа Влајка отишка за Гина Музака. Третата Ангелина мажена е за Владан
Аријанит. Петта и последна ќерка била Мамица, кој Скендербег ја мажил за Мојсиј
Дибранин, внук на Аријанит Голем, бидејќи најпрво го наговорил со својата прва
жена (најстарата сестра на нашиот деспот) Суила Мусакијева да се раздели.
По деспотовото кажување Скендербег бил најмлад од сите четири синови;
ама дека тој бил најмлад син, тоа изгледа неможно поради споменатото мажење на
неговата сестра: оти кога деспотот се повратил во постојбината тек во својата 40- та
година, а нејзиното мажење не можело да биде одма во прво време, тоа Мамица морала да има четириесет години за нејзиното мажење.
Од ова се изведува дека Скендеровиот татко кога се обврзал на султанот да
му помогнува со војска, не можел непрестално да биде вон своето семејство, но бар
од време на време се враќал дома. За разните односи на животот Скендербегов, деспотот изнесува најточни белешки:
Во почетокот на својот писмен состав десопотот наведува, дека Скендербег
имал седум години кога со своите браќа отишол во заложништво на Турците, и дека во четириресеттата своја година и поново се покрстил. На крајот на кажувањето
вели понатаму: ‘Скендербег умрел во декември 1456 година; живеел 21 во постобината бидејќи се повратил и покрстил. Кога се вратил имал 40 години, така да тој
живеел 63 години.
‘Скендербег војувал со Турците од прилика 24 години,а после неговата смрт
војувањето го продолжила господата албанска од прилика уште седум години’
По согласност на исказите деспотови, Скендербеговото родување паѓа значи некаде во 1403 година, и овие години оваа е околу шест години постара од исказите кои до сега се најдени.
Ако земеме сега дека Скендербег Иванов син се родил 1403 година, и дека
не може да се земе, дека сите пет негови сестри се после него родени, тоа мислиме
дека не ќе се излажеме, ако земеме дека татко му Иван не секој начин се оженил
пред 1398 година. Ако земеме дека Иван имал за неговата женидба само 20 години,
дека по сведоштвото имал еден постар брат Алексиј, (горе споменат),- таа женидба
на Јелена Топија за Константин Кастриот не можела да биде после 1375 година.
Ама во ова доба живеел не само неговиот татко († 1392), но ќе и неговиот дедо, големиот Карло Велики († 1387).
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Почнувајќи по веројатноста може да се смета, дека Јелена Топија не можела
да го земе Константин, но дека по воља на нејзината родбина му е дадена- од тоа
следи дека Константин морал да има важна положба меѓу албанското племство, кога се удостоил со таа почест да се ожени со наследницата на Топија.
Во очите на Албанците значи бил Скендербег, и ако словенско потекло, 467
внук на последната наследница на старата лоза Топија. Оваа положба можела да го
приближи до брѓанската линија на Комнени, меѓу кој беше првенец Аријанит Голем, кој подоцна му постанал таст. Ако сега Скендербег е роден 1403 година, тоа
тој пред смртта на својот татко (1431) можел да има веќе 28 години, и бил значи доста зрел, Мурат II да го забележи и тој во стег овој најживо да го почуствува. По
тоа можело да има веќе 32 години кога Аријанит побегнал од царевиот двор (1435).
Веројатноста говори, дека тој со овој свој сродник уште за своето бавење во царевиот двор дошол во близок однос, и значи одма при првата своја појава во татковината тука имал снажна потпора од Аријанит. Бидејќи веќе му постанат зет на
Аријанит бил поради сродство со овие и уште поради своите сестри, за големците
во северна и средна Албанија: во врска со сите големи династии: Балша, Дукаѓини,
Црнојевиќ во Црна Гора и Мусаците. Кога најпосле Скендербег се вратил во Албанија тек во 40 или 41 година, тоа не може ни малку повеќе да биде чудна онаа голема војна слава негова, која тој ја придобил кај Турците со своето лично јунаштво и
војводински дар,- оти за тоа на зрелиот човек имал доволно време.
Ако земеме дека Скендербег се родил 1403 и дека по кажувањето деспотово
во седмата година отишол во заложништво, тоа ова можело да биде на тоа во 1410
година; но тоа и не би можело да биде подоцна, оти и во едно млетечко сведоштво
ова се споменува во истата (1410) година. Почнувајќи сега Франсоа Ленорман (Deniers de Balsch, с. 14) споменува по Вателиков (la Soveraineté de Montenegro) еден
поход, кој стогодишниот Евренос паша (единствен уште жив другар Урханов) го
подигнал 1410 (бидејќо на престолот се качил Муса Челеби) до нога да го победи
Балша III.-: може да биде покорувањето Иваново и давање на синовите во заложништво било баш во оваа војна.
Во останатото 1410 година паѓа во онаа размирица на турскиот двор која
траела од битката Ангорска (1402) цели единаесет години,- и веројатно дека Албанската госпоштина за ова доба повеќе пати се приграбила на едниот или на другиот
крунски такмец и поново го оставале. Било како му драго, толку може да се каже
(по до сега реченото) на сигурна да се рече, дека Скендербег не можел да биде
испратен во заложништво 1421 за време на првиот албански поход Муратов (II).
Бидејќи Мурат II се родил 1403, значи бил врсник Скендербегов, и овој имал при
Муратовото стапување на владата веќе 17 години. Времето на Муратовото освојувачкиот поход на Албанија, кога по раскажувањето Францесово и Халкондилово
Иван Кастриот и Аријанит се покориле (тоа поход бил после несреќната опсада
Биогра-дова) не може точно хронолошки да се одреди: но тоа се разбира не можело
да биде пред 1421. Скендербег значи морал да биде одгледан на дворот на Мухамед
I, татко на Мурат II.
Чудновато се сложува деспотот со Францес и Барлети во тоа, што вели, дека
таткото ги дал во залоништво на Мурат него со уште два браќа, сите мали, и додава
дека обата овие браќа уште млади умреле.
467
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Но Скендербег, продолжува деспотот со раскажувања, израснал убав, паметен и јуначки маж и после смртта на својот татко побегнал од Турците. Тој т.е. го
прател пашата Влашки во војната против Угрите, и кога овој таму погина и Турците се разбегаа, побегна и Скендербег, и така некако се случи, тесно да му се прибија
на благајникот (канцлерот) пашин. Скендербег рече да го фатат и го принуди во
име на пашата, да даде сума на губернаторот Кројинов, овој да му ја предаде земјата. Благајникот после многу натегања разбра во што е работата, а Скендербег
после го уби за тој да не можел да го издаде. Потоа Скендрбег тргна за пат за Албанија, дојде до Кроја и на голема радост за сите албански господари се дочепка на
овој преку секоја мера јак град, и одма се покрсти. Одма потоа ги собра албанските
господи во Леш на собрание; едни дошле за себе, другите пуштиле полномошници.
Скендербег го избрале со листа за капетан од Албанија. Потоа раскажува тој, како
Скендербег облетал заради неговата тетка (деспотова cousine) околу нејзиниот татко Аријанит Голем и како овој пристанал на советување на неговиот зет Гина II
Музаки (таткото на нашиот деспот и вујко невестин), за што Скендербег на онакво
зло му се заблагодарил.
Но тоа што неговата Суина ја отерал Мусака Комнен, по наговор Скендербегов, не една замерка која деспот му ја префрлува на Скендербег; оти тој го криви
и за тоа што тој на неговото семејство после смртта на Гина II му го грабнал пределот Томорица. Тоа го покажува само вкусот и паметот деспотов, што тој овие
сите прекори му ги натура на карактерот Скендербегов. Тој вака за него вели: Господар Скендербег бил паметен, јунак и убав човек, и од сите свои предци бил најголем и најснажен господар. Бидејќи ја преграбнал Мата, татковина своја, се намести како господар на Кроја, што неговиот татко ја немал, и кога постанал главен капетан (генерал капетан) од Албанија, намерува тој да ја дограби и сета земја. Тој ги
фаќа браќата Балша Јова (? Giov) и Гојко (? Goiko) негови сестриќи, и ги испраќа на
стариот крал Фердинанд Неаполски, тој заробени да ги држи, и ја презел нивната
земја, која се викала Мизија и стоела меѓу Кроја и Леш. Од преграбнатата исто така
баштина и од господарот Мојсиј Комнен, која била во Дибра; овој бил човек од срце и не можел да го претрпи ова насилие и ојде кај Турците. Турците го направиле
војвода над една војска и го испратиле на Скендербег. Ама овој му порача, ако тој
назад се врати дека ќе го држи како свој брат и Мојсиј се поврати, оти знаел дека
тој кај Турците извесно ништо не ќе биди и не сакал на христијанскиот крал уште
посилни да му ги направи.
‘Кога татко ми умре, тој нас ни ја зеде Томорица и малата Мусакија, и исто
така и на другите господи баштините Коми и Рандизу, и овие не можеле да се бранат, оти тој се наклонувал на војската, а Турците секој час ни се закануваа. Неговата надеж сè повеќе растела, кога папата Пие II намеруваше крстоносен поход. Но
по смртта на овој папа тој ја изгуби својата надеж, и на крајот нас и него не загрозуваа Турците, оти Богот нас не наказал поради нашите гревови’.
По изворите кои постојат се земало сè до сега, дека со мирот на Дајна во
пролетта 1466 меѓу Млетите и Скендербег престанале сите задевања помеѓу ним.
Но напред споменатите сведоштва покажуваат, дека ова војна траела сè до походот
Муратов (II) на Албанија, која почнала со опсадата на Свети Град (Сфети Град) на
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14 мај 1449 година. Веројатно, дека само стравот од овој грижливо спремен поход
ги разедини борачките сили помеѓе Албанците“. 468(Арбанија и Арбанци, Р.И.)
Стивен Рансиман469 наведува: „Со двајцата внуци на Тома, Мехмед- паша во
Константинопол и слабакот Констатин во Рим, згаснала царската лоза Палеолог.
Помладата гранка, што потекнува од Андроник II, која владееле во Монферат уште
од четиринаесеттиот век, згаснала во машката линија во 1536 година, а поседите по
женско наследство преминале на маркизата од Мантова. Ќерката на деспотот Теодор, Елена Палеолог кралица на Кипар, умрела во 1458 година, а нејзиното единствено дете, кралицата Шарлота, починала протерана и без деца во Рим во 1487
година. Единствените потомци на царот Мануел Палеолог што се денес живи можат да се најдат во јужна Италија, во семејството што потекнуваат од Јован Кастриот, синот на Скендербег“.
Во книгата на ИНИ470 се наведува: „Во такви услови, етаблирирањето на
власта на Алекс Слав во Мелник и пошироката околина, за сметка на Бугарија, се
должело на неговите сојузнички односи со Латинската Империја.Трансформирањето на лојалноста кон зајакнатата епирска држава по 1216 г. му овозможило на Алексеј Слав и наредните години да ја одржува независноста. Во прилог на Слав биле
и амбициите на епирскиот владетел Теодор Комнен Ангел за освојување на Солун,
што било реализирано во 1224 г. и го означило кралот на Солунското Кралство.
Теодор Комнен ја концетрирал црковната политика во Охридската архиепископија,
од која го обезбедил и крунисувањето за император (1227 г.). Тоа ја потврдило
истакнатата улога што ја имала Охридската архиепископија во легитимирањето на
императорските тенденции и повикувањето на византиските традиции“.
Ј.Г. Хан471 (1865) наведува: „Ние видовме дека Јован Цимискиј е цар...Ние
само уште само тоа ќе го споменеме, дека повеќе православни писатели седела на
оваа столица, и самиот царевиќ Андреја Комнен. Во оваа метропола независноста
траела сè до 1767 година...“. (Охрид со Охридска архиепиоскопија, Р.И.)
Во книгата на ИНИ472 стои: „Во почетните години на осмалиската доминација имало и примери на присилно депортирање на домородното христијанско население. Познати се два такви примери од XV век поврзани со градовите Охрид и
Скопје. Во првиот случај султанот Мехмед II Фатих, 1466 година, наредил во
Инстанбул да бидат депортирани охридскиот архиепископ Доротеј, заедно со многу охридски клерици и болјари, најверојатно поради нивното антиосманлиско дејствување за време на востанието на Скендербег. Депортираните охриѓани во Истанбул формирале свое маало, кое било наречено Охридско маало, а е регистрирано
во пописот на населението на Инстанбул близу еден век по депортирањето. Во исто
време, односно 1467 година, биле депортирани и жители на Скопје, поточно, 15
православни куќи биле преселени во албанскиот град Коњух (Елбасан), кој бил изграден како тврдина наменета за борбат против Скендербег. Освен тоа, овие скопски христијани, како жители на Елбасан во пописите на неговото население од
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XVI век фигурираат и семејства од Охридско, од Костурско и од Серско кои, исто
така, биле присилно населени во овој град“.
Што бил т.н. Скендербег (Ѓорѓи Кастриот)?Тој бил само чедо на охридскиот
архиепископ, со старословенски јазик, двоглаворел кој бил носен на скиптарот...
Според Франсоа Пуквил,473 „Скендербег, последниот на Македонија и нејзината историја достоен за неговата слава“.Тој бил Македонец-Арбанија Македонска.
Во книгата на ИНИ474 се наведува:„Уште во најраниот период македонското
население се вклучило и во организираните оружени борби против османлиската
власт. Во втората половина на XV век тоа активно учествувало во востанието на
Скендеребег. Востанието започнаоло 1443 година и зафатило дел од македонската
територија во пределот на Дебарската област. Едино од најзначајните упоришта на
востаниците бил Светиград (Коџаџик) во Дебарската жупа. Неколку значајни и големи битки меѓу востаниците и османлиската војска се одиграле на територијата на
Македонија, а во нив учествувало и македонско православно население. Востанието конечно било задушено 1478 година. По неговото задушување мнозина албански
христијани и помал дел од македонското население емигрирало во Јужна Италија,
во Калабрија и на Сицилија“.
МТВ- Втора програма повеќе пати ги прикажуваше носиите и ората на оние
кои „емигрирало во Јужна Италија, во Калабрија и на Сицилија“. Тие останале како
македонските, но не како на Албанците со носии, игри...од Кавказјето со бело кече.
ОСМАНОВИОТ ЈАЗИК БИЛ ПЕРСИСКИ СО МОНГОЛСКИ ЗБОРОВИ
Па Турците биле исламизирани Православни од Источноторимско Царство.
Х.Џ.Велс475 пишува: „Додека царот Ираклиј покушувал да воспостави ред во
опустошената Сирија- било тоа после смртта на Хозрој II, а пред склучување на
конечен мир со Персија- му донесол некое необична порака. Донесителот на оваа
порака промакнал низ царската предстража кај Бостра, во пустињата јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо познат семитски
јазик на скитачките племиња на јужната пустиња.Секако Ираклиј го сослушал само
усмениот превод на тоа писмо, и при тоа лесно е можно и преведувачот уште на
своја рака да додал неколку презриви опаски.
Тоа писмо било необичен позив, пишан со китњасти стил, а од некој човек
кој се називал Мухамед, божјиот пророк. Колку се дало да се разбере, тој Мухамед
го позивал Ираклиј да признае един, вистински бог и да му служи. Друго ништо одредено не можело да се заклучи од ова писмо“.
Па арамејски, староегипетски, новоперсиски, коине, латински, арапски... не
биле народни на еден народ Белци (Пелазги), туку само службени и верски јазици.
Според Херодот, Бригите ги создале Ерменија и Анадолија. Подоцна била
создадена Фригија. Следи Фригите имале исти традоции како Бригите.Бидејќи овде
се говори за јазик, Фригите говореле со бригиски говори на Хомеровиот јазик.
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Јозеф фон Хамер476 пишува: „Мехмед- бег, Караманов син, основач на династијата Караман, кој истовремено се издигнала со османовата од рушевините на Селџуцкото Царство...овде само ќе приметиме дека Мехмед Караман со текот на таа
промена на престолот вовел мошне битна промена во пописите за порези. Овие дотогаш во Селџучкото Царство се пишани со персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот и го оспособил книговодството, помешано од двата
јазика, по кој уште и денес се водат пописите на османовата ризница нарочито со
хрѓаво писмо и јазик...“.
Османовиот јазик бил персиски со монголски зборови и со персиско писмо.
И персискиот јазик бил употребуван. На него пишеле авторите- имало повеќе дела.
Х.С-Вотсон477 пишува: „Зборовите ‘Турчин’ и ‘Турција’ во европските јазици содржат становита неискоренета најаснотија...Варијантата на турскиот јазик, кој
се развил во Мала Азија, била темел на јазикот на поголемиот дел на образованата
елита на Отоманското Царство, иако чинителот дека повисоката култура те политичката класа била тројазична- на турски, персиски и арапски јазик...“.
Во книгата на ИНИ478 се говори:„Исламската просвета имала нагласен религиозен карактер. Едукацијата се изведувала во мектбите и медресите (основни и
средни муслимански верски училишта). Во Скопје, уште во XV век, постоеле две
медреси, од кои Исхак-беговата била една од најстарите и најпознати медреси на
Балканот. Освен религиозните науки, во овие училишта се изучувале и источните
јазици, исламското право, филозофијата, математиката и други предмети. Текињата
на дервишите,исто така, биле центри за религиозна едукација и воспитување. Уште
во најраниот период, во состав на џамиите, медресите и текиите, биле создадени и
ориентални библиотеки. За најстара се смета библиотеката на Исхак-бег, основана
1445 година, а најбогата била бибилиотеката при Иса-бег во Скопје. Книжевниот
фонд се состоел главно од книги со религиозна содржина.
Благодарение на развиената едукација, во градовите се јавиле и првите исламски книжевни дејци и литерати кои пишувале поезија и проза. Така, само од Скопје, се издигнати неколку познати литературни дејци, како што биле: Атан Ускиби,
Исак Челеби, Вејси Ефенди и др. Најголема слава достигнал Исак Челеби, кој бил и
професор во медресите во Скопје, Бурса, Одрин, како и во најпознатата Сахи медреса во Инстабул. Тој напишал и едно дело посветено на Скопје. Меѓу османлиските поети од Битола познати се: Хавери, Зукури, Челеби, Вахии, Ќатиб Хасан,
додека во Тетово се истакнале поетите Суџуди и Тулуи.
Освен поети, во повеќето градови во Македонија живееле и работеле како
професори во медресите или како кадии и други познати учени личности. Таков
бил и Ахмед Исамудин Ташќопрузаде (1495- 1554), кој се вброил меѓу првите
османлиски енциколпедисти. Тој, 1529 година, бил назначен за професор во медресата на Исхак-бег во Скопје, каде повеќе години работел и како кадија“.
Во книгата на ИНИ479 се наведува: „Сред селското население се развиле неколку такви специјални задолженија и служба кои биле извршувани во полза на
државата. Овие специјални задолженија им овозможувале на нивните извршители
извесни даночни олеснувања. Тоа биле: војнуците, дервенџиите, мартолозите, соко476
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ларите, оризарите и др. Војнуците биле припадници на посебен војнички ред во
осмалиската војска...“.
Се истакна: „Војнуците биле припадници на посебен војнички ред“-војници.
Халил Иналџик480 вели: „Османлиите...превземале припадници на војничката класа во своја службна, те во Бугарија, Србија, Албанија, Македонија и Тесалија
им потврдувале статус на илјади војници познати на словенски назив војник...“
Олга Луковиќ- Пјановиќ481 наведува: „Одма на почетокот на тоа историскогеографско дело, Пејсонел тврди, дека јазикот на Словените од сите јазици е еден
од најраспространетите. Бидејќи ги наредил сите европски земји, кој се служа со
тој јазик, тој тогаш му придодал и повеќе земји во Азија. Во негово доба, како што
тој кажува, според писателите, кои се викале Gesnerus и Roccha, тоа бил заеднички
јазик на народите, чиј број го подигал на 60. Во негово време, во Унгарија уште секогаш постоело ривалството помеѓу него и унгарскиот, кој припаѓа на сосем различна група. Ние со поузданост можеме да кажеме, дека тој ‘словенски јазик’ исто
така како и оној, со кои, според Пејсонел, а на основ на сведоштвото на Edourd Brerenwoda во ‘Scrutinium linguarum, се говорел во дворот на турските цареви.Пејсонел
потоа тврди, дека нема потреба да се повикува на сведоштвото на разните автори,
бидејќи тој самиот знае, дека се дијалекти на тој свеопшт и заеднички словенски јазик се разликуваат помеѓу себе мошне малку, или, како тој прецизира...‘...сите народи кои сум ги спомнал имаат еден заеднички јазик, чии дијалекти се разликуваат
мошне незнатно’ “.
Светислав Билбија482 наведува: „Во речникот кој е составен дел на оваа расправа, се најдуваат околу 750 зборови кои во своите записи ги употребувале Рашаните- Етрурците. Лидијците и Ликијците. Меѓу тие зборови се најдуваат и многу
зборови за кои се мислело и тврдело дека тоа се турцизми во српскиот јазик. Тоа со
овој труд се исправува, оти тоа се етрурски, лидијски и ликијски зборови...“.
Па турцизмите не биле турски=монголски туку само т.н.словенски поими.
Бидејќи во војската се говорел словенски јазик, турскиот јазик бил/е мешан.
Густав Вајганд483 вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици.
Олга Луковиќ- Пјановиќ484 говори: „Една мошне озбилна студија...Ами
Буе ...(во) ‘Европска Турција’...Буе пронашол, дека извесни германски глаголи
одгово-руваат на некои глаголи на ‘шкип’, додека сличност во однос на
романскиот и вла-шкиот се однесува особено на именките. Присуството пак на
турски и грчки зборо-ви, според Буе, се објаснува сосем природно, што не е случај
со словенските зборо-ви, од кои некои- мисли тој- ги замениле старите шкиптарски
зборови, или едно-ставно ги измениле. Тука Буе се зауставува, на читателите да им
претставил листа на албански зборови, прикажни паралелно со одговувачките
зборови од тој јазик, со кој Албанците се служеле, да би го потполниле својот
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говор. Во останатото, во последното издание на големата енциклопедија ‘Ларус’
соопштува дека алобански-от јазик се образува денес, во ова наше време...“.
„Веројатно... да му поклониме на Милош Милојевиќ полно поверување...:
‘...јазикот...има во себе 2/10 дела латински, 2/10 дела галокелтски, 1/10 дела
грчки и 5/10 дела српски зборови, не може да ги изрази ниту обичните домашни
по-треби...’ “. (Според Г.Мајер, албанскиот јазик имал татаро- турски зборови,
Р.И.)
ПОИМОТ ГРЕИКИ (ГРЦИ) ВО УПОТРЕБА ОД ВРЕМЕТО НА ОТОН I
Во книгата на ИНИ485 се говори: „Во првите години од владеењето на Александар I територијата на Македонија е под контрола на огромна војска на персискиот цар Ксеркс во која влегуваат војски од сите освоени етноси на Балканот; и
македонската војска учествува во Грчко-персиската војна на страна на Персијците.
Според Херодот, Александар испраќа гласници до хеленската војска, сместена во
Темпе (480 г.пр. н.е.), премин од Долна Македонија кон Тесалија, за да ги предупреди Хелените на опасноста и големината на персиската војска...“.
Се истакна: „...Грчко-персиската војна...хеленската војска... Хелените...“.
„Се чини дека сите овие епизоди од Грчко-персиската војна Херодот ги раскажува за да ги оправда наклоноста и пријателските односи на Атина кон македонскиот цар, кој е прогласен за проксен и евергет (доброчинител и пријател) на Атина, а по Грчко-персиската војна му е поставена златна статуа во Делфи. Најверојатно наклоноста се должи и на постојаните трговски врски помеѓу овие две држави,
посебно во испораката на дрвен материјал од Македонија, неопходен за атинската
флота“.
Се наведе: „...од Грчко-персиската војна...по Грчко-персиската војна...“.
„Од друга страна, повторно според Херодот, Александар сака да се натпреварува на Олимписките игри на Хелените, но Хелените не му допуштаат...“.
Не се говори за ништо грчко туку само за Хелени, според Хелиос=Илиос...
„По Грчко-персиската војна, со приклучување на новите територии на Едонците на исток до реката Стримон, Александар I економски ја зајакнува државата со
експлотација на рудникот за сребро на планината Дисор, со што започнува монетоковањето на македонските владетели...“.
Следи само: „По Грчко-персиската војна...“- без употребата на поимот Грци.
Ланге486 пишува: Карло Велики, како крал на Франките, постанал на Божиќ
во 800 година цар на Рим и тогаш имало два цара: Цариград и Рим. Карло сакал да
ги обедини царствата и да се оснива едно. Тој и понудил брак на царицата Ирена
(797-802), вдовицата на Леон III. На престолот дошол узурпаторот Никефор (802811), така Ирена била прогонета, која потоа умира. Никефор не го признавал царството на Карло. Наследникот на Никефор, Михаил I, испратил пратеништво во
Аехен. Кога тоа таму пристигнало, Михаил бил поздравен како „император“ и „василевс“ (Франачки царски анали 812 година). Теофанес го нарече Карло изненадно
„цар на Франките“,а титулата „цар на Ромеите“ на Источното Римско Царство било
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задржано. Така постоеле две царски тела: старото, традиционалното на Византија
и новото, постанувачкото на Франките.487
Д. Оболенски488 пишува: „...во Византија со подбивен преѕир гледале на титулата на германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘царот
на Грците’ во кое папата Отон I се споменува како ‘возвишен цар на Римјаните’,
Византијците не можеле да не го скријат гневот: ‘Каква дрскост’, извикувале, ‘вселенскиот цар на Ромеите, единствениот Никифор, големиот август’,да се нарекува
‘цар на Грците’, а таму некој варварин, ‘цар на Римјаните’ ! О небеса ! О земјо ! О
море ! Што да правиме со овие крадци и криминалци ?’ “.
Видливо е дека Македонците никогаш не се нарекувале Грци, затоашто тие
биле само Македонци, а како граѓани на Ромејското Царство само Ромејци. Меѓутоа, поимот Греики, за дојденци во Јужна Италија, Рим постепено го наметнал.
Следи припадниците на Цариградската патријаршија се нарекувале Грци итн.
Греики=греи ки, според греи ки- греи=греј означува дојди на говори- јазици.
Греики било навредливо име за царевите од Македонската династија... Потоа ова име се однесувало само за припадниците на Цариградската црква, а и денес.
ЕЛАДЦИТЕ ВО 1849 ГОДИНА НЕ БИЛЕ ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РОМЕИ
Во прилог се наведува британскиот патеписец Џорџ Фергусон Бовен. Тој во
1849 година ја посетил државата и разговарал со нејзините граѓани. Тој соопштил:
„Селаните, како во европскиот дел на Отоманската Империја, така и оние кои живеат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и себе не се нарекуваа Грци,туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина“.
Произлегува дека селото Атина немало важност, што го наведуваат и други
автори, а главен град на христијанската нација и религија бил Константинопол.
Сите тие како граѓани биле само Романи- со заклучокот, немало етнички народи.
За да се потврди дека немало народи, пиши Ј.Г.Хан, во 1865 година.Тој под
XXIV. Варош Охрид, пиши: „Дека овде по знаење на византискиот јазик“. Бидејќи
била укината Охридската архипеископија, постоеле само еден: коине=тн.византски.
Бидејќи во 1865 година бил коине, Григот Прличев пишел само на коине.
Вајганд,489 на стр. 76, говори, дека вулгарниот грчки го викале „ромајка“.
Со наводите се потврдува, никогаш немало посебни балкански народи кои
меѓусебно јазично би се разликувале. Напротив живеел само еден те ист народ кој
говорел еден те ист јазик- на Балканот имало мноштво говори како во Македонија.
Европските автори кои доцна почнале да се занимаваат со Балканот, мислеле, коине бил еладски јазик, дури најмоќните Македонци изчезнале...-само заблуда.
Одродувањето на народот на Балканот било во последните векови. Како што
Еладците се одродиле од варварски=пелазгиски јазик, исто било со Епирците (Власите и Шкиптарите): на Власите јазикот бил романски-на Шкиптарите мешан. Спо487
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ред Г.Мајер, јазикот содржел зборови на грчки, романски, словенски и татаротурски јазик. Јазикот бил и монголски- тие грешат во родовите на словенските јазици.
Следеле тн.Словени неодродени Пелазги и тн.Несловени одродени Пелазги.
СТРЕМЕЖИ ЗА ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА
Во книгата на ИНИ490 се говори: „Со откривањето и уништувањето на заговорничката мрежа во западна Македонија, пролетта 1881 година, згаснале бројните
револуционерни и ослободителни акции и се смета дека со тоа завршила револуционерната криза во Македонија и дека настапил релативен мир, кој ќе трае приближно петнаесеттина години, до појавата на Македонската револуционерна организација во 90- тите години на деветнаесеттиот век. Сите настани што се случиле
во годините на големата источна криза (1875- 1881) потврдуваат дека македонскиот народ влегол во една комплексна и продолжителна борба за ослободување,
т.е. за создавање сопствена држава, преку која тој би ја постигнал својата политичка и национална еманципација, со што би биле реализирани државнотворните
стремежи кон кои се насочувало македонското ослободително движење, а тоа се
раѓаше, растеше и се афирмираше како историска и автохтона појава наспроти големите пречки и отпори на кои беше изложено од страна на веќе организационо
оформените и со конкретни програми настапувачки пропаганди на соседните држави. Како основно ‘програмско’ барање на нивните стремежи било истакнувано ‘неотуѓивото право за национално обединување’. ‘Националното обединување’ по
Берлинскиот конгрес станало стил на размислување и на живеење на сите три соседни земји на Македонија. Тие измислувале и создавале свои ‘теории’, на сопственост врз Македонија, преку повикување на историјата, етнологијата (разни
статистики), религија, антропологија...Словенскиот карактер и сличноста на јазикот со јазикот на мнозинското население во Македонија биле истакнувани како
еден од важните аргументи за докажување на бугарскиот, односно на српскиот карактер на Македонија; понатаму бил посочуван ферманот за создавањето на Ехзархијата по кој, впрочем, не ги определува бугарските национални граници во Македонија, била посочувана и Цариградската конференција иако таа не се раководела
од етничките критериуми при определувањето на границите во чии рамки требало
да се извршат реформи ниту, пак, ги сакционирала предложените реформи. Србите
се повикувале на историјата и на нивниот цар Душан додека Грците, кои не можеле
да истакнат некоја племенска блискост со македонското население, Македонија ја
прогласувале за своја, главно, врз основа на некои ‘историски права’, сметајќи ја
неа за свое античко наследство, при што воопшто не им пречел општопознатиот
факт дека во времето на нивните етнички ‘предци’ и Македонија и Македонците ја
сметале за варварска земја, т.е. за туѓинци и непријатели на Елините.Сепак, од припадноста на народот кон Православната црква грчката припаганда го извлекувала
своето ‘право’ да претендира врз тој народ и врз територијата на која живеел. Православната црква, до средината на деветнасесеттиот век, при немањето друга на
овие простори, ја признавале како своја сите православни народи- Македонци, Власи, Албанци.На чело на таа црква,по силата на историските околности, стоела хиерархија од грчко потекло- факт што бил искористен за да може тие народи, во изми490
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натиот период, во еден нивен не мал дел, пред сè во најјужните реони, да бидат погрчени“.
Словенски народи никогаш немало. Такви не познавал Хомер, Херодот, Тукидид, Платон, Филип и Александар Македонски...Прокопиј (VI век н.е.). Сите тие,
освен Прокопиј, не познавале ниту Склавини. Склавините биле Повеќебожци,а Ријаните(Ромејците) биле Христијани.Хомеровиот јазик бил склавински=македонски.
Според Херодот, Тукидид..., Платон...Пелазгите говореле варварски јазик.
Автори наведуваат Хелените биле Пелазги. Според Јустин, Македонците биле Пелазги. Бидејќи варварски=пелазгиски бил Хомеров=т.н.словенски јазик, сè е јасно.
Власите и Албанците (Шкиптарите) биле Епирци. Епир бил склавински каде
се говорел склавински=т.н.словенски јазик. Следи Власите и Шкиптарите ги имаат
сите т.н.словенски гласови, македонското ѕ и гласовите на Вук Караџиќ. Бидејќи В.
Караџиќ творел во XIX век, Власите и Шкиптарите воглавно во тој век се одродени
тн.Словени. Власите се повеќе латниизирани, а Шкиптарите повеќе коинизирани...
Врз православието бил царот во Цариград. Тој имал царска црква, која била
Цариградската патријаршија, и народната Охридска архиепископија. Двата поглавари, патријархот и архиепископот, биле под царот.Бидејќи Цариград бил
принуден тој да го признае царот на Бугарите, тој морал да ја признае и Бугарската
црква. Меѓутоа, тој го надмудрил царот, ставајќи го поглаварот на Бугарската
црква тој да не биде директно под него, туку под цариградскиот патријарх кој бил
директно под царот. Со тоа царот од Цариград не го признал бугарскиот цар со
своја црква. Па за да има крал било потребна архиепископија, а за цар
патријаршија.
Цариградската патријаршија била грчка од поимот Грци употребуван за Ромеите како навредливо име, со свој почеток со Отон I. Бугарска црква била Трновската. Пак, српската Пеќкска црква на насилен начин била одвоена од Охридската.
Тоа било можно за време на крстоносните војни без цар во Цариград- битен папата.
Немало енички народи туку само еден православен народ под патријархот.
За меѓусебно да се истребуваат православните, султанот создал и Бугарска
егзархија, со седиште Цариград, каде што било и на Цариградската патријаршија.
Грците и Бугарите биле црковни народи. Па со меѓусебни судири, убиства...
Грчко национално со јазик од 1868 год.- само со Цариградска патријаршија.
СУЛТАНОВ ГРЧКИ И СУЛТАНОВ БУГАРСКИ ЦРКОВЕН НАРОД
Димитри Оболенски491 пишува: „Во октомври 927 година бил потпишан мир
меѓу Византија и Бугарија. На прв поглед условите биле исклучително поволни за
Бугарија. Петар, синот на Симеон и негов наследник, се жени со Марија Лакапина,
внука на ромејскиот цар и византиската влада го признава како ‘цар на Бугарија’.
Post-factum е потврден и незаконскиот чин на Симеон што бил изведен во последните години од неговото владеење, а со кој бугарскиот архиепископ бил издигнат
на ранг на патријарх. Меѓутоа овие отстапки не можеле да го прикријат фактот дека Ромеите издвојувале особено голема победа над Сименовиот благ и ангелски
син. Бугарскиот патријарх само номинално не зависел од цариградскиот, а се чини
дека Византијците инсистирале неговото седиште да не биде во Преслав каде што
можело да подлегне на Силистрија, на Дунав. Меѓутоа, бракот на Петар со принце491
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зата од царско потекло го издигнал меѓународниот углед на Бугарија, па затоа не
им се бендисал на оние од Цариград кои биле склони да ја бранат расната чистота,
на пример на Константин Порфирогенит, кој се противел на праксата византиските
принцези да им се даваат на странски владетели. Таквото однесување (освен во
случаите на стапување во брак со франачките владетели), строго ги осудувал, впрочем како и продавањето на свечени облеки и дијадеми на варварите или предавањето на грчкиот оган на потенцијалните непријатели на Византија. Меѓутоа, бракот
на Марија може да се објасни со политички причини- византиската царица на Бугарија, прекрстена во Ирина, во знак на мирот што требало понатаму да владее меѓу
нејзиниот сопруг и нејзиниот дедо- го гарантирала натамошното влијание на Цариград врз дворот во Преслав. Што се однесува до титулата на Петар, ‘цар на Бугарија’, таа не била ништо повеќе од онаа што навистина под притисок, му ја доделиле
на неговиот татко. Како што видовме, титулата означувала подредена позиција во
хиерархијата на комонвелтот на народите492 и нејзиниот носител морал да му биде
верен на царот во Цариград. Така барем си замислувале Византијците. Нејзиното
значење за позицијата на Бугарија после 927 година е јасно искажана во протоколите на Книгата на церемониите што кон средината на десеттиот век ја составил
Константин Порфирогенит...Во овој список, бугарскиот владетел зазема почесно,
но во никој случај претерано високо место- повисоко од владетелите на Кавказ или
од народите кои живеат северно од реката Дунав, Русите, Печенезите и Унгарците,
но повисоко од франечките владетели и багдатскиот калиф. Паѓа в очи и тоа дека
на тој список е наведен како ‘духовен син’ на царот што покажува дека Бугарија се
спуштила за едно скалило во хиерархијата. Бидејќи Бугарија повеќе не претставувала опасност за Византија, духовното ‘братство’ што му било подарено на Симеон
можело да биде повлечено, а Петар требало да се задоволи со титулата цар на Бугарија. Позицијата на духовен ‘син’ што сега го поврзувала со Роман, како што Борис
го поврзувала со Михаил III, е неспорен знак на верност што тој и неговите поданици í ја должеле на Византија“.
Се наведе: „Post-factum е потврден и незаконскиот чин на Симеон што бил
изведен во последните години од неговото владеење, а со кој бугарскиот архиепископ бил издигнат на ранг на патријарх... Како што видовме, титулата означувала
подредена позиција во хиерархијата на комонвелтот на народите и нејзиниот носител морал да му биде верен на царот во Цариград“.
Патријарх можел да постои само во Цариград како врховен, а и денес е така.
Па следи „нејзиниот носител морал да му биде верен на царот во Цариград“.
Стјепан Антолјак493 наведува: „Речиси иста практика се сретнува и кај оние
византиски автори, кои директно или индиректно говорат за востанието на комитопулите во Македонија и за создавањето на новата македонска држава, со цар Самуил на чело. Фактот дека бугарскиот владетел Борис (852- 889) го примил христијанството во 865 година по византиски образец и својата црква во 870 г. ја ставил под врховната власт на Цариградската патријаршија, била од главните причини
Византија да ја признае бугарската држава дека ‘е од бога’ создадена, а ‘бугарското
племе’ за ‘бугарски народ’ (Види: Теофилакт Охридски, Житие на Климент Охридски, стр. 65, 67- 69, 71, 75, 77- 79; Theophylacti archiepiscopi bulgari, Martirium…,col.
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200, A-B-C). Од 927 година бугарскиот владетел Петар (927- 969) бил официјално
признат од Византија за ‘цар на Бугарите’, а заедно со тоа еден голем дел од завладеаните територии од неговите претходници за ‘бугарски земји’, а потчинетите
поданици за ‘Бугари’...“.
„Но споменатата тетрархија на комитопулите, кои секако помогнале и придонеле за вистинското ослободување на овие делови на Бугарија што биле под
власта на Византија, уште во 976 година требало да биде загрозена. Имено, како
што раскажува Скилица, од родот на цар Петар преостанале само Борис и Роман,
кои биле одведени во Цариград и таму живееле. Првиот добил чест на магистер, а
вториот бил кастриран од страна на паракимомениот Јосип.494
Токму во времето кога умрел Цимискиј, обајцата браќа успеале да избегаат
од царската престолнина и да дојдат во Бугарија. Бидејќи Борис бил облечен во
византиска облека, тој при минувањето низ некоја шума бил убиен со стрела од некој Бугарин, кој мислел дека е тој Византиец. Но затоа Роман успеал да ја одбегне
опасноста и нешто подоцна принудно повторно се вратил во Цариград.
Очигледно е дека врз основа на Скилица и на дополнувањето на Михајло
Деволски Бугарите кренале востание и ги избрале за свои владетели четирите брата
нешто подоцна, т.е. по смртта на Цимискиј и кога Варда Склер се одметнал, а Василиј II, роднина на Борис и Роман, тргнал во тамошните места во Тракија. Но,
овој пат бегањето на Борис и Роман од Цариград бил сосем поинакв карактер отколку во 969 година, кога двајцата браќа биле испратени од византискиот двор за
да го спречат напредувањето на комитопулите во Бугарија. Имено, во 976 година
тие без знаење и дозвола на Византија, тајно ја напуштиле царската престолнина со
јасна цел: Борис пак да стане цар на Бугарите како што бил пред неколку години.
Но детронизираниот Борис не успеал во својата замисла, зашто бил убиен. Можеби
токму комитопулите, кога дознале за неговото бегство од Цариград, поставиле
стража на границите од својата новоформирана државна творба и им ставиле во
задача на Петровите синови да им го спречат влегувањето во земјата, а, ако се
спротиставуваат, да ги фатат или, во краен случај, дури и да ги ликвидираат. Па
комитопулите многу добро се сеќаваа со каква намера дошле овие двајца браќа во
969 година и какви сè полномоштва имаа да ги спречат во кревањето востание и во
нивните планови. Поради тоа, кога во 976 година ја имаат сета власт во свои раце,
не можеа повеќе да дозволат Борис да се врати во бугарскиот царски престол, против кој своевремено станаа, се одметнаа, се ослободија и самостојно владееја на
својата територија.
Врз основа на внимателна анализа на овој пасус кај Скилица, кој говори за
Борис и Роман, може да се насети дека комитопулите не сакале да им го дозволат
влегувањето во Бугарија и дека овој првиот повеќе не го сака за цар, зашто самите
беа избрани од Бугарите за владетели, откако прво наполно се изборија за слобода
на народите во Бугарија и станаа господари на новата држава. Бидејќи од родот на
Петар остана само Роман Симеон и Роман, кој како кастриран инвалид стана сосема безопасен за комитопулите, тој можел слободно да се врати назад во Цариград“.
Бидејќи Бугарската црква била под Цариградската патријаршија, а родот на
царот не бил жив а и кастриран, не можело да постои бугарски црковен и државен
494
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бугарски народ. Под царот во Цариград биле само патријархот на Цариградската
патријаршија и архиепископот на Охридската архиепископија со црковни народи.
Бидејќи Источноторимско Царство било во судир со Истокот, тоа им овозможило на владетелот на Бугарија (Габорис габор на Габорите=Татарите) да имаат
своја Бугарска црква. Бидејќи цар можел да биде само Цариградскиот цар, царот си
го намудрил бугарскиот цар: царот од Цариград на царот на Бугарија му дозволил
тој да има поглавар на црквата, но тој нему не му дозволил, поглаварот да биде под
него- самостоен. Всушност, бугарскиот владетел бил изигран: бугарскиот поглавар
царот од Цариград не го ставил директно под себе, туку само под патријархот на
Цариградската патријаршија, кој бил директно под царот од Цариград.И со тој чин,
бугарскиот владетел со Бугарската црква му биле потчинети на Цариградскиот патријарх, кој бил директно под царот во Цариград. Исто така, директно под царот од
Цариград бил и архиепископот на Охридската архепископија. Следи Цариградската
патријаршија, како и Охридската архиепископија, биле самостојни и за времето на
Василиј II Македонски. А бидејќи никогаш Бугарската црква не била под царот во
Цариград, никогаш Бугарите немале самостојна црква- држава со црква и со народ.
Стјепан Антолјак495 пишува: „Во бугарските земји пак помеѓу балканските
планини и Дунав царот ја формирал темата Паристрион или Пардунавон со средиште во Силистрија, некогашен Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската
патријаршија“.
Во книгата на ИНИ496 има поднаслов: 10. Охридската архиепископија
„Со османлиското освојување Охридската архипепископија претрпела големи материјални загуби со одземањето на големите имоти и претворањето на голем
број цркви во џамии, меѓу кои биле и катедралната Св. Софија, како и стариот Св.
Климентов храм- црквата Св. Пантејлемон во Охрид. Сепак. Таа продолжила да
функционира како единствена средновековна институција во Македонија која го
преживеала освојувањето. Прилагодувајќи се на новонастанатата политичка ситуација, архиепископијата успеала да го зачува својот автономен и привилегиран статус во новата држава, во чии рамки влегла речиси сета православна екумена на Балканот на чело со цариградскиот патријарх. Секако, тоа било резултат и на толерантната политика на Османлиите кон оваа институција како предводник на доминантните христијани на новоосвоените територии, но и на мирољубивото однесување на нејзините водачи спрема освојувачите. Во почетокот на XV век, користејќи ја
благонаклоноста на централната османлиска власт,која била во судир со Византија,
Охридската архиепископија успеала да ја прошири својата јурисдикција над Софиската и Видинската епархија, а до почетокот и во текот на XVI век и над Влашка и
Молдавија, како и над делови од Српската црква. Во споменатиот век таа успеала
да ја приклучи, иако само привремено, и т.н. Италијанска епархија во која влегувале Апулија, Калабрија, Сицилија, Малта, Венеција и Далмација“.
Во книгата на ИНИ497 се говори: „Охридската архиепископија првите сериозни територијални загуби во текот на османлиското владеење ги почуствувала со
обновувањето на Пеќската патријаршија (1557 г.). Тогаш северните македонски територии подпаднале под јурисдикција на обновената Српска патријаршија. Исто495
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времено, продолжил и сè повеќе се засилува притисокот на Цариградската патријаршија врз автомоијата на Охридската архиепископија. Во врска со таа политика
на Патријаршијата со текот на времето сред високиот клер на Охридската архиепископија се формирале две партии автохтона партија и партија на цариградскиот
патријарх. Главната борба меѓу двете партии се водела околу изборот на архиепископот. Засилена од подршката на моќните фанаороти од Инстанбул (грчката духовна и трговска елита), партијата на патријархот сè повеќе ги приграбувале позициите на високото свештенство во Архиепископијата. Грчкиот јазик се повеќе бил
застапен преку литургијата, училиштата и црковните записи. Во мај 1763 година
Цариградската патријашија, со силен притисок од фанаоротите, се обиделе на
охри-дскиот престол да постави свој човек- јеромонахот Ананиј. Но, и покрај тоа
што за него Патријаршијата обезбедила и берат од султанот, тој бил одбиен од
страна на Архиепископијата и изгонет од Охрид. За свој архиепископ Синодот го
избрал пе-лагонскиот митрополит Арсениј, по потекло Словен. Тоа бил последниот
успех на приврзаниците за автономна архиепископија. По многуте интриги и
клевети од страна на Цариградската патријаршија, при што Архиепископијата била
претставу-вана како орудие на Австрија и на Рим, во јануари 1767 година било
издејствувано нејзиното укинување. Архиепископот Арсениј бил принуден
‘доброволно’ да под-несе оставка, да ја признае Цариградската патријаршија и да
ги приклучи сите ар-хиепископски епархии кон неа. Сето тоа било потврдено со
султанов декрет, со кој биле озаконети укинувањето на Архиепископијата и
присоединувањето на охрид-ските епархии кон Патријаршијата“. (Меѓутоа, тоа
така и не било, Р.И.)
„Според истражувањето на Гаврил Крстович од 1869 година, кој имал на располагање голем број документи од архивата на Вселенската патријаршија, но и од
архивата на турската империја во врска со укинувањето на Охридската архиепископија, барањето на Вселенската патријаршија за укинувањето на архиепископијата е
базирано врз лажни обвинувања и фалсификувани документи Паријархот Самуил
заедно со Синодот на Цариградската Патријаршија фалсификувале документи со
кои укинување на Охридската патријаршија наводно барал самиот Арсениј, архиепикоп на Охридската архиепископија, заедно со епископите и верниците. Според
таквото фалсификувано барање главна причина за укинување на Охридската архиепископија е финансискиот крах на архиепископијата, но и на сите епархии со кои
управувала. Но, вистинските причини за укинување на Охридската архиепископија
не се финансиските долгови, кои наводно биле толку големи што ја парализирале
работата на црквата, како што тврдел патријархот Самуил, туку желбата Патријаршијата во Цариград, односно Грците, да ги приграбат за себе сите 31 епархиии со
кои раководела Охридската архиепископија“.
Ханс-Лотар Штепан498 наведува: „Во 1870 год. Султанот даде одобрение за
афтокефалната Бугарска православна црква, Егзархијата. Подоцна Султанот се валеше дека со тоа набило клин, кој ќе има долготрајно дејство врз односите помеѓу
Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи; но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и егзистенцијата на
целиот народ.
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Со својата дозвола , Султанот донесе една подла уредба, која имаше тешки
последици за иднината на Македонија:
Тој, ‘при новосоздавањето на бугарската национална црква,одреди дека конкурентските православни конфесии, грчката Патријаршија и Бугарската егзархија,
можат да се здобијат со нови парохии доколку обезбедат 2/3 мнозинство на целата
територија на Македонија’.
Преку оваа уредба, ‘сигналот за почеток на битката за Македонија’ беше даден во 1870 год. - а не 1876 или 1878 год. (Со ова хипотезата на проф. Адонир дека
Македонското прашање започнува со формирањето на Егзархијата уште повеќе добива на вистинитост.)
Наскоро ‘регионот ќе биде опседнат со грчки и бугарски војнички чети’, кои
‘насилно, од село во село’ отворено ќе вршат притисок Македонците да се одлучат
за нивната опција... ‘Ова страдање на цивилното население, предизвикано од терор
со националистички мотиви,и до ден-денес е обележје на македонскиот идентитет’.
Но Македонците, како што понатаму пишува Кристијан Фос, имаат отпор
кон овие обиди за национализирање. Свесноста за сопствениот идентитет
‘се изгради преку спротриставените тврдења, безобѕирноста и исклучивоста
на српската, бугарската и романската пропаганда. Сознанието за сопствената автохтоност створи... идентитет, засилен преку колективното изложување на страдањата’.
На почетокот, Македонците поверуваа дека Егзархијата е неочекувана шанса да се отргнат од притисокот и присилбите за асимилација на омразената Грчка
православна црква во Константинопол. Затоа отидоа под зактрила- барем така мислеа- на бугарската национална црква, не знаејќи дека со тоа преминале од лошо
кон полошо. Откаде можеле да знаат дека Бугарите, кои претходно не беа во можност да водат слична асимилаторска политика со онаа на Грците, на Македонците
коишто доаѓаа во нивната прегратка бегајќи од Грците, ќе им приговарат дека Македонците што ги прифаќаат услугите на бугарската црква можат да бидат само
Бугари, бидејќи во спротивно, ќе останат под ‘заштита’ на грчката патријаршија ?!
(види под 2.2.0, бр. 6)“.
Ова беше повод, Македонците да велат: „Ние не сакавме да бидеме Грци,
сега ли ќе бидеме Бугари ?!“. Следи Македонците ќе мораат да си имаат своја црква. Таа била Охридската архиепископија, која сакале да си ја возобноват. За тоа да
се спроведе, противници биле само црковните народи Грци на Цариградската патријаршија но не Еладците без своја Еладска црква во Атина, Бугарите и Србите.
„Информативниот систем на надворешната служба што функционираше не
требаше да се чека долго потврда на сè уште неизвесната вест од Белград: амбасадорот Фон Ојленбург (von Eulenburg) потпомогна со една забелешка на Виенскиот
шеф на дворот Алберт Ротшилд (Albert Rotschild):499
‘Баронот Алберт Ротшилд рече вистина дека кралот Георг непосредно пред
избувнување на кризата на Крит вредно работел на берзата на Парискиот пазар и
добро заработил’ “.
„И таткото на принцот Георг, кралот Георг I, во однос на Крит не беше многу загрижен. Три години претходното таткото Георг реагираше почуствително,кога
по шушкањата за можното откажување на бугарскиот кнез Фердинанд од владеа499
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чката позиција во печатот се водеа дебати околу тоа дали принцот Георг како евентуален наследник би дошол во предвид. Други весници оваа идеја ја сметаа како
навреда на грчкиот кралски двор,500
‘бидејќи еден грчки принц не може да биде вазал на Турција, а да се потсетиме на тоа дека кога пред изборот на принцот Фердинант стануваше збор за изготвување на кандидатурата на принцот од Данска. Неговото Величенство кралот
Георг се изјасни против кандидатурата на својот брат која земајќи ја и предвид грчко-бугарската спротивност на интересите беше невозможно.’
Дека и ваквите одлуки треба добро да се промислат, може да се заклучи и од
стравувањето на рускиот амбасадор Муравиев дека принцот Георг ‘како руски кандидат’ би можел да предизвика негодување кај Султанот. Колку многу царот Николај се залагаше за оваа одлука се гледа од еден друг потег на партијата роднина:
за време на размислувањата во Копенхаген пристигнаа ‘великата кнегиња Ксенија
(Xenia), сестрата на владеачкиот цар на Русија’ и великиот кнез Александар Михајлович, за потенцијалниот гувернер на Крит
‘да може да му се приклучи на великокнежевскиот цар и под нивно водство
за почеток да се обрати до рускиот двор...’. ‘Кога принцот се упати кон Петерсбург,
очигледно Нејзиното Величество кралицата- вдовица на Русија (данската мајка на
царот и тетка на гувернерскиот кандидат принцот Георг) го подготвил теренот доволно добро за пред Неговото Величество, царот Николај да ја искористи нејзината
последна карта за лично појавување на ‘спасителот на неговиот живот’. ’
Фактот дека мајката на грчката кралица Олга, а според тоа и баба на претендентот за Крит, ‘не беше согласна’ со неговата кандидатура, како и воопшто ‘со
грчката политика’, не го олесни решението на царот Николај, но покажа колку далекусежни беа семејните интереси и колку се трудеа во политичките прилики да го
привлечат вниманието врз себе“.
„Додека кнезовите на Србија и Бугарија се крунисаа во кралеви дури во
1882 год. односно 1908 год., Грција уште од 1832 год. припаѓаше на просветлениот
круг на европски монархии. По Ото фон Баерн (1833- 1862), следен крал беше принцот Вилхелм од Данска, на грчкиот трон како Георг Први (1863- 1913)...“.501
Следи да се разликуваат, црковни народи и државни народи со своја држава.
„Член 1 од Берлинскиот договор гласи:502
‘Бугарија ќе биде издигнато на автономно кнежество, обврзано да плаќа даноци, под власта на неговото царско височество Султанот; треба да има христијанска влада и државна милиција’ “.
Бугарска држава само од 1908 година, со германски крал, со народ Бугари.
Во книгата на ИНИ503 стои: „Крестенското востание е првото сериозна и помасовна македонска националнореволуционерна ослободителна и државнотворна
пројава во деветнаесетиот век. Во врска со целите на востанието неговото раководство дошло во остар судир со оние што диригирале од Софија. ‘Штабот на востаниците македонски’ сметал дека целта на востанието би требало да биде ослободување на Македонија, а Софискиот комитет инсистирал да се крене врева со ору500

Исто така, страна 153.
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жје како протест против решението во Берлин Македонија да биде ‘откината’ од
санстефанска Бугарија.
Во основа поради тие причини настанал судир меѓу раководството на Македонското востание (внатрешните) и тие што сакале да ги насочуваат и раководат
акциите од Бугарија (надворешните). Комитетските фактори во Бугарија, меѓу кои
важна личност бил познатиот митрополит Натанаил, решиле да го преземат водството над востанието преку разни интриги и убиства. Беровски бил уапсен а војводата Стојан подло убиен, било формирано и ново раководство, но раздорот што бил
предизвикан во востаничката средина и непријателскиот однос на комитетите во
Бугарија спрема ослободителниот карактер на движењето, како и некои други сериозни причини, придонесле востанието во април- мај 1879 година да биде задушено“.
Бидејќи Македонија не била ослободена, немало службен македонски јазик.
ГРЧКИ, СРПСКИ И БУГАРСКИ ЈАЗИК
Црквата Света Софија ја обновил Јустинијан I, од с.Таор- Скопско Македонија. Таа била соборна црква на православието, во име на Цариградската патријаршија. Службен јазик кај Јустинијан I бил латински, а коине црковен христијанскиот
јазик од со Апостол Павле,кој го познавал и владеел. Коине потоа станал и службен
јазик. Тој во употреба опстоил и во XIX век, со свој наследник катаревуса 1868 год.
За Паисиј Хиландарски, во неговата „Славјанобулгарска историја“ се наведува: За народот, царевите и светците од иеромонахот Паисиј од Самоковската епархија, живеел во Света Гора Атонска 1726 година и ја напишал историјата во 1762
година во полза на булгарскот народ: булгар=вулгар- Бугарска егзархија 1870 год.
Ханс-Лотар Штепан504 пишува: „Бугарски јазик“.
„Рајнхолд Траутман (исто, стр. 29 и стр. 10) уште во 1848 год. ја дефинира
основната константа на ‘бугарскиот јазик’: ‘Бугарскиот јазик, односно за нас секако словенски- бугарски јазик...’.
Во Бугарија, како и ‘во цела Slavia Ortodoxa’, јазикот на кој се држеа литургите беше црковниот старословенски јазик.Но образованите Бугари честопати ‘пишуваа’ грчки, бидејќи грчкото свештенство силно се трудеше ‘да ги елинизира
словенските верници’. Поради ова, бугарскиот просветител Паисиј Хиландриски ги
повика своите сонародници да го користат сопствениот јазик“.
„‘Во дискусијата за основата на модерниот бугарски стандарден јазик на почетокот можат да се распознаат две спротивни позиции: Едната група, црковнословенската школа, се труди црковнословенскиот јазик да го модернизира и прилагоди
на барањето на денешницата, а другата група, новобугарската школа, да развие нов
стандарден јазик врз база на народниот говор. На крајот се дојде до компромисно
решение, кое содржеше елементи од двата правца и кое се прошири преку новите
училишта и литература’.
По здобивањето со автономијата во 1878- 1880 год., бугарскиот јазик беше
кодифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во XX век
западнобугарскиот изврши силно влијание’.
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Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа со потсмев ?“
Бугарска држава немало сè до 1908 година- до 1908 г. без бугарска нација...
До 2/2 на 20 век службен јазик бил говорот од Варна, кој не го разбирал Григор Прличев, а Рајко Жинзифов на тој јазик бил и лош поет. Следи Григор Прличев
ги терал своите тие да пишуваат на брсјачкиот говор. Покрај на брсјачки Григор
Прличев пишел на коине,во Атина прогласен дефтер=де фтер=втор Хомер=х Омер.
Во 2/2 на 20 век Бугарија го прифатиле западниот говор, поблизок до на брсјачкиот говор: секој народ има-л по еден јазик, а Бугарите два јазика=два народи.
Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф- 1815), славо- македонски (Чулкас1907) и македонски (Киндер- Хилгеман), од кого произлегол и бугарскиот јазик.
Потоа авторот пишува за „Српскиот јазик“.
„Во рамките на јазичното прашање во Србија, ‘дигнитетот на црковниот
словенски јазик и оттаму развиениот старосрпски јазик’ остана неспорен ‘поради
нивниот ран придонес за културата’, ‘но во XVIII век старосрпскиот беше потиснат
од навлезениот руски црковно словенски јазик, со што се создаде нова јазична мешавина, наречена ‘славеносрпски јазик’. Престижот и употребливоста на овој вештачки мешан јазик сепак останаа на ниско ниво, и оттаму набргу ‘во народниот
јазик се здоби со сериозен противник’. Дури во почетокот на XIX век, на реформаторот на јазикот Вук Караџиќ, му појде од рака народниот јазик да го издигне на
ниво на писмен јазик. На виенскиот јазичен собир 1850 год., Србија и Хрватска се
одлучи дијалектот од источна Херцеговина да биде заеднички српско-хрватски писмен јазик, но неговото спроведување одеше бавно. Од договорот во Нови Сад во
1954 год. се говори за бицентристички стандарден јазик, имено Белград и Загреб.
Дури во пресвртот, откако Хрватска тргна по сопствен пат, со новиот устав на СР
Југославија за службен јазик е прогласен српскиот јазик. Притоа двата јазика имаат
многу повеќе сличност отколку македонскиот и бугарскиот“.
Српскиот јазик не бил народен без падежи туку падежен старословенски.
Бидејќи македонскиот и бугарскиот јазик не се падежни, тие се со в-н-т итн.
„Но и едната и другата држава, од политички причини, т.е. за градење идентитет на сопствениот народ сакаат засебен јазик. За ова не може да се обвинат, но
зошто ова право í се прекинува на Македонија ?“.
Место да има еден народ со старословенски, дури модернизиран, има посебен руски и српски јазик, наследници на старсловенскиот, раскинувајќи се ткивото.
Овде е битно како се врши одродување од Хомеровиот јазик до нови јазици.
Следи да се говори за „Грчкиот јазик“.
„‘Грчкиот јазик е најстариот европски културен јазик, што го докажуваат
имиња како Хомер, Платон и Аристотел. 505 Грците ја формираа првата европска висока култура и на одреден начин послужија како европски мост за распространување на пишаната култура преземена од Блискиот исток.’506
Но дали денес постои единствен грчки јазик ? Ова прашање во никој случај
не е само од академска природа, бидејќи
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„Хомер, Платон и Аристотел“ говореле на Хомеров јазик- коине (тн.старо-грчки) од 300 г.п.н.е.
На Блискиот Исток постоел арамејски и староегипетски јазик.Само од вториот произлегол коине.
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‘оформувањето и нормирањето на еден јазик или јазична варијанта... во XIX
век се здоби со клучна улога на ‘сила на градење на нацијата’.507
Што вели науката ?
Во стара Грција распространетиот разговорен јазик, Коине, делумно бил
сметан за вулгарен јазик, поради што учените луѓе се труделе да создадат класичен
атички.508
Дури ‘и во времето на Римското царство и во Византиско време постоеле
два јазика, ... народниот и ...атичкиот јазик’509
Малечка доза на свест за реалноста на секој прекумерно хуманистичко воодушевување му дава следниот цитат.
‘Вистинските Грци, оние кои се фатија за оружје’ и кои на Пелопонез против Османите ‘се бореа за она, што подоцна ќе произлезе дека е формирање на
нова, независна национална држава, збореа исто толку малку старогрчки колку што
Италијаните говорат латински.’ “.510
Бидејќи во 1780 год. не се говорел „старогрчки“, во Елада живееле Словени.
„По ослободувањето на Грција од Турците,јазичното прашање остана неразрешено. Два јазика си конкурираа еден на друг: литературниот (писмен) јазик Катаревуса и говорниот (народен) јазик Демотике.
‘Со текот на времето јазот помеѓу јазикот на народот и јазикот на учените
толку се прошири, што да се разбере јазичното прашање неопходно беше високо
образование, кое пак им беше достапно само на високите класи во Грција. Бидејќи
употребата на едниот или другиот јазик зависеше од позицијата во општеството, јазикот стана статусен симбол’. Ова доведе до ‘јазична анархија’.
Филологот, преведувач, реформатор и лекар Адемантиос Кораис околу 1850
год. (по Христа) од старогрчки изведе јазик за настава и официјален државен јазик,
при што поради неговото ‘братстко учење’ си создаде непријател во правосдлавната црква, чиј Патријарх со своето ‘татковско учење’, ‘поредокот во времето под
турското владеење го сметаше за теолошки исправно’. (1850 кај други 1833 ?!,
Р.И.)
Иако живееше во Франција, Кораис со својата патриотска определба во народот се здоби со речиси легендарен углед. Како пример можат да послужат забелешките на претставникот Фон Билов (von Bülow) во Атина, кој во напнатата ситуација на Балканот- тоа беше четири дена пред Русија да í објави војна на Турција
во април 1877 год.- се чудеше на ‘неземањето удел ... на мнозинскиот народ во Грција ... во текот на настаните’:
‘Колку е голема рамнодушноста се покажува и денес, кога цела Атина жалеше кога беше положено телото на големиот патриот Кораис, донесено од Париз.
Ниту еден од важните личности, кои земаа збор пред ковчегот на ‘духовниот татко
на ново-елинизмот’, не ја спомена ниту со еден збор опасноста од војна што се закануваше на Дунав.’
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Во Елада немало Хелени кои говореле коине туку само Словени со свој словенски јазик, акцент...
Атина и Елада биле пелазгиски,а Пелазгите говореле варварски јазик-варварскиот бил словенски.
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Катаревуса остана јазикот на весниците, законите и науката. Тој во 1911 год.
во Уставот беше прогласен за официјален јазик. Дури во 1917 год. Венизелос го доведе Демотике- грчкиот во основните училишта. (Абрадос, Abrados, стр. 288)
Во 1964 год. Централната партија обата јазика ги сметала рамноправни. Во
времето на воената хунта, 1967 год., Катаревуса повторно беше прогласена за службен јазик, а Демотике беше ограничен на првите четири години во основните училишта. Овој јазичен дуализам дури во 1976 год. (уште подоцна од 1944!) беше тргнат настрана: Демотике стана официјален јазик во образованието и службите. Но
Катаревуса уште долго време беше јазикот на судовите, црквата и армијата. (стр.
288) И покрај тоа Демотике, иако мачно, се спроведе.
‘Секако дека има различни типови на Демотике- грчки. ... Јазикот што ние
го нарекуваме новогрчки, не е хомоген, бидејќи содржи ... многубројни елементи
на стариот висок јазик.’ Сè е јасно ?“.
Секој народ мора да има еден јазик- Еладците четири (Хомеров, коине, катаревуса и димотики), што е комедија. Со тоа што ако четири Еладци говорат со по
еден јазик, нема да се разберат, што е трагедија. Следи тие се само траги- комедија.
Повеќе автори говорат, во Елада немало Хелени со хеленскиот јазик коине.
Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), па
славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907) и само македенски (германски
лингвисти Киндер- Хилгеман). Одбегнувајќи ги авторите и др., се крие вистината.
Секој држава=народ морала да има своја црква.Македонците,Бугарите и Србите имале свои цркви. Меѓутоа, немало Еладска црква Атина и Албанска Тирана.
„Кога Вајтман на друго место известува за грчкото тврдење дека жителите
на Македонија ‘според грчкото мислење делумно се словенизирани Грци’, тогаш
авторот спротивно на тоа, со многу повеќе право од сознанијата на научните авторитети- меѓу другите на еден од водечките германски познавачи на Балканот од првата половина на XX век, Макс Фасмер- ќе мора да заклучи дека кај поголем дел од
жителите на Грција станува збор повеќе за грцизирани Словени.511
Грците не слушаат со задоволство вакви изјави. Како на почетокот на XX
век италијанскиот пратеник во Атина, Силвестрели (Silvestrelli), забележува дека
Грците се мешавина на од Словени, Турци и Венецијанци, целиот печат во земјата
го нападна: ‘Неговата храброст ги преминува границите на лудост. Таа паѓа кон подот на бруталност.’ ‘Тој не се мисли многу да ја допре невиноста на Грците со неговите валкани раце и на срамен начин без никаков почит и плашливист, не дозволувајќи да се биде трогнат од највеличествената историска слава’. Печатот не ја
испушти приликата, веднаш да ја означи тенденцијата за грчките експанзионистички планови, при што (во 1904 год.!) му се испушти една интересна формулација.
Весникот ‘Астрапи’ (‘Astrapi’) сметаше дека со неуискусните изјави на Силвестрелис ‘биле обелоденети намерите на официјална Италија за грчката област. Наместо
да напише дека Грција на север граничи со Македонија’ (да не им се верува на
очите !) ‘и Епир, тој напиша дека се граничи со Македонија и Албанија. Значи
Епир тој сосема и го поништил, т.е. го истоветил со Албанија...’ (исто)“.
Се говори за Словени. Никаде не се говори за Хелени (Грци)- такви немало.
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„(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопиле историјата според
своите желби и претстави.)“.512
Х.С.Вотсон говори за востанието на Грците, го започнал Александар Ипсилантис, генерал во Руската војска, што било во Молдавија. Се кренало второ востание на Пелопонес и Румелија...Востанието го спасила... „посебно Русија, која завојувала со Турција 1828, и чија војска стигнала до Мисолунгија во август 1829. Со
Лондонскиот протокол од 3. февруари 1830. Грција е призната независна држава“.
Следи прв претседател да биде рускиот дипломат Каподистрија. Па тој бил
убиен, а убијците се криеле во амбасадата на Англија. Потоа бил поставен баварскиот принц Ото за крал на Елада. Кај него први службени јазици биле германскиот и коине (само од 19 т.н.старогрчки). Па тој коине како наследник на староегипетски, и тоа само од Александрија, па само од 300-та г.п.н.е., а и тек само потоа
Илијада од Хомеровиот јазик во 3 век п.н.е. била преведена на коине. Бидејќи тој
коине бил наследник на старо-египетскиот, со коине и катаревуса од 1868 година
не се разбира-л Хомеровиот јазик. Според грчкиот лингвист Чулкас, учителот во
мојата Битола по грчки (коине) јазик, во говорот на Лерин изброил 4000 Хомерови
зборови. Бидејќи за да се напише една добра книга се потребни околу 3000 збора
(+1000 се вишок), а неписмениот употребува околу 1000 збора (- 3000), а овој јазик
на Еладците катаревуса бил нов, Еладците во 1907 година кога Чулкас ја напишал
книгата биле многу понеписмени- говореле со околу 1000 зборови. Грците припадници на Цариградската патријаршија- Атинска црква тогаш немало. Еладците ги
излагал Дројзен, дека тие биле Хелени, поим кој во 19 век не бил познат (Фергусон). Следи нивни национален музички инструмент бил индиската бузука од 14- 15
век, само на Индијците населени на Пелопонез, која ја нема во историјата на Балканот, Мала Азија итн. Бузука во окупираниот дел на Македонија само од 1913 год.
БОРБИТЕ ЗА САМОСТОЈНА МАКЕДОНИЈА
Македонците се бореле за своја самостојна Македонија со своја самоуправа.
Во книгата на ИНИ513 се наведува: „Огнот брзо се проширил речиси низ целиот полуостров- во Македонија, Бугарија, Србија. Во Македонија започнале да се
формираат тајни комитети и да вршат подготовки за борба. На 29 мај 1876 година
се кренало Разловачкото востание под водство на Димитар Поп Георгиев и селскиот поп Стојан. По првите востанички успеси да го задуши отпорот...“.
„Станало јасно дека однадвор не можело да се предизвика бунт. Набрзо потоа на сцената настапиле месните, домашните револуционерни сили. Во крестенската клисура се собрале повеќе чети кои, под водството на војводата Стојан Карастоилов, на 5 октомври (17 октомври) 1878 г. го нападнале локалниот аскер и го
заробиле. Со тоа бил означен почетокот на Крестенското востание. Горноџумајскиот комитет веднаш по овој успех го добил од Д. Беровски следното писмо: ‘Ние
македонските востаници го следиме нашето дело. Вечерва водевме битка 18 часа со
два булука регуларна турска војска. Од наша страна е убиен еден и тројца се
ранети, а од Турците- 9 убиени, 11 ранети и заробени 119 војници и 2 фицери...’
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По успехот кај Кресна биле ослободени повеќе села и се создала слободна
територија. Тука било формирано и првото востаничко раководно тело- ‘Штаб на
востаниците македонски’, на чело на Д. Поп Георгиев- Беровски, со Ст. Карастоиов
како прв војвода, а Калмиков, кој учествувал во борбите со свој одред бил наречен
атаман на востаниците“.
„Во меѓувреме, се појавило сериозно вооружено движење во јужна Македонија. Како резултатот на неговата дејност настанало формирање на Привремена
влада на Македонија од страна на Народното собрание, а настанот се одржал на 2
јуни 1880 година на планината Грамос. Во протоколот потпишан од 32- цата членови,присутни на Собранието како претставници на речиси целокупна Македонија,
се содржани основните барања на организацијата на оваа акција. Имено, се барало
создавање единство на народот и единство на земјата, а борбата да биде инспирирана исклучиво од македонските интереси и права. Тоа биле обиди на македонското ослободително движење преку апели, па и закани упатени до големите сили, да
се издејствува остварувањето на чл. 23 од Берлинскиот договор, при што би се нашло место за барањата изнесени во Протоколот за правата и устројството на Македонија.514
Речиси напоредно со формирањето на Привремената влада,во Бугарија,осум
војводи, како претставници на 1.800 поранешни македонски борци, ја создале Македонската лига, на чело со Главен штаб како Привремена управа на Македонија.
Лигата застанала зад девизата ‘Слобода на Македонија или смрт !’ Привремената
управа изготвила свој Органски устав за идното уредување на Македонија, кој
имал 103 члена. Во Уставот се предвидувало Македонија да биде автономна,
вазална област составена од македонската етничка територија на чело со генералгубер-натор. Лигата била воена организација и имала задача да организира
востание во Македонија за постигнување на својата цел. За регуларно водење на
борбите таа подготвила посебна Воена инструкција за устројството на
македонската војска во автономната држава Македонија. На 29 јуни 1880 година,
Главниот штаб испратил Манифест од Пирин, со кој го повикувал македонскиот
народ на општо востание доколку големите сили не го усвојат предложениот устав.
Со помош на Манифест-от, Лигата се поврзала со претставникот на Привремената
влада, Леонидас Вулгар-ис.515 Двете страни се договориле да ги здружат силите во
борбата за ослободу-вањето на Македонија, по меѓународните услови веќе не биле
поволни за да се реа-лизира еден таков преамбициозен план- општомакедонско
востание.
Со откривањето и уништувањето на заговорничката мрежа во западна Македонија, пролетта 1881 година, згаснале бројните револуционерни и ослободителни
акции и се смета дека со тоа завршила револуциоинерната криза во Македонија и
дека настапил релативен мир, кој ќе трае приближно петнаесеттина години, до
појавата на Македонската револуционерна организација во 90- тите години на деветнаесеттиот век. Сите настани што се случиле во годините на големата источна
криза (1875- 1881) потврдуваат дека македонскиот народ влегол во една комплексна и продолжителна борба за ослободување, т.е. за создавање сопствена држава,
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преку која тој би ја постигнал својата политичка и национална еманципација, со
што би биле реализиртани државнотворните стремежи...“.
„Во овие години на јавни национални појави и акции,на јавни дебата и полемика околу прашањето за ослободувањето на Македонија, во Бугарија изникнале
тајни и јавни македонски здруженија меѓу кои по своето значење издвоиле Младата македонска книжовна дружина (1891 г.) со нејзиниот печатен орган ‘Лоза’. Таа
била формирана главно од оние ученици и студенти што биле незадоволни од егзархиските училишта, па затоа пребегале од Македонија во Србија (1888- 1889), а незадоволни и од српската власт, немале друг избор, преминале во Софија.516
Младите ‘лозари’, како што пишува Мисирков, сакале да ги одделат интересите на Македонците од бугарските со воведување на едно од македонските наречја на степен на литературен јазик за сите Македонци’. Тоа што ‘лозарите’ настапиле под ‘маската бугарска’ не можело да ги заблуди противниците, бидејќи во содржината на ‘Лоза’ лесно можело да се препознае македонската национална суштина- во неа многу се пишувало за Македонија како ‘своја татковина’, која повикува
на помош за спас од посегањата на соседите, што значи за спас и од Бугарите. Прогласена од режимот за непријателска, Дружината во јуни 1982 година била забранеа. Повеќе членови од Дружината ќе земат учество во формирањето и изградбата на
Внатрешната организација, а најистакната личност меѓу нив бил Петар Поп Арсов.
Малку подоцна, национални друштва на македонски младинци биле формирани и во Србија. Во текот на 1893 година било формирано друштвото ‘Вардар’, а
подоцна (1902 г.) бил формиран Македонскиот клуб, кој го издавал неделникот
‘Балкански гласник’. Тоа е првото гласило во кое македонските национални дејци
успеале во тие години пред пошироката јавност толку јасно да ја дефинираат својата национална и политичка програма за решавање на македонското национално
прашање.
Внатре во Македонија, најкрупна национална пројава во годините непосредно пред формирањето на Македонската револуционерна организација било движењето во Скопската епархија за црковно осамостојување на Македонија преку обновувањето на Охридската архиепископија. На чело на ова движење застанал егзархискиот митрополит Теодосиј Гологанов (Теодосиј Скопски). Поврзувајќи се со
истомислениците, тој презел низа мерки за отстранување на воспоставениот егзархиски апарат и за негова замена со свој, мерки за отстранување на бугарскиот јазик
и сл. Целата политика што ја спроведувал Теодосиј водела кон црковно осамостојување не само на Скопската епархија туку и цела Македонија. Тој се обидел тоа да
го постигне преку унија со папата. Во декември 1891 година лично се сретнал во
Скопје со претставникот на Римската црква во Цариград, Бонети, пред кого ги изнел условите за премин во унија.
Решавањето на црковното прашање според планот и барањето на Теодосиј
поставени пред Бонети, всушност, значело решавање и на македонското национално прашање. Таквата политика и дејност на митрополитот предизвикале огорченост
не само кај Егзархијата и Патријаршијата туку и кај српската пропаганда. Егзархот,
со помош на османлиската власт, успеал да го отстрани владиката од Скопје, со
што бил провален и овој сериозен обид со помош на Римската црква историјата на
Македонија да тргне по патеките што воделе кон националното ослободување. Ве516

Исто така, страна 181.

178
ќе станало очевидно дека сè што се случувало во Македонија, особено бескруполозното мешање на соседите во македонските работи, па и начинот на водењето на
османлиската политика, која доста успешно го користела познатото средство- раздели па владеј,водело единдствено кон резултат- поделба и грабеж на Македонија“.
„Во ‘За македонцките работи’ Крсте Петков Мисирков аргументирано го докажува и го брани постоењето на македонската нација и го истакнува барањето за
афирмација и за употреба на македонскиот јазик како литературен јазик на македонскиот народ. Книгата се појави при крајот на 1903 година во Софија. Таа била
пречекана жестоко непријателски од противниците на самостојна Македонија, запленета и уништена, а авторот, душмански и физички нападнат, бил принуден да
избега во Русија. Сепак, извесен број примероци од книгата биле растурени и спасени за во 1945 година таа да послужи како основа при прифаќањето и озаконувањето на македонскиот јазик и правопис“.517
„На 27 ноември 1919 година во Неј на Сена бил потпишан Мировен договор
меѓу сојузните здружени сили и Бугарија. Со овој договор биле санкционирани одредбите на Букурештанскиот мировен договор од 1913 година со кои Македонија
била поделена меѓу Србија, Грција и Бугарија. Букурештанскиот мировен договор
претрпел само мали корекции, главно во југоисточна Македонија. Струмица и нејзината околина í биле одземени на Бугарија и приклучени кон новосоздаденото
Кралство на Србите, Хрватите и Словенците. Со оваа корекција, не сметајќи ги незначителните исправки на границата со Албанија кај Дебар и со манастирот Св.
Наум, Македонија, повторно поделена, се нашла во следнава положба:518
- на Грција í припаднал најголем дел: 35.169 км2;
- на Кралството на СХС: 25.774 км2;
- на Бугарија: 6.798 км2;
еден мал дел од територијата на Македонија останал во границите на
Албанија.
На тој начин целоста на Македонија, која во своите географски границишто главно одговараше и на етнографските- се простира на површина 67.741 км 2,
била разбиена. Со тоа била разбиена и нејзината економска и национална компактност и бил оневозможен нормалниот демографски, општествен, економски, културен и национален развој на македонскиот народ“.
ГЕРМАНЦИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ
Димитри Оболенски519 пишува: „Во октомври 927 година...оние од Цариград кои биле склони да ја бранат расната чистота, на пример на Константин Порфирогенит, кој се противел на праксата византиските принцези да им се даваат на
странски владетели. Таквото однесување (освен во случаите на стапување во брак
со франачките владетели)...“:
Стјепан Антолјак520 истакнува: „Имено, јасно е дека во ова време нема ни
трага од античкото ‘Македонес’, кое се ‘удавило’ во словенското море и сосема исчезнало од светската сцена. Па сепак останала извесна трага кај франечките писа517
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тели. Така, уште т.н. Фредегерова хроника (VII век) пишува за источноготскиот
крал Теодорих (493- 526), дека родителите му биле Македонци и дека е тој ‘natione
Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’. Дури еден подоцнежен спис, кој се базира
врз извадоците на Фредегер, изнесува дека Франците го имаат истото потекло како
и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па потоа таму се
отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги примил“.
Љубомир Кљакиќ521 вели: „Сукобот на папството и царството околу водството-leadership, отпочнал така што римскиот бискуп, тогаш само еден од христијанските поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска, Миланска и
Сплитска бискупија се борат против супермацијата сè до X век- годината 496. тргнал во голема обнова на Римското Царство. Кловис I, франачки крал од династијата на Меровинзите, бил избран како отелотворение на оваа амбиција на римскиот
бискуп, да ја одигра улогата на новиот христијански цар кој ќе го обедини разбиеното Западни римско царство. Папата го подарил со титула Novus Constantinus, Нов
Константин. Тоа било прво покушување на папскиот трон својата политика да ја
спроведи со посредство на подложната световна власт. Еден Меровинг не бил случајно избран за оваа мисија. Меровинзите уживале углед на владетели- чаробници.
Ги викале ‘долгокоси кралеви’, сматрајќи дека во својата коса ја носат магиската
снага, моќ и врлина, фр. Verta. Преданието наведува дека Меровинзите потомци на
Тројанците, односно балканските Пеласти и дека, во освитот на христијанството,
од Пелопонеа, по долината Дунав дошле во подрачјето на средна Европа. Како аргумент во прилог на ова родословие се наведуваат современите топоними во Франција- градови Троа, Troyes и Париз, Paris за кои се тврди дека се тројанско, односно
пелашко потекло. Старото име Париз е и Лутес од името Лјутиќи, еден словенски
народ“. (Преселбите биле по Вардар- Морава- Дунав- Рајна најтоплиот дел, Р.И.)
„од Пелопонеа, по долината Дунав дошле во подрачјето на средна Европа“.
Иво Вукчевиќ522 пишува: „Доказите укажуваат дека ‘од почетокот’ народната свест била појака меѓу Лужичките Срби отколку меѓу Германите. Од Фредегаровата, четворо-томна историја Франките од средината на VII век, до историја на
Франките, De origine gentis Francorum compendium, на Јохан Тритемиус од почетокот на XVI век, Франките сметаат дека не потекнуваат од германските народи,
туку од Тројанците кои говореле грчки јазик, од Тројанците викани Сикамбрт. ‘Сикамбри, кои биле потомци на преживеаните од Троја и се населиле близу устието
на Дунав’. Според Тритемиусовиот подробен извештај, околу 430. г. пред Христо,
Сикабрите стигнале во Германија и се населиле на земјата долж на Рајна: ‘Сигурно
е дека Сикамбрите го задобиле својот прв дом таму каде се денес Гелдерн, Весфалиа, Мунстер и Клеве. Нешто по задобивањето на Ветеранум и целата земја, сè до
Саксонија, Сикамбрите, од љубов спрема еден од своите најголеми кралеви, кралот
Франк, се прозваа Франки (Sicambri amore sui Regis se vocari stateurunt). За време на
владеењето на кралот Пријам: ‘Сикамбри... почнале да го забораваат својот дивни
јазик и древната домовина и постепено почнаа да го употребуваат германскиот јазик, сè додека никој од нив на знаеше ниеден јазик освен тевтонскиот. Многу збо-
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рови им останале кои, изгледа, повеќе се грчко отколку германско потекло, како
што добро знае секој кој разбира и грчки и тевтонски јазик. Исто е и денес’ “.523
„Во исто време, Франките и нивните наследници се претворувале во најголеми Романи и најголеми христијани. Карло Велики и наследниците биле: ‘A deo
Coronato…hristianismus… Caesar… Imperium Romanorum… magnifico et pacifico imperatori… felicitor Octaviano, melior Traino… totius mundi dominus… caput orbus.’ За
учениот Алкуина (730- 804.), најпознатиот научник на она време, Карло Велики,
благороден син на Троја, имал легитимно право да се нарече поголем од rex Francorum или imperator Romanorum, ништо помалку до caput mundi”.
„Другите германски народи исто така тврделе дека имаат негермански корени.Саксонците своето потекло го изведувале од Македонија, од Александар Велики
и преживеаните војници на Александар Велики, кои ги напуштиле покорените земји после смртта на својот водач. Според друга генеалошка линија, Швабите исто
така тврделе дека се со македонско потекло. Баварците, синови на Бавариус, мигрирале од Ерменија после големиот потоп“.
„Покрај ваквите тврдења, во очите на своите современици Германите останале варвари, неотесани, прости, нецивилизирани варвари. Користејќи ја верата како штит, на почетокот на XVI век еден германски научник и теолог моли за окончување на сталните навреди и преѕири спрема германското име: ‘Многу писатели
клеветејќи ги Германите, називајќи ги варвари... Денес овој збор не би требало воопшто да се употребува, освен со него да се опише непријател на христијанската
вера. Никогаш не би требало да се применува на Германите, оти ... христијанската
вера ги затира сите траги на варварствата во Германија (Franciscus, Exegesis Germaniae, 1518)”.
Па варвари биле Повеќебожците=Склавините, со варварски=народен јазик.
Следи лакрдија, Германците можеле да бидат Македонци,а не Македонците.
Во Историјата на Мала Бретанија- Аморик од Манет Господар, најстар шеф
на Институтот во Свети Мало, член на Здружението на земјоделците...од Свети
Бриг и на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис,1833
...авторот М.Ф.Б.Г. Мане го објаснува потеклото на нејзините жители Бретонци,
Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, со потекло од Галија, во Европа се дојдени од Голема Бригија создадена од Бригите после нивното преселување од
Балка-нот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци, дека
бригискиот јазик е матрица за латинскиот, францускиот и другите јазици.
Љубомир Домазетовиќ524истакнува: „Еден Германец...илирската група на
народите на бреговното подрачје на Балтичкото Море или на територијата на денешна Германија. Подоцна тоа племе се германизира, како што кажува Маретиќ, во
XVII век. Од ова племе потекнува славната личност на германската историја: гроф
Копривија, за кого на крајот на XIX век пишувал германскиот печат дека е Словен
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(Србин). Отон Бизмарк- кој сам истакнувал дека неговата баба не знаела да гугни
германски ама ‘сорабски’, Лајбниц- која на Петар Велики в место Торгава му кажува: ‘нашето потекло е исто, обата сме ‘Словени’ итн.“.
„За илирското потекло на Келтите најдобро укажуваат западначките елементи на келтскиот, илирскиот, трачкиот говор, што се потврдува и во личните имиња, називите на местата и сл.“.525
„На патот...Според писателите на старата античка историја (Страбон, Дионисиј Халикарнишки), Келтите мошне успешно се измешале со народите на освоените племиња, дека ги називале келтско- илирски. За илирското потекло на Келтите, најдобро укажуваат заедничките елементи на келтскиот и трачкиот говор, што
се потврдува и во личните имиња и називите на местата“.
„Александар Стипчевиќ во книгата ‘Илири’, истакнува со доаѓањето на Келтите снажно се развива производството на сребро, што се потврдува по наодите поголема количина во гробовите. Меѓутоа, според податоците на територијата на денешна Србија веќе била јако развиена обработката на сребро и пред Келтите, посебно во градот Домастион (веројатно Градина кај Сребреница, каде се најдувала тогашната Домавија), кои во IV и III век пред новата ера ковале и свои пари“.526
Традициите на Склавините источно од Рајна биле тракиски (Херодот итн.)
Луј Леже527 наведува:„Адам Бременски (од Бремен) учител во истиот варош,
каноник на градската катедрала е писател на Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Тој живеел во првата половина на XI век; живеел на границата на Славија во
еден град, кој захтевал да постане нивни христијански архиепископ. Ги посетувал
Данците, можел да ја испитува архепископската архива,да слуша приказни на разни
приказни на разни мисионери. Во својот Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum
тој ја раскажува историјата на оваа архиепископија и историјата на поблиските народи, нарочито Скандинавците и балтичките Словени; во III кн. Го изложува трудот на кнезот Gottschalk на преобраќањето во христијанството на Бодриќите, во брежните жители на Лаба и Балтичкото Море. Принципот му е, да не се задржува на
незнабожните работи: ‘Inutile est acta non credentium scrutari’. Ипак му одмакнуваат
повеќе занимливи ситници за нашата студија. Така (кн. II, глава XVIII) тој накратко
го опишува варошот Ретру (Rhítra) со неговиот храм, подигнат во чест на демонот
quorum princeps est Radigast; ја потврдува (II, 40, 41) одвратноста на Словените
спрема христијанството и нивното лошо постапување со христијанските попови;
приказна (III, 60) дека во овој ист град Ретри и владиката Јован бил принесен како
жртва на богот Радгост. Ни се докажува дека жителите на Рујна биле повеќе одани
на култусот на злите божества отколку останатите Словени (Descriptio insularum,
18). Го набројува во неколку маха мачењето, кое го доживеале христијаните од некрстените Словени, или оние, кои од христијанството се повратиле во својата стара
вера. На жалост на памет не му паднало, нас и за идолите словенски и нивниот култус со онака потполни поединости, како што ни дал (глава: XXVI, XXVII, XVIII)
за скадинавските божества: Тор, Водан и Фриго (Fricco). Се верува во извесно сродство на суверјето на Саксонците, Словените и Швеѓаните (I, 8.). Неговата омраза
на паганизмот не му пречи, да ги истакне и добрите особини на незнабожните Сло525
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вени (II, 19). Често цитира извештаји на очевидци. Неговото уверување не колеба.
И ние треба само да жалиме, што ни дал така малку податоци“.
Се кажа: „сродство на суверјето на Саксонците, Словените и Швеѓаните“.
Х.Џ.Велс528 пишува: „Населението, врз кои владееле Карло Мартел и кралот
Пипин- како во кој крај на државата-била просветата на мошне не еднаков степен.
На југ и запад...христијани; во средните краишта на државата владетелите имале за
поданици германски племиња кои само делумно преминале во христијаствотоФругите, Бургундите и Алеманите; на север имало уште незнабожци- Фризи и Саксонци, додека во источниот дел на државата живееле Баварци, кои кратко време
пред тоа Св. Бонифациј ги превел во христијанство. Многубожната вера на старите
Германци и Словените била мошне слична на првобитната вера на старите Грци.
Таа била машка и усправна вера, во која храмовите, свештениците и жртвите играле мошне незнатна улога. Своите богови ги замислувале како виши битија мошне
слични на луѓето, како некој вид старешини, кои неочекувано и по својот ќуд се
мешале во човечките работи и односи. Кај Германците Јупитер одговарал на Один,
Марс отприлика на Тор, Венера поново божица Фраја и тн. Во текот на седмиот и
осмиот век постепено е ивршено покрстување на незнабожните...“.
Бидејќи „Многубожната вера на старите Германци и Словените била мошне
слична на првобитната вера на старите Грци“, тие биле еден ист народ со ист јазик.
Германија т.н.словенска со т.н.словенски богови и со т.н.словенски јазик.
Херман Киндер- Вернер Хилгеман велат:529 „Литература: Ливиус Андроникус ‘изумител на преведувањето’, основува литература на латински јазик (преведувач на ‘Одисеа’- ‘Одусиа’ и грчки трагедии...“.
Следи вулгарен латински бил францускиот, а со Лутер и германскиот јазик.
Па се разликувало, западно од Германија романски јазици, а источно од Франција
готски јазици со кинг=кениг: Пекинг=пе (град) кинг (владетел), а и их, инг, унг итн.
Наспроти овие две групи македонскиот Хомеров јазик (Киндер- Хилгеман).
Бидејќи Македонците сè до денес говорат Хомеров јазик, тие се домородни.
АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ
Кај нас во Македонија Македонците пред својата надворешна врата имале
поставен камен, на кого на пладне...си седеле со часови, разговарајќи. Истото постои во Јапонија- Јапонците одат кај камењари, таму да седат на камења, на што
Европјаните и Европјаните од новите Континенти се чудат. Секако, тие не знаеле,
преку каменот Македонците и Јапонците ја празнат негативната енергија.
Е позната акупунктарата како кинеска традиција, а најстарата мумија во Кина била на бела жена, со потекло од Медитеранот од каде белата раса се селела на
Исток. Методата се користа за лечење, со дупење со златни или сребрени игли на
одредени точки на кожата...Оваа традиција останала повеќебожна. Бидејќи нашиот
народ опстоил домороден, иако Јустинијан I како прв христијански цар ги забранил
сите повеќебожни традиции, опстоила методата редење на загреани стаклени чаши
низ телото на одредени места на кожата, отстранувајќи ги болките итн. Секако, да
не се изуми медитацијата. Така постои и христијанската медитација во Света Гора,
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особено во Атос. Медитацијата е предостојба со која се влегува во состојба самади
со која човекот со мирување на + 40Ц живее без исхрана со недели, месеци итн.
Стојан Прибичевиќ530 наведува: „На Дојранското Езеро, луѓето сè уште ловат риба не само со истренирани птици туку, уште од памтивек, со помош на птиците преселници. Секој есен и пролет, јата на најразлични водени птици од Русија,
Полска, Германија на своите патувања на север или југ, се запираат да се нахранат
и одморат на Дојранското Езеро, кое не е длабоко од 33 стапки и најверојатно е
единствено езеро во Европа со толку големо изобилство на риба. Птиците ги плашат рибите кои бегаат во трските што се наоѓаат во политкиот дел од езерото, што
исто така на есен им служи како засолниште од подлабоките, постудени струи во
езерото. Речиси целокупното рибарење се одвива во или околината на селото Нов
Дојран, каде што должината на брегот од неколку милији расте трска која понекогаш израснува во висина од десет и повеќе стапки. Стапиците за риби, наречени
мандри, се направени од трска и нивните отвори се завртени кон езерото. Мандрата
е поделена на делови или затворени простори. Во езерото, пред мандрите, изградени се колиби на столбови, направени од штици, трски и кал на височина од три
до пет стапки над површината на езерото, од каде што рибарите го надгледуваат
рибарењето со помош на птиците. Херодот, кој во петтиот век п.н. ера го посетил
Дојранското Езеро, тогаш наречено Прасиас, и го опишал рибарењето со помош на
птиците, го дал следното објаснување. До нив се доаѓа преку мост од брегот. Во секоја колиба имало капак на подот кон водата; на малите деца со јаже им биле врзувани нозете за да не пропаднат. Имало толку многу риба што кога ќе спуштеле,
преку подниот отвор на колибата кошница за риби во водата, можеле набргу да се
извади полна со риби.
Кога рибите ќе се насоберат во првиот дел на мандрата, рибарот од колибата
ги плаши птиците на тој начин што мавта со рацете, вика, фрла камења, ѕвецка со
различни предмети. Тие ја потегаат мрежата на жици прицврстени со стари конзерви која се затега над водата. Луѓе во кајчина, исто така, патролираат крај трските и
ги спречуваат птиците со викање, удирање и замавнување на веслата. На птиците
им е дозволено да летаат само под ‘белите води’- отвореното езеро.
Но сега е ред другите птици да им помогнат на рибарите во фаќањето на црвеноперките, штуките и шараните. Овие се таканаречени ‘работни птици’- диви
птици, посебно кормороните и одредени патки, кои што рибарите ги фатиле со
мре-жи им ги отсекле крилата за да не можат да летаат. Кога првиот дел од
мандрата ќе се наполни, птиците почнуваат да нуркаат во водата. Исплашени,
рибите минуваат низ отворот во втората преграда. Процесот се повторува сè додека
рибите не се најдат во последниот, најмал дел на мандрата во близината на брегот
од каде што можат да се извлечат со помош на мрежа. До април, крилјата на
‘работните птици’ повторно ќе пораснат и тие се ослободуваат. Секоја сезона се
користат од четири до шест илјади ‘работни птици’.
Кајчината на дорјанските рибари, исто така, не го измениле својот облик со
векови; имаат рамен заден дел и страните се стеснуваат кон горниот раб на кајчето,
така што дното е пошироко од врвот; така се добива во стабилност. Сезоната на рибарење трае од октомври до март, за време на преселбата на птиците. Од годишното истребување на рибите се оценува дека половината од нив ги јадат птиците, а
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другата половина се прибира со најлонските мрежи. Рибарењето со птици- преселници, исто така, постои во Јапонија, но птиците- рибарењето во Кина е поинаку.
Таму се користат корморани на чии грла се ставаат прстени така што да не можат
да ја проголтат рибата, а самите тие се така издресирани што заедно со рибата доаѓаат кај своите господари- рибарите“.
Наведеното објаснува, Македонците се домородни со свои стари традиции...
Ј.П. Шафарик531 наведува: „по масовната колонизација Словените се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Па „староседелците и новодоселените зборувале на ист словенски јазик со малку различни дијалекти. Меѓутоа, со време се
слеале и се изедначиле во јазикот“. (варварски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.)
Н.Г.Л. Хамонд532 пишува за македонскиот јазик: „тој ист јазик суштествува
во континуитет, од праисторија до нашите дни“. Па тој говори за зборот „Челник“:
„овој типичен словенски збор, во иста лексичка форма суштествувал со милениуми
наназад“, па каусија, типичен словенски збор кауција-капата се дава за кауција итн.
Бранко Вукушиќ533 вели: „Со словенски топоними бил прекриен цел преддинастички Балкан и Македонија. На пример, 365. г.п.н.е. Филип Втори ја преселил
својата престолнина од градот Филипи во новоизградената, која имала чист словенски назив Извори...“.
Харолд Ламб534 истакнува: “Не сакал повеќе...(Всушност Бејрут е семитски
збор а значи Извори)“.
Бејрут=берут, б=в, верут, у=и верит=врит=вриет-водата во извор само вриет.
„Во историските записи...Еден Феникиец раскажува дека името Вавилон навистина значи Баб ил. Божја врата...“.535 (Хелиос, Илиос основа ил, Р.И.)
Бабилон=баб (баба) ил („Ил врне ил грме“) он: в-н-т, ав-ан-ат + а, ов-он-от.
Бабилон=баб ил он: Баба Планина, Бабуна..; Илиос од ил..; он=словенско.
Македонците во Пакистан кој не го познаваат коине- говорел бурушански.
Според Олга Луковиќ-Пјановиќ, „можат да бидат најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува:
„Воопшто не се работи за еден поширок проблем. Формулација како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р Славеска утврди
многу повеќе сличности...според етимолошката анализа’, ‘Македонската наука досега...не се занимавала со истражувањето пред 6 век од нашата ера’ “. Па Херман
Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза бил брушански
јазик. Според мелодичноста тој наликува на баскискиот, кој пак имал акцент на
третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ, вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин во
Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околината на
Велес (Р.Македонија). Староштокавски (старосрпски) бил во Р.Македонија, средно
до Крушевац и ново до Дунав. Пак, српски и руски јазик биле тн.старословенски јазик.Значи, рускиот и српскиот биле македонски и тоа само од крајот на 18 и 19 век.
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Ј.Г. Хан536 (1865) вели: „Во сè во пределот се само христијански Бугари, 537
ниту има некаде меѓу ним други народности. Мариовците се мирни луѓе, кај кои не
се знае за разбојништво, убиства па ни за крадење на добиток. Се раскажува дека
во повеќе села е толкаво гостопримството, да ни за самата своја жена не се љубоморни“.
Иво Вукчевиќ538 има наслов: „Стара Грција“.
„Постојат докази дека словенските населби можда датираат уште од времето
на почетокот на стара Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои
географски називи од тој период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност,
сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик’. Што се однесува на времето на населувањето на Словените, Тојнби пишува: ‘Словените веројатно учествувале во тракиската или илирската селидба на народите во Југоисточна Европа, 1700- 1800 година пред масовната селидба на Словените во VI и VII век на христијанската ера.’ Јован Ефески го
дава следниот опис на масовната селидба на Словените на крајот VI век: ‘Замразениот народ по име Словени ја прегазиле сета Грција...ги зазеле градовите и срушиле многу утврдувања... ги одвеле луѓето во ропство, се прогласил господар на
цела територија и неа ја населил со сила и живее на неа како да е негова... Словени
живеат слободно и се населуваат далеку и широко колку Бог им дозволува.’ Четири
години подоцна, тој пишува: ‘Тие [Словените] живеат во мир на римската територија, без бојазност и страв... И постанаа богати со злато и сребро и со крда коњи, и
со оружје, и научија да се борат подобро од Римјаните’ “.
Се разбира за Склавини како Повеќебожци и Римјани (Ромејци) Христијани.
Според некои,Склавините произлегле од склави=робови-склава само област:
„Сите докази заправо упатуваат на тоа дека словенскиот отпор спрема христијанството не бил толку отпор спрема христијанската теологија, отколку спрема
христијанската политика. Еден современ христијански коментатор резимирал со
зборовите: ‘Борбата за слобода и избегнување на вистинското ропство.’ За политичко- економската ситуација на средината на XI век Widkind of Corvey пишува:
‘Многу дни така си врвеле, едната страна со променлив успех се борела за слава и
ширење на царството, а другата страна за слободата. На Словените им била подрага
војната од мирот, ја ставале драгата слобода испред удобноста’ “.539
Бидејќи Исус бил Хорус... не било прашање теологијата туку политиката.
Склавините со Хорус биле Повеќебожци, а Римјаните Христијани со Исус.
Олга Луковиќ- Пјановиќ540 истакнува: „Во оваа значајна студија ‘Балканско
Полуострово’ Цвииќ пишува, дека во VII век, одма после наводната ‘селидба’ биле
познати племињата Брсјаци, Језерци, Драговити и др., во долината на Вардар и Црниот Дрим, па додава: ‘Името Брсјаци и Мијаци се зачувани сé до денес во западна
Македонија’ “.
„...На стр. 433 Цвииќ тврди, дека Словените на јужна Македонија припаѓаат
на старото прехристијанско население...“.
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Стјепан Антолјак541 пишува: „По пропаста на Самуиловата држава, која заедено со преостанатиот дел на Бугарија повторно се вратил под власта на Василиј
II, византиските писатели од XI и XII век понатаму со разни чуства говорат и пишуваат за Самуил, за неговата држава како и за неговите поданици ‘Бугари’ и ‘Македонци’ “.
За време на Цар Самуил имало Македонци. Неговиот татко како намесник
го поставила Македонската династија. Бидејќи Римското Царство било возобновено Царство, Самуил можел да биде владетел само на Склавинија и на Бугарите.
„Тие разлики ги прават, покрај Скилица и Кедрен, и Ана Комнена 542 како и
нејзиниот сопруг Никифор Вриениј, кој притоа ги нарекува и ‘народ на Словените’.
И додека Ана пишува за Македонија како област, Вриениј дури прави разлика меѓу
Македонија, Тракија и земјите на Бугарите.
И другите византиски писатели од IX век, исто така, многу повеќе пишуваат
за Македонија, која, на пример, Теофилакт Охридски ја нарекува ‘наша Македонија’, а во која спаѓа како што вели тој, и ‘нашиот Лихнид’ (т.е. Охрид).
Ова укажува на тоа дека географскиот поим Македонија во поранешните и
тогашните извори и понатаму останал неизменет.
Покрај општото име ‘Македонци’, голем број византиски писатели и на одделни истакнати воени личности им го даваат називот ‘Македонец’.
Тоа го прават Скилица- Кедерен, и Ана Комнена, потоа самиот Никифор
Вриениј, за кого Никита Хонијат (XII и поч. на XIII век) дури вели дека царот
Алексиј Комнен својот зет го нарекувал ‘Македонец’.
Скилица- Кедрен во тоа одат уште подалеку, зашто Никифор Вриениј го
вбројуваат меѓу македонските војсководци кои тргнале, по налог на царот Константин IX Мономах (1042- 1055), со македонските легии на Исток.
Истите овие писатели прават разлика меѓу македонските и трачките градови, што е, исто така, многу карактеристично за истиот овој век. Така, на пример,
византискиот поет Ефрем за Солун вели дека е ‘престолнина на Македонците’ “.
„Во 1072 година Алеманите и Франците, византиски платеници, како што
пишува продолжувачот на Скилица...го ограбиле тамошниот храм, посветен на св.
Ахил, не поштедувајќи ниедна од неговите светињи. При тоа ограбување, тенденциозно наведува продолжувачот на Скилица, учествувал и еден војник од македонската фаланга, кој, кога не сакал да врати еден свет предмет, умрел од маки...“.543
Во прилог да се наведе дека Комнените биле Македонци- следеле Османите.
Браќата Ипсилантис биле Комнени Македонци (Ланге). Исто така, Македонец бил Мохамед Али, кралот во Египет. Со него Аида била химната за Египет...
Македонците постоеле во старата и новата ера, дури и во 19 век:
“Оваа земја е Македонија и ако ја погледнеме природата, наравите, обичаите, карактерот на жителите, нивниот став, нивната физиономија, исцело ке ги препознаеме истите оние мажи што во старо време ги сочинувале фалангите на Александар Македонски. И од ова, јасно се гледа дека не постои видлива разлика меѓу
античка Македонија и Македонија од ова време, односно дека сè е едно те исто!".
-Запишано во “Цариградски весник”, 3 март, 1860 година.
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Во книгата на ИНИ544 се кажа:„Станало јасно дека однадвор не можело да се
предизвика бунт. Набрзо потоа на сцената настапиле месните, домашните револуционерни сили. Во крестенската клисура се собрале повеќе чети кои, под водството
на војводата Стојан Карастоилов, на 5 октомври (17 октомври) 1878 г. го нападнале
локалниот аскер и го заробиле. Со тоа бил означен почетокот на Крестенското востание. Горноџумајскиот комитет веднаш по овој успех го добил од Д. Беровски
следното писмо: ‘Ние македонските востаници го следиме нашето дело.Вечерва водевме битка 18 часа со два булука регуларна турска војска. Од наша страна е убиен
еден и тројца се ранети, а од Турците- 9 убиени, 11 ранети и заробени 119 војници
и 2 фицери...’ “.
Се истакна: „Ние македонските востаници го следиме нашето дело“.
„По успехот кај Кресна биле ослободени повеќе села и се создала слободна
територија. Тука било формирано и првото востаничко раководно тело- ‘Штаб на
востаниците македонски’, на чело на Д. Поп Георгиев- Беровски, со Ст. Карастоиов
како прв војвода, а Калмиков, кој учествувал во борбите со свој одред бил наречен
атаман на востаниците“.
Се говори само за македонски: „...Штаб на востаниците македонски’...“.
„Крестенското востание, и по своите главни и директни носители што се бореле и по целите што сакале непосредно да ги постигнат, било македонско востание. Тоа се гледа, покрај другото, и од документите што ги донело раководството
(Македонски востанички комитет) во врска со уредувањето на ослободената територија. Се работи за што требало да го реши востанието: државнотворни, национални, општествени, воени, економски, политички- комплетно сè што наметнувал
животот на една слободна, организирана држава. ‘Ние востанавме како поборници
на слободата, на нашата крв што ја пролеавме... ние í служиме како македонска
војска на Александар Македонски на слободата со девизата: Слобода или смрт!’,
стои меѓу другото на краткиот вовед на Правилата“.545
„Речиси напоредно со формирањето на Привремената влада, во Бугарија,
осум војводи, како претставници на 1.800 поранешни македонски борци, ја создале
Македонската лига, на чело со Главен штаб како Привремена управа на Македонија. Лигата застанала зад девизата ‘Слобода на Македонија или смрт !’ Привремената управа изготвила свој Органски устав за идното уредување на Македонија,
кој имал 103 члена. Во Уставот се предвидувало Македонија да биде автономна,
вазална област составена од македонската етничка територија на чело со генералгубернатор. Лигата била воена организација и имала задача да организира востание
во Македонија за постигнување на својата цел...“.546
„Петте и нешто повеќе години пред формирањето на Македонската револуционерна организација (1893 г.) се особено богати со настани мошне значајни за
развитокот на македонското нациоално движење. Во овој период пред балканската
и поширока научно- политичка јавност јавно била изнесена вистината за Македонија како одделен словенски ентитет и тоа од еден истакнат Бугарин, Петар Д. Драганов, инаку познат руски научник- славист, лингвист, демограф. Тој се јавил со
тврдењето дека Македонците се посебен словенски народ, со што предизвикал бу544
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рни реакции кај заинтерсираните научно- политички кругови во Бугарија и во Србија. Во дискусијата што се развила по ова важно прашање се вклучиле и руски научни работници“.
Па Хомеровиот јазик бил варварски=пелазгиски=склавински=тн.словенски.
„Во својата книга ‘Народноста на македонските Словени’ (1890 г.) Австриецот Карл Хрон ќе подвлече: ‘Во моите сопствени студии... дојдов до убедување
дека Македонците, како по својата историја така и по својот јазик, се посебен
народ...’ “. (Народ со посебни говори и др., различни од на Србите и Бугарите, Р.И.)
На Божиќ 1848 година е роден еден од најголемите столбови на македоништината- Митрополит Теодосиј Гологанов. Тој е роден во селото Т’рлис, Неврокопско, Пиринскиот дел на Македонија, противник на Грчката и Бугарската црква.
ХОМЕРОВ=СЛОВЕНСКИ=СЛАВО-МАКЕДОНСКИ=МАКЕДОНСКИ
Во книгата на ИНИ547 се кажува: „Археолошките истражувања на бронзеното па сè до железното време откриваат некрополи на територијата што била населена од пајонска популација; Пајонците, како стара популација, претставуваат алка
што го поврзува Балканско-долноподунавскиот комлекс со Долна Македонија. Во
Скопскиот регион (Долно Соња) и на локалитетот Болница- Прилеп се откриени
гробови- цисти со скелетно погребување во згрчена положба, со грбни наоди на керамички садови и камени јаболчици од бронзен меч. Оваа етничка заедница го населувала јужниот дел од централниот Балкан: Хомер пее за ‘криволаките Пајонци’
од ‘широкиот Аксиј’, а според Херодот, овие племиња биле населени во близината
на Пангеј, реката Стримон и Прасијадското Езеро; Тукидид, пак, нив ги лоцира во
областа западно од Пела, сè до морето“.
„Првите записи за историјата на Македонија е епот на Хомер Илијада, во која се пее за ‘криволаките Пајонци’ од ‘широкиот Аксиј’ и за најстарите топоними
Пиерија и Ематија (Emathos). Името Ематија е потиснато од името Македонија, чие
постаро име било Макета и Македонија, забележано кај поетот Хесиод, кој во Теогонија го определува Македон како син на Зевс и на Тија. Етимологијата на името
Македонија, највереројатно, потекнува од супстратниот слој на изумрените балкански јазици од индоевропско потекло“.548
Се кажа: првиот дел бил во Битолско Поле со говедо и Баба Планина со коњ.
За Б.Вукушиќ: 549 „Историски е чинител дека Илијада и Одисеја се преведени
од Грците со непознат јазик за време на Пизистрат во VI век п.н.е. Тоа било бар 500
години после датумот кого самите Грци го одредиле за датум на тројанската војна
(1183. г.п.н.е.). Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (III век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал на
илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги. Веќе рековме дека на местото каде подоцна е изградена грчка Атина, пред дорската
инвазија, се најдува пелазгиски град Пелазгон. Од Пизистрат до денешна званична
верзија, која е изработена во Александрија во III век п.н.е., имало повеќе воглавно
грчки доработки на Илијада. Аристотел располагал со другчија верзија за нас по547
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зната. Платон во својата ‘Република’ го моли за опростување Хомер што се бришени некои места ‘кои ги навредуваат чуствата на Грците’, со што се подразбира
дека за него Хомер не бил Грк. Сите поуздани историски чинители за Троја понатаму се замаглувани со хеленската митологија до денешните дни, а древно ‘хомеровско прашање’, како што веќе го споменавме, било ‘решено’ со хеленизација на
тројанската цивилизација, да со римската окупација нејзиното наследство е вградено на темел на западната цивилизација.
Богатиот германски трговец и археолог аматер Хајнрих Шлиман (1822-1890)
1873. конечно го ‘открил’ и местото на тројанската трагедија- градот Троја во Мала
Азија на ридот Хисарлик...
Шлиманов ‘блеф’- Троја во Мала Азија, без критична научна верификација
влегол во сите учебници и енциклопедии во светот како конечна, историска вистина за Троја...550
Постои, исто така, сумливост во автентичноста на накитот кого Шлиман го
открил на малоазискиот локалитет Троја. Го прогласил Пријамово благо, златната
маска Агамемнонова, женски накит и огрлица Хеленова итн. Тоа бил симболичен
поклон на неговата млада сопруга Гркиња. Сумливостите се засниваат на тоа што,
воочи објавувањето дека го открил Пријамовото благо, Шлиман ги отпуштил сите
работници од наоѓалиштето, а накитот го откриле само тој и неговата сопруга. Има
археолошки индиции за сумливост дека благото можда е откриено на некој друг
локалитет. На пример, неколклу децении после Шлимановата маска Агамемнова,
во Македонија е откриена маска од Требениште, мошне слична Агамемнова. Недавно во Македонија е откриена уште една златна маска на некрополата на Самуиловиот град во Охрид, која е идентична на она од Требениште, исто така од охридската област. ‘Пријамовото благо’ и после Шлиман го прателе мистерии и полемики.
Шлиман му го поклонил на берлинскиот музеј, а после II светска војна ‘изчезнал’ и
се појавило во Русија, откаде недавно е вратено во Германија и се поставил како
меѓународен проблем на кому заправо му припаѓа (Турција, Грција или Германија,
оти Македонија одвавно е исфрлена од играта). И покрај сè нејасно, на Шлиман му
припаднала светската слава, а за науката хомеровото прашање било дефинитивно
решено. Тие кои се осудат тоа да го доведат сумливост се прогласуваат незнајачи“.
Бранко Вукушиќ истакна: „денешна званична верзија, која е изработена во
Александрија во III век п.н.е.“- Илијада во Александрија била преведена на коине.
Бранко Вукушиќ551 наведува: „Некои руски автори, не знаејќи за Салинасовата теза, изразуваат сумливост во хеленската верзија на хомеровиот мит. Ј.А.
Шилов552 кажува: ‘Веќе две илјади години Европјаните мислат деке нивната историја почнува од Грција, попрецизно со опсадата и заземањето на Троја во Мала
Азија. Меѓутоа, самите победници ја заборавиле ‘Историјата’ на својот Херодот,
дека нивната цивилизација почнува на рушевините на некоја Пелазгија, која ја
основал митолошкиот Хиперборејец- Пелазг. Грција го трагала потеклото на своите богови најпрво во Египет, потоа во Пелазгија, Хипербореите, тврдејќи на крајот дека ги измислил Пелазго-Тројанец Хомер, кого го прогласиле Грк. Бидејќи
‘таткото на историјата’ не нашол Словени ни на Балканот, ниту во Приморјето550
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‘нив ги немало’, иронира Шилов. Проф Пешиќ го цитира Грегор Данковски (1829)
дека хомерискиот, тројанскиот јазик, е супстрат на прасловенските јазици- јазикот
на Пелазгите. Писмото, јазикот, обичаите, религијата, општественото уредување на
Тројанците, воочиле веќе првите грчки преведувачи на Илијада, се однесува на
луѓето ‘другчии од нашите’, на време мошне далеку, најдлабоката минатост“.
Пелазгите говореле со варварски јазик, кој бил т.н.словенски. Следат лексичките совпаѓања меѓу јазикот на Хомер и источната група на т.н.словенски јазици
(чешки и словачки) ја забележал уште во далечната 1800- та година германскиот
лингвист Лудвиг Франц Пасоф врз основа на најстарите зачувани ракописи на Хомеровата „Илијада“. Исто така, постои англиско издание, што го подготвил Henry
Georg, New York, 1845.553 Не познавајќи го македонскиот јазик, Пасоф посочил најблиска варијанта на повеќето зборови, непознати и незачувани во грчкиот и латинскиот, во тогашниот чешко- словачки јазик. Така, тие зборови се идентификувани,
всушност како словенски зборови...интересна тема, се постави проблемот на непостоечките зборови, кои се зачувани во современиот македонски јазик, споредувајќи
ги говорите во античките Македонци, кои си останале исти со говорите на етничките Македонци. Ова било поради тоа што границите на говорите не се менувале.
Во прилог е и бригискиот=брсјачкиот кој е дативен со у, а трето лице еднина завршува со т, што не е во говорите на Пеонците (Мариовците...), и јужно од Брсјаците.
Димитрис Литоксоу554 вели: „Фалмераер беше првиот европски интелектуалец кој го подржа на безусловен начин прекинот меѓу древните и современите Грци. Германецот Pauw, Прускиот Bardtholdy и Англичаните Gell и Thornton, кои му
претходеа, во споредба со него беа прости ‘гркоморзци’ (Симопулос 1975,стр. 45)“.
Следи Хелените биле Пелазги со варварски јазик, кој бил словенски јазик.
„Црпејќи примери од топонимите на југозападен Пелопонес (Georgacas- Mc
Donald 1968, стр. 114, 116, 126, 128, 163, 200, 238), гледаме дека населението на десет села на десет од областа викаат ‘Оворо’ за десет различни места, иако неговото
значење е непознато за повеќето Грци, а значи коњушница, трло, бачило.555
На топонимот ‘Потоки’, што се сретнува како име на долови, во девет села
на истата област е непознат збор како за локалното население така и за сите Грци.
Во првиот случај, во топонимот ‘Оворис’, се крие зборот ‘Обор’ од јужнословенските јазици, што значи коњушница. Во другиот случај, топонимот ‘Потока’,
препознатлив во сите словенски јазици, што значи течение, поток.
Проучувајќи ги топонимите од оваа област, ќе видиме дека се употребуваат
и други словенски зборови како имиња на места, и тоа: ‘Глина/Глина’ (8 пати) за
означување на глинена почва, ‘Вирос/Вир’ (10 пати) длабоки места на реките, ‘Корита/Корито’ (24 пати) поила за добиток, ‘Муц(ј)ара/Мочур или Мочвара’ (14 пати)
запирање на водата, ‘Граница/Граница’ (15 пати) се клористи за именување на граница.
Ако продолжиме со проучувањето на секое име пооделно, ќе видиме, на
пример, дека во Грција постојат две населени места со името Граница, во округот
на Евританија и Јанина и четири преименувани села: Андофитон во Етолоакарнанија, Дјакопион во Фокида, Лафистион во Виотија и Нимфасија во Аркадија. Пре553
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барувајќи еден географски атлас на Европа, ќе најдеме со именката ‘Граница’, три
топоними во Босна, еден во Бугарија, еден во Хрватска, десет во Полска, еден во
Русија, еден во Украина и седумнаесет во Југославија. Слични соодветности ќе најдеме и за други словенски топоними.
Оваа појава не упатува на заклучокот дека словенскиот јазик, некогаш бил
јазик на овој регион и на населението на истражуваната област, како и во други
области во земјава.
До ист заклучок дојде Фалмераер, секако имајќи ги на располагање главните
имиња на населените места, а на некој богат материјал на микротопоними, и напишал дека, кога ‘некој се наоѓа до урантините на Мантинеја, на Егион, на Оленон, на
Амикла, на Месина и на Мегалополис, на места и рекички кои се именуваат- Горица, Востица, Каминица, Пирнаца, Хлумици, Славица, Велигости и Арахова, тогаш не е потребно подлабоко проучување за да се заклучи дека такви имиња не можат да постојат во една земја каде што останал старогрчкиот, туку повеќе во Србија, Бугарија и во Русија. Според тоа тие не потекнуваат од Грција, туку од луѓе кои
го зборуваат словенскиот јазик’ (Фалмераер 2002, стр. 207)“.
Се истакна: „такви имиња не можат да постојат во една земја каде што
останал старогрчкиот, туку повеќе во Србија, Бугарија и во Русија“.
Бидејќи старогрчкиот коине бил наследник на староегипетски, народен јазик
бил само варварски=пелазгиски=Хомеров јазик- тој бил склавински=т.н.словенски.
Љубомир Домазетовиќ556 истакнува: „Наведените примери на генетските врски на зборовите ја аргументираат претходната изнесена хипотеза за сличноста на
словенските јазици од Хомеровиот јазик. Така германскиот лингвист Лудвиг Франц
Пасоф уште 1800. година, на основ на зачуваните ракописи на Хомеровата ‘Илијада’ (англиско издание) изработил речник од кого можат да се извлечат бројни
сродни зборови, кои Пасоф ги поврзува за словенскиот јазик, придржувајќи се на
функционалната етимологија. Академикот Петар Илиевски истакнува дека византиските извори регистрирале бројни словенски имиња на места кои се распространети и на грчкиот Пелопонез и на Крит, како што се: Белица, Бистрица, Горица,
Ораховец и др. Тој наведува дека некогаш познатиот полски славист од чешкиот
универзитет Збигњев Голомб, анализирал сто педесет словенски имиња на места на
Пелопонез, од I век до доаѓањето на Словените од византиските автори, каде заклучува дека содржат јужнословенски јазични особини, иако во тоа време Словени
немало, што поново укажува на заеднички особини на јазикот и писмото...“.
Макс Фасмер (1941), „Словените во Грција“, пишува за островот Крит: „Не
сите на овој остров постоечки имиња можам да ги објаснат со подоцнежно и случајно населување на Словените. Некои од нив мораат да бидат со постар датум“. Па
словенските на Хомеровиот Крит биле само Хомерови. Тие биле само словенски
(Пасоф- 1815), само славо- македонски (Чулкас- 1907) и само македонски (КиндерХилгеман. Хомеровиот јазик го разбирале Критјаните 1913 година, но не еладскиот
катаревуса од 1868 година кој произлегол од коине, наследник на старо-египетски.
“Модерните Грци биолошки се многу поблиску до Словените одошто до
старите Грци. Денешните Грци се само хеленизирани Словени кои се хеленизирале
со примањето на христијанството”, пишува Збигњев Голомб во своето дело “Јази556
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кот на првите Словени во Грција, 7 и 8 век (The lenguage of the first Slavs in Greece:
VII-VIII Centuries), објавено од МАНУ во 1989 година.
Димитар Миладинов во обраќањето кон Кукушаните (24. октомври 1857.)
меѓу другото вели- ,,Го напаѓаат нашиот словенско-пелазгиски јазик, еден од најдревните и најбогати јазици, наречувајќи го варварски јазик… (К.Миладинов,
Избор, Мисла, Скопје, 1980)
Х.Р. Вилкинсон557 има наслов: „Турци, Грци и Илири, 1730- 1843.
Europa Polyglotta, 1730.
Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. Анонимниот автор ги разликува Шкотите, Ирците, Велшаните и Англо-Саксонците на
Британскиот остров, Морите и Каталонците во Шпанија, а покажува и на други показатели што се релативно добро информирани во однос на ширењето на големите
лингвистички групи во западна, централна и северна Европа. Според тоа, разумно
би било да сумираме дека авторовата интерпретација за ширењето на говорните јазици во југоисточна Европа би се согласила со информативните размислувања на
учените луѓе од неговото време. Па Балканот, јужно од Дунав, тој преопознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја нарекува како Illiri- co
Slavonica.
Ширењето на турскиот јазик
Авторот на својата карта ја забележал целата источна половина од полуостровот, од долниот тек на Дунав до границите на Тесалија, вклучувајќи го поголемиот дел од Македонија, како дел на турската лингвистичка провинција. Очигледно е верувањето дека турскиот јазик и култура биле добро утврдени во поголемиот дел од Балканот. Малку е веројатно дека побожните христијани, како што беше
и самиот автор (сведочи и чуството изразено на картата) на драго срце би ја потценил силата на Турците.
Ширење на грчкиот јазик
Авторот ја ограничил областа, каде што се зборува грчкиот јазик, на грчкиот
архипелаг, и тој не прикажува никакво ширење на грчкиот јазик во Македонија ниту пак во Тракија. Требало да помине долго време пред да созреее идејата што на
Грците им обезбедила некоја важна територија на континентиот“.
Турски јазик бил Османов на Мехмед Караман од 13 век, Illiro- co Slavinica
старословенски а грчки коине- тој бил македонски Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е.
„Illiro- co Slavonica
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со
терминот илиро-словенска била најголемната, бидејќи не била ограничена само на
Балканот, туку се протегала од Јадранското Море, на североисток, па сè до Полска
и Русија. Со продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови í
се протегале од планината Шар до Каринтиа и Сирија, а од картата се претпоставува дека на тоа подрачје се зборувало како илирскиот така и словенскиот јазик. Па
ниту Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште помалку Романците, на картата не се претставени на некој особен начин“.
Па Македонците, Србите и Бугарите биле еден те ист народ со ист Хомеров
јазик кој бил словенски (Пасоф), славо-македонски (Чулкас) и само македонски
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(Киндер- Хилгеман). Албанците (Шкиптарите) биле одродени т.н.Словени со сите
словенски гласови, словенскиот теменвокал (ë), македонското ѕ, гласовите на Вук
Караџиќ кој творел во 19 век. Шкиптарскиот јазик бил и монголски татаро-турски
(Г.Мајер), поради што Шкиптарите грешат со Хомеровите (т.н.словенски) родови.
Пак, романскиот бил само латинизиран словенски јазик, што го пишувал Вотсон.
Потоа Вилкинсон говори за „Картата на Ф.А. ’О Етзел од 1821“.
„Ф.А.О’Етзел беше капетан во пешадија и член на Генералштабот на Пруската армија...“.Јазиците биле исполитизирани и злоупотребени,и денес последици.
Па кај него се најдуваат: Турци, Грци, Чисти Илири, Романизирани Илири,
Словенизирани Илири и Словени. Па ваквата јазична поделба е само лајкрдија итн.
За да се потврди дека во Европа народен јазик бил само варварскиот, кој бил
пелазгиски,558 е и темниот вокал. Бидејќи коине и неговиот наследник латинскиот
како семитски јазици темниот вокал го немале, а тој постои во шкиптарскиот (ë),
влашкиот, романскиот, португалскиот јазик, сите јазици во Франција а Французите
се околу 50%, што важи за во германскиот јазик ä (ae), ö (oe) и ü (уе)-е темен вокал,
Европјаните се одродиле од пелазгискиот јазик со коине, латински и наследниците.
Па Хомеровиот јазик бил јазик во Елада, која била пелазгиска=т.н.словенска
како и во Шкиптарија, еладскиот јазик бил наследник на коине, а шкиптарскиот е
мешан јазик во кого има и монголски зборови- Шкиптарите грешат во родовите.
ТН.СЛОВЕНИ ЕДЕН НАРОД- НАЦИИ СО ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА
Hugh Seton- Watson559 наведува: „Во централна Европа во деветнаесеттото
столетие се разликуваат ‘нација’ од ‘националност’, со тоа што првата категорија е
супериорна: ‘Мојата заедница е нација; твојата е народност.’ На таа разлика се темели целата теорија, на кои целта била на другите да им го оспорат статусот на нацијата. Во подоцнежните поглавија за таа разлика поопширно ќе расправаме. Освен
веќе споменатото значење, зборот ‘nationality’ на англиски јазик (почесто во британската отколку во американската варијанта) значи ‘државјанство’ (Staatsangehörigkeit е попрецизен германски израз). Кога ќе бидам дојден на наредните страници
во прилика да ја споменам таа законска категорија, ќе го употребам недвосмислено
зборот ‘државјанство’. Ама постои и трето значење во кое може да се употреби
зборот ‘националност’: како неутрален и апстрактен збор, која означува својство на
припаѓање на нација. Тоа понекогаш е користен поимот, а во едно и едино значење
во кој тој збор без наводник ќе го употребувам на наредните страници.
Втора разлика се чини на прв поглед мошне прифатлива: разлика измеѓу
‘народ’ и ‘племе’. Зборот ‘племе’ обично се применува на срасмерно мала група на
луѓе, на прилично ниска културна разина. Такви биле племињата кои Римјаните ги
затекнале во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’), или
група, предводена со различни водачи, кои говореле разни балтички,или словенски,
или турски јазици, и се сукобувале со Светото Римско Царство, со Византиското и
Абисинското Царство. Втора примена можеме да најдеме меѓу разните освојувачи
на Индија и Кина. Шкотските кланови и септи на кои се делеле, можат исто така да
се сметаат ‘племиња’; а нешто слично можело да се најде и во Ирска. Во деветнае558
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сеттото столетие европските истражувачи и европски чиновници кои оделе по нивните стопи често го употребуваат зборот ‘племе’ за афричките народи. Мнозинството на тие заедници, расеани во текот на историјата по земјината топка, биле поврзани со огнени чуства на оданост, и спрема поглавицата, и спрема останатите
припадници на својата заедница. Ама е тешко да се утврди во кој тренуток ‘племенската свест’ постанува ‘национална свест’. Оние кои соседната заедница ја називаат ‘племенска’ обично се уверени како самите припаѓаат на повисока култура, и
како им се обраќаат на луѓето со пониска култура. Такво недвојбено било стојалиштето на Римјаните и Кинезите, а во модерно доба на европските колонијални
службеници. Ипак, таа произволна разлика измеѓу ‘нациите’ и ‘племињата’ мошне
е налик на разликата измеѓу ‘нациите’ и ‘националностите’ (народите) за кои пред
малку расправале, те воглавно се сведува на разликување измеѓу ‘моја заедница’ и
‘твоја заедница’. Во независните нови афрички држави ‘трибализмот’ постанал општи термин кој го обфаќа, односно осудува, секој вид движење кој захтева автономија, а посебната државност и да не ја споменуваме. Меѓутоа, големите разлики
во културната разина отсекогаш постоеле, постојат уште секогаш, и лесно се препознатливи. Вреди ли, значи, да се устврди дека Jorube годината 1900. биле народ,
а Dinke племе ? Како е можно да се мери разлика во културната разлика, и кој ќе
биде непристрасен судија ? Бидејќи на тие прашања нема јасни одговори, вреди да
се биде мошне внимателен при употребувањето на зборот ‘народ’ и ‘племе’; разликата ипак постои, баш како што во спектарот постои разлика измеѓу сино и зелено,
иако боите се претопуваат во човечкото око кои го замјетуваат долго.
Така сум присилен да заклучам како не е можно да се постави ‘научна дефиниција’ на поимот нација; а ипак феноменот постои и ќе постои. Едино овде што би
можел да речам ест нацијата постои кај значителен број луѓе во некоја заедница да
ја мисли да твори заедница, или се однесува како да е твори. Не е нужно тоа да го
чуствува целокупното население, или така да се однесува, и не е можно догматски
да се пропише минимален постоток на население кое со тоа мора да биде обфатен.
Кога некоја позначајна група го прифатува тоа уверување, тоа поседува ‘национална свест’.Здравиот разум ни говори во колку таа група е изузетно мала (да речеме,
помалку од еден посто население) и не поседува голема пропагандна вештина, или
снажна дисциплинарна војска која ќе ја подржува додека не успее да се пренеси националната свест во широките слоеви на населението, таа национална свесна елита
не ќе успее да создаде нација, и по своја прилика не ќе може неограничено да остане на власт на темелот на фиктивната нација.
Се надеваме дека овие уводни примедби ќе бидат доволни да ја назначат
природата на мојата тема;и дека таа ќе постане уште појасна во наредните поглавја.
Доктрината на национализмот потекнува од раздобјето на француската револуција, ама нациите постоеле пред него што таа доктрина е формулирана. Кога
доктрината е формулирана, послужила како оправдување за создавање на националното движење, а потоа суверените држави кои ќе ги обфатат земјите настанати,
како што се тврдело, заправо на тие нации. Француските ревулиционери и неговите
следбеници вон Франција ревно ја ширеле поедноставната верзија на поедините
идеи на просветителното доба. Во тоа револуционерно раздобје човекот, кој стекнал становито оскудно образивание и така се издигнал изнад мнозинството, веројатно е и спремен и морално обврзан да ги поведе своите начела во политичката
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акција. Владата од тогаш повеќе не смеела да се темели на случајностите на историјата и повластувањата, на институциите и хиерархијата настанати во минатото,
туку на рационални начела, разработени во програмите и плановите. Национализмот како доктрина се разви од идеата за народниот суверинитет, типична за осумнаесеттото столетие. Кога во Франција е исфрлен омразениот стар режим, власта
припаднала на народот, или на оние кои тврделе дека настапуваат во нивно име.
Било очигледно што е францускиот народ: Француска била населена со Французи,
а вон Франција ги немало, иако неколку илјади луѓе кои говорат со француски јазик живееле на границите на Швајцарија и Белгија. Од онаа страна на Рајна и
Алпите состојбата не била така јасна. Непријателите, стариот режим, можело лесно
да се идентификува, ама не било очигледно кои се тоа заедници на кои морало да
им се изрази народен суверенитет. Сè почесто месните преобратеници на новата
идеа одговарале дека тоа морало да биде германската нација, или италијанската- а
не само жителите на Hesse-Kassel и Luccae.
Националистичката доктрина во облик во кој развила во наполеонското доба
имала уште еден извор, култ на индивидуалноста, и особна и културна. Германските филозофи Fichte и Herder ја истакнувале важноста на јазикот како темел на народите. Хердер ја нагласувал боженската разноликост на семејствата на народите,
осебујноста на квалитетот на секоја култура. Неговото одушевување никако не се
ограничило на Германците: во познатото поглавие ‘За Словените’ тој ги идеализира моралните и културните облици. Хередеровите идеи се прошириле меѓу образованата малцинство на помалите и заостанати народи на средна и источна Европа.
Секоја од тие групи за себе сè повеќе доаѓала до уверување дека е заедница со која
се поистоветува нацијата, односно дека во неа вреди да се претвори“.
„Во ‘старите нации’, како ги нарекувам, се одвивал процес кој е тешко точно да се подели на раздобја, ама резултатите се очигледна стварност. На пример,
годината 1200, не постоела ниту француска ниту англиска нација, ама 1600. двете
веќе се неизбежниви чинители. 560 Околу првиот од тие посве така избраните датуми, на земјите сега познати под името Франција и Англија владееле кралеви кои говореле со ист јазик, имале отприлика исти назори, и меѓусебно војувале судирајќи
се заради територијалните интереси, или се здружувале во борба против муслиманите во крстоносните војни.561 Поданиците им биле, воглавно, кметови кои немале
никакви удели во јавниот живот, говореле различни јазици во двете земји... Школите и науката почнале да цветаат (иако формалното школување уште секогаш обфаќало незнатно малцинство) а француски и англиски јазик ја одреденуваат сета
опсежна книжевност, верска и световна...“.562
„Другото покушување на обнова на царството од Запад, како заеднички подвиг на францускиот крал и римскиот бискуп. Папата го крунисал Карло Велики за
свети римски цар на Божиќ 800. Супарништвото меѓу неговите наследници го свело тоа царство на мит. Кога Ото I (владеел од 936. до 973) успешно го обновил, неговата вистинска снага не се темелела на земјите во кои латинскиот јазик и понатаму преовладувал во неколку ‘романски’ варијанти...“.563
560

До 1453 година постоело Источноримско Царство со коине од 300 п.н.е. и старословенски 9 век.
Крстоносните војни биле против православието и Православните- тие масовно се исламизирале.
562
Исто така, страна 31.
563
Исто така, страна 37.
561

196
„Важно е да се спознае не само дека модерната нација, која на тоа раздобје
се појавува, нешто различно од средновековната nation- збор кој има различно значења во различните раздобја и места- туку и процесот на обликување на модерната
нација не делувал во сите суверени држави кои се појавиле после петнеасеттото
столетие. Две истакнати суверени држави- Франција и Англија- можат со право да
се наречат држави’...“.564
„Во четиринаесетто и петнаесеттото столетие полека избил на површината
факторот кој одлучил и битно влијаел на англиската национаклна свест: постанување на англискиот јазик.565
Најпрво во Англија постоеле два јазика. Освојувачите говореле некој провинциски облик на француски. Англосаксонците, припадници на повисоките класи и
сите кои настојувале спрема повисока положба или повисок општествен статус под
освојувачите, го научиле тој нормански француски...Доаѓањето на Хенрик II на
престолот 1154. повлекол со себе голем број на Французи од средна Франција или
Provance,кои биле под влијанието на книжевната ренесанса, на Париз и Languedoca.
Од тоа доба, културната врска на горните општествени класи на Франција со француски повеќе не оделе преку Нормандија. Во текот на наредните две столетија,
иако француската култура преовладувала во дворските кругови, племството на
Англија сè почесто се говорело на јазикот на својата земја. Ама самиот јазик брзо
се менувал. Во раздобјето од отприлика 1250. до 1400. јазикот бил преплавен со
француски зборови: отприлика 10.000 зборови од тоа време. Во четоринаесеттото
столетие наречјето на подрачјето од Лондон, најгусто населено и економск најнапреден крај, ги надвладеал останатите наречја и од него се родил јазик на престолнината. Годината 1362. есте датум со симболично значење: тогаш англискиот го
надоместил норманскиот француски јазик во судовите, и тогаш парламентот прв
пат е отворен на англиски јазик“.
Се кажа: „со француски зборови: отприлика 10.000 зборови од тоа време“.
Латинскиот јазик бил дело на Лив Андроник (240 г.п.н.е.)-тој бил наследник
на коине од 300- та г.п.н.е. Бидејќи латинскиот јазик бил вулгаренкоине, тој бил беден со коински зборови. Во него биле внесени коински зборови. Следи да се говори, зборовите во латинскиот јазик се со коинско (т.н.грчко) и латинско потекло. Па
францускиот бил вулгаренлатински, од кого во англиски влегле околу 10.000 збора.
„Тој процес обично го нарекуваме надоместување на стариот англиски
(англосаксонско од преднорманско раздобје) на средноанглискиот. Секако, постои
континуитет и врска измеѓу англосаксонскиот и англискиот јазик. Темелната структура и синтаксата е задржана, а темелните зборови кои ги употребува обичниот
народ останале изворни англосаксонски зборови, понешто изменети. Може затоа да
се рече дека тој бил процес во кој англиски е обогатен со додавање на француски
зборови. Ама, тој опис очито не е адекватен. Очигледно не е процес кој тек е аквизиција на страни позајмици- како што латинските зборови по пат на црквата влегле
во германскиот и полскиот јазик, или како што арапските преминале во шпанскиот.
Повеќе би можело да се рече дека двата јазика, англосаксонски и француски, се
стопиле, и дека од нив настанал нов јазик, кој не ве ниту англосаксонски ниту француски, туку англиски. Како што англискиот под водство на Wycliffe, Chaucer, Spe564
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nser и Shakespeare, се развил во модерен, богат, еластичен јазик, безбројни поими
сега можеле да се изразат со синоними на англосаксонско или француско потекло.
Најдобра европска паралела за тој процес, кој во бит му останал скриен на историчарите есте појавата на романскиот јазик, во кој еден романски говор настанал на
темел на латинското стопување со словенскиот. Во двата процеси постоеле раздобја на составно позајмувања, поинтезивно во романскиот јазик (што било побрзо,
свесно и повеќе уметнички) отколку во англискот“.
Се истакна: „Најдобра европска паралела за тој процес, кој во бит му останал скриен на историчарите есте појавата на романскиот јазик, во кој еден романски говор настанал на темел на латинското стопување со словенскиот...“.
„Веројатно главно орудие на цивилизацијата и националната големина бил
францускиот јазик. Веќе споменавме како настанал тој романски јазик, изведен од
латинскиот, со мошне малку позајмици од келтските, франачките и скадинавските
извори. После освојувањето на Languedoc, северната варијанта постанала еден јазик на политичката и културната елита, иако неколку покраини на југот го задржале својот различит говор, па жителите со него се служеле и во локалните јавни
установи. Ама централната влада сè повеќе ја увидувала важноста на јазикот како
политичка сила. Годината 1539, со едикт во Villers-Cotterets, Фрањо I го прогласил
францускиот како един службен јазик...Во седумнмаесеттото столетие Француската академија (Académie française), кој ја втемелил кардиналот Richelieu, постанува
можно оружје за обликување и контрола на јазикот...“.566
Се потврдува, европските државнотворни народи се многу млади народи.
„Во осумнаесеттото столетие во Русија ојачувало културното влијание на
Запад и постанал необично привлечен за повеќе општествени слоеви. Во највисоките кругови се говорел француски, ама уште во поголем број благородници научиле германски.Дивењето на страната култура расте напоредо со поносот на успехот на Русија, и тие две чуства често се сукобувале во истата личност. Прв пат Русите почнале да се занимаваат за сопствениот јазик. Првите почетоци на световната
руска книжевност воглавно со преземање на страни узори и стилови, ама наскоро
доаѓа до озбилни покушувања да се прочисти и развие рускиот јазик. Вредело да се
отстранат незграпните странски зборови и фрази, и се појавиле две струи со различни поими за тоа како најдобро да се развие јазикот во иднината. Едни сметале
дека тоа мора што повеќе можно да се темели на стариот црковнословенски јазик, а
другите на говорниот јазик. Руската академија е втемелена 1783. по узорот на Académie française, почнала посебно да се занимава со тоа прашње. Во раздобјето измеѓу 1789. и 1794. објавила руски речник во шест сврзоци, а годината 1802. службена
руска граматика. Судирот помеѓу традиционалистите и модернистите, чии главне
преставници биле адмирал А.С. Шишков (традиоционалист) и историчарот Н.Н.
Карамазин (модернист), понешто наликувал на тогашната расправа на грчките родољуби помеѓу поборниците на ‘чистиот’ и ‘народниот’ јазик. Во Русија, воглавно,
после преовладале модернистите. Нивните напори ги оправдал наглото и блиставото процветување на руската книжевност, чиј најголем песник е претставник, песникот Александар Пушкин, достигнал врв на својата поетска снага дваесеттите години на деветнаесеттото столетие“.567
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Во време кога Германците се обединувале со германскиот јазик, т.н.Словени
отфрлувајќи го старословенскиот, се раскинало нивното ткиво. Ќе следи и обтатно.
„Во Отоманското Царство осумнаесеттото столетие-отоманската власт,странците од Европа, па и самите христијани воглавно се поистоветувале православните христијани со Грците.568 Готово сите христијани кои имале висока положба во
црквата, или поседувале имот или богатство стечено со трговијата, или имале световни важни положби под султанот, биле Грци и се сметале Грци. Не се нарекувале
со класичното име Хелени, туку со византиското име за Римјаните Romaioi, или во
турскиот облик Рум“.569
„Сè појака врска со Западот ги поттикнало и ширењето на идеата за европското просветување меѓу Грците...Запознавањето на грчката јавност со древната
Хелада, онака како го виделе француските енциклопедисти и сентименталните западни филохелени наголемо е дело на Адамантиос Кораис (1748- 1833). Роден во
Смирна, Кораис, кој поминал шест години во Амстердам и шест години во Montpellier, а од 1788. до крајот на својот долг живот живеел во Парис,бил неуморен автор
на оригиналните дела, преводи, членци и писма. Се посветил на популазицијата на
просветителството меѓу Грците и грчките цели меѓу Французите, а изнад сè на развојот на книжевниот модерен грчки јазик кој вредело да се создаде со додавање на
класилните зборови на говорниот јазик и со систематизација на формалната јазична
структура. Кораис добро се члувал да не нападне ниту православната вера како таква, ама огорчено се борел против обичајот, институцијата и идеата која се чуствувал како празноверни остатоци на мрачното раздобје и препрека на повратокот на
славното минато, кое во себе истодобно би ја втелувала сета мудрост на новата
просветлена Европа“.570
„Грчкиот православен слој...На грчките побуненици им била потребна и верска и световна реторика, повикување и на античката слава и на православието. Зборот Хелен наскоро е прифатен како име за грчкиот народ, и новиот збор Ellinismos,
збор кој во себе спојувал и поимот грчка цивилизација и цела грчка заедница на
светот, почнало општо да се употребува меѓу политичарите и меѓу интелектуалците“.
„Philike Hetairia (Друштво пријатели), кои во Одеса 1814. ја основале тројца
грчки трговци...Малата војска под заповедништво на кнезот Александар Ипсиланти, кој имал чин генерал во руската војска, ја преминал молдавската граница 22.
февруари 1821. Најпрво неговото напредување во Молдавија е дочекано со одушевување. Меѓутоа царот Александар I ја осудил таа акција, и кога постанало јасно
дека руската помош е само илузија, целиот потфат е осуден на пропаст. Ипсилантиевите војници храбро се бореле против Турците, аме веќе во јуни се поразени.
Во тоа на грчкото полуострово избило второ востание под водството на месните
водачи; тој не е загушен. Борбите на Пелопонез, во Румелија и на островите се водела од 1821. до 1827. На крајот Грција ја спасиле големите сили, осуетивувајќи го
покушувањето на египетската флота и војска, која султанот ја повикал на помош да
го освои Пелопонез, а посебно Русија која завајувала со Турците 1828. и чија војска
стигнала до Мисолунгија во август 1829. Со Лондонскиот протокол од 3. февруари
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1830. Грција е призната како независна држава. Нејзината територија е ограничена
на Румелија, Атика и Пелопонез со западните Егејски острови. Мнозинството Грци
во Отоманското Царство не биле вклучени во новата држава.
Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек вредело да се создаде грчка нација. Тој процес го попречувала веќе споменатата поделба на традиционалисти и
западнаци. Понатамошни компликации искрснале околу прашањето на јазикот. Кораис намерувал да создаде нов јазик, обогатен со елементи на античката минатост,
во што најпрво го подржувале либералите,додека традиционалистите му се спротиставувале. Во новата држава новиот уметнички јазик наскоро го прифатил целиот
образован горен слој, и прогресивните и конзервативните. Тој ‘чист’ јазик (karthairevousa) на народот, воглавно, му бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел со
својот ‘демотски’ говор. Разликата помеѓу двата јазика се претворила во класна
разлика, и уште појако ја истакнала поделеноста на нацијата; или, подобро да се рече, раздвијувајќи го грчкото население, се успорувало создавањето на грчката нација. Во втората половина на столетието, Грците напоредо почнале да се залагаат
за употребата на демотскиот, и поделбата помеѓу karthairevousa и димотики, која се
испреплетела со поделбата на левица и десница во политиката, почнало со неа да се
поклопува. Во уметничката книжевност преовладувал демотски, ама во новинарството и во службените исправи предност добил ‘чистиот’ јазик. Полемиката траела и во третата четвртина на дваесеттото столетие, иако демотскиот непрестално
јачал“.
„Унгарските историчари, напротив, тврдат дека населението кое говорело
латински отишло со Аурелиј или е уништено, а дека Трансилванија со столетија ја
населувале Словени...“.571
„Во Трансилванија унијатскиот бискуп Иноцентии Мицу го бранел романскиот захтев во Собранието. Во говорот кој го одржал 1337. ја спонал ‘влашката
нација’, ама го дочекале со повици: ‘Власите се само плебс’...Трансилвански романски научници работело на тоа и на тоа романскиот јазик да ја усвои вместо
кирлицата, која одвајкаде била во употреба во православната црква...“.572
Се истакна: „Најдобра европска паралела за тој процес, кој во бит му останал скриен на историчарите есте појавата на романскиот јазик, во кој еден романски говор настанал на темел на латинското стопување со словенскиот...“.573
„Унгарската нација, онака како што постоела пред турската победа кај Мохачќа 1526, била ограничена на законити припадници на племството. Таа класа обфаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувала голем број на сиромашни луѓе кои живееле попат како селани. Унгарија била повеќенационлна држава,
и унгарскиот не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.574
Како што унгарскиот со „нешто повеќе од пет посто население“, а 5% се 1%
управа, 2% војска и 2% полиција се унгаризирале на околу 95% т.н.Словени, и во
Романија се латинизирал тн.словенски јазик- тој бил само Хомеров на ...Платон....
Бидејќи Романија и Унгарија биле простори на Словените, а денес такви таму нема, Романците и Унгарците се одродиле од Хомеровиот=словенскиот јазик..
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Х.Р.Вилкинсон575 пишува: „(1) Грчкото национално движење. Кон крајот на
осумнаесеттиот век, грчкото национално движење, во форма на литературна ренесанса, беше во полн ек, предводена од човек каков што беше Регас (1753-98), автор
на грчки револуционерни песни и организатоа на патриотското тајно друштво, и
Адаманидиос Кораис (1748-1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во
реформата и прочистувањето на грчкиот литературен јазик...“.
„Филеленистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 1830. Тој тврдеше дека класичните Грци биле комплетно
збришани за време на периодот на варварската инвазија, и дека модерните Грци во
никој случај не се наследници на Елините...“.576
Па Еладците немале капка хеленска крв туку таа била словенска- без коине.
„Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи од сопствениот damnosa hereditas, Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и народниот
јазик беше една карактеристична одлика на историјата на јазикот почнувајќи од
древниот па сè до современиот период. 577Тој мора делумно да го објасни и неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поширока област отколку што е тоа само полуостровот. Грчкиот поет Соломон (1789-1856), беше во голема мера свесен за опасноста од употребата на националниот јазик,‘еден јазик кој никој не го зборувал
ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот протест во 1832,
традицијата на мртвиот јазик се претпочиташе повеќе отколку онаа на живиот како
основа за рук (службен) јазик на Грција, и Кораис Katherévousas или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 и покрај опозицијата на многумина еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854-1929)“.578
Се наведе за еладскиот јазик: „еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак
го зборува ниту пак ќе го зборува“. Затоа следи никогаш немало национален јазик.
Х.Џ.Велс579 пишува: „Како што е разбирливо, францускиот империјализам
во раздобјето на оружениот мир не бил онолку самопоуздан како германскиот империјализам...Ни Балканот не останал поштеден од империјалистичките идеи. Малите држави, кои тек сто години пре тоа биле избавени од ропството, се бават со
сувишни смели планови. Фердинант се прогласил за бугарски цар 580- бил последен
од низа лажните цезари- а по атинските излози можел поминувачот да види мапи,
кои на хартија го оставариле сонот за панхеленско царство во Европа и Азија“.
Следи бугарска држава со бугарска нација само од 1908. година,а не порано.
АЛБАНСКАТА НАЦИЈА ДВОРАСНА НА ГЕГИ АЗИЈАТИ И ШКИПТАРИ
Ханс-Лотар Штепан581 пишува за „Албанскиот јазик“.
575

Х.Р. Вилкинсон, Картите и политиката..., Македонска книга, Скопје, 1992, стр. 48.
Исто така, страна 53.
577
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„‘Истражувањето на албанскиот јазик е многу тешко бидејќи не може да се
поврзе со ниту еден постар културен јазик. Во овој контекс често споменуваниот
илирски јазик не нуди сигурна основа, со оглед на тоа што не е нашироко познат и
во секој случај не може да биде докажан со сигурност, и надвор од Албанија често
се става под знак прашање,така што раното присуство на Албанците во југоисточна
Европа, поради недостигот од сигурни извори, не може директно да се докаже.’
(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопуваат историјата според
своите желби и претстави.)
‘Има уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пелазгерите, едно сè уште непознато племе од раната историја на Балканот, да се претстават како пра-предци на денешните Албанци. Според оваа теорија, Пелазгерите се
всушност основачите на западната култура, која подоцна им ја пренеле на Грците.’
‘Ваквите хипотези сепак немаа никакво практично значење за градењето на
албанскиот стандарден јазик, со оглед на тоа овие стари јазици се осведочени само
во малубројни јазични остатоци, и оттаму не можат да понудат конкретна допирна
точка на решавање на актуелните проблеми на албанскиот јазик. Следствено, во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повика на ниеден стар
културен јазик, туку само да се споредат поголем број различни, релативно млади
варијанти на народниот говор.582 Разликите меѓу нив ги рефлектираат многуте религиски и културни традиции на Албанците. Пример за ова е употребата на различните азбуки- кај католиците латинската, кај православните грчката, а кај муслиманите арапската азбука. Покрај ова постоела и обиди, дел од нив независни, да се
реши прашањето на ортографијата. Но дури во 1908 год. на конгресот во Манастир,
денешна Битола во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз база на
латинската азбука, кое е и ден-денес важечко. Подоцна се развија повеќе различни
варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваа од двата големи дијалекти, гегскиот
на север и тоскискиот на југ.583 Сè до крајот на Втората светска војна главно се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северозападната гегска и тоскиска пишана форма’.
‘Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развојот на
едиствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различни писмени
јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. 584 Со тоа Албанците на Косово се откажаа од Косоварскиот јазик 585 да го развијат во свој сопствен јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова
жјугославија сигурно би било поздравено’ “.
Бидејќи „се укина паралелната употреба на различни писмени јазици“, се
потврдува, во Шкиптарија (Албанија на Кавказ) немало една нација со еден јазик.
„Повеќето изразиза куќи и двор и нивните составни делови како и многу
изрази за покуќнината и за правење леб се преземени од Словените, исто така и
582

Ами Буе пишува, албанскиот јазик се создава во негово време, што значи во XIX век. Јазикот ги
содржи гласовите на Вук Караџиќ, кој творел во XIX век. Албанскиот (шкиптарскиот) јазик ги содржи сите тн.словенски гласови, вклучувајќи го темниот вокал, македонското ѕ и сè друго брсјачко.
583
Гегите (Черкези и Татари) и Шкиптари се два посебни народи од оддалечени генетско- географски подрачја. Тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и сè до денес тие не се разбираат.
584
Јазикот на Тоските е внесен во Југославија- јазикот Гегите во Црна Гора 1980 г. не го разбирале.
585
Косоварскиот јазик е гегски. Тој сè до денес не се разбира-л со јазикот на Тоските=Шкиптарите.
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некои изрази за плуг и неговите делови. Власите и Албанците од Словените меѓудругото научиле и: обработување на земјата, вештачкото наводнување, вршење,
полјоделство и житарство, понатаму рачни изработки, особено ткаење, изработка
на садови, мебел, рачна изработка на оружје и ковани предмети, плетење, ѕидарство и градежништво, работа во воденици и валаници.’ (стр. 97) ‘Особено бројни се
словенски заемки во областа на општествените и државните закони. Така Албанците со помош на словенските заемки опишуваат: изрази за обичајното право, сведок, благородништво, собирачи на данок, закрепостеници и наемници и многубројни службенички титули (државен претставник, селски управник, командант и др.).
Многубројните даноци и давачки без исклучок имаат словенски називи, исто како и
следните занимања: чувар, полски чувар, кочијаш, ковач, дрвосечачи, гробари, гостилничари, винари. Дури и ‘татковиот двор’ носи словенско име. Од овие заемки
станува јасно колку длабоко навлегло словенското културно влијание кај Албанците.’ (стр. 98) Во областа на земјоделството во оваа група припаѓале и изразите за
поле, шума, градина, овоштарство и винарство“.586
Власите и Шкиптарите се одродени Словени со сите словенски гласови, словенскиот темен вокал, македонското ѕ, гласовите на Вук Караџиќ.Тие биле Епирци.
За Марин Барлети (XVI век) јужно од Црн Дрим бил Епир- северно Илирик.
Ставро Скенди кажува: „Скадарските муслимани не сакале албански школи
ни албански јазик и не сакале никаков друг службен јазик освен турскиот“.
Од ваквата состојба Албанците како одродени тн.Словени биле неписмени.
Олга Луковиќ- Пјановиќ истакнува 587 „Сосем узгред и случајно, на истата
таа 231. страна, Кулунџиќ споменува, дека Албанците 1783. г. уште воопшто немале писмо...“.
Фалмерајер напишал за Албанците: се „...ама без литература, без книга и самите без алфабет“. Според Буе, Албанците биле нов народ- во свој тек на развиток.
Наведеното било повод, за Албанците други пишеле- на ништо скиптарско.
Х.Р. Вилкинсон588 пишува: „...Само неколку години подоцна, во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола, еволуира една прикладна романска азбука
за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба беа италијанската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од најстарите индоевропски
јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Сепак, пред 1924 не
се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или ‘шиптарскиот’...“.
„Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците. Тој истакна
дека постојат повеќе етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но излезе дека
е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина. 589 Доминиан
тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој истакнуваше
дека јазикот по своја форма исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се набројат
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7/8, македонски фустанчина како во с.Кукуречани- Битола итн. Пак, Албанија била на Кавказ,а онаа
на Балканот никогаш не била Албанија- Скиптарите, според скиптар, неа ја викаат Скиптарија, Р.И.)
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само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаро-турскиот брои
1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора.590
Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во
најголемиот дел под италијанско влијание. Христијанските Тоски од југ во најголема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа муслимани. Албанците
муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во
1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството
меѓу Италија, Австрија, Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за придобивање на албанските пристаништа, резултираше во една независност. Италијанското влијание во Валона беше постигнато преку романско- католичките Албанци“.
А овој скиптарски народ во Скиптарија, кој не сакал да има школа на својот
трорасен јазик-со мноштво монголски (татаро-турски) зборови, не само дека со нив
се моноголизираат Скиптарите кои се Пелазги,Бриги и Македонци,туку во Р.Македонија се монголизираат и бригиските Македонци со најизворен пелазгиски јазик.
За да се потврди дека јазиците на Скиптарите и Гегите имаат монголска (татаро-турска) основа, Скиптарите и Гегите тешко ги учат македонските родови.
За потврда дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве прилози: Ами Буе591 наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го наведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Деникен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на турскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки).
Ф.Ј.Фалмерајер запишал, Шкиптарите не биле писмени. Бидејќи тие биле
са-мо Турци, ним не им бил потребен шкиптарски јазик и писмо туку само
турскиот јазик. Ова било повод, ним да им отворат први школи и тоа само Австрија
и Ита-лија, и тоа само во 1924 година, а никако порано. Следи шкиптарскиот јазик
бил дело само на Австрија, кој е и монголски (Г.Мајер). Ова е повод Албанците=
Арна-утите (Черкези, Татари и Шкиптари) како Турци без родови да грешат со
Хоме-ровите родови- тие се само словенски, славо- македонски и само
македонски.
Шкиптарите говорат, шкиптарската азбука ја создало шкиптарското семејство Киријас. Повеќе пати на МТВ- Втора програма на шкиптарски јазик е прикажано семејството Киријас. Шкиптарскиот новинар нив ги прашува само на македонски јазик а тие одговораат само на македонски јазик, а разговорот е тилтован на
шкиптарски. Бидејќи членовите на семејството Киријас денес не го познаваат шкитарскиот јазик, семејството Киријас било влашко. Тоа печатело на романска азбука- според авторите, шкиптарската азбука била романска. Пак, во шкиптарскиот
има освен грчки, романски, словенски...и татаро-турски зборови (Г.Мајер). Со наводот дека шкиптарскиот не е романски јазик, романската азбука има врска само со
Романците (Власите). Таа била од Битола.Меѓутоа, не смее да се заборави Елбасантокму таму за неа продолжило да се расправа итн. Шкиптарите, исто така, само говорат, нивната азбука била составена во некогашниот објект на Водовот, до Црн
Мост. Бидејќи ним им била потрепна метрополата Битола, под која била сета Шки590
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птарија, и за куќата говорат произволно. Па таа била „стара куќа во центарот на Битола..., некогашен турски сарај изграден 1830 година, потоа куќа на семејството
Киријас... Сегашниот музеј на албанската азбука не е местото каде се држеа состаноците за кодификација на албанската азбука...Таа куќа беше на семејството Кирковиќ, поточно на намесникот на банот на Вардарската бавновина”.
Густав Вајганд592 наведува дека во Франција „одвај повеќе од половина на
вкупното население“ се Французи, „додека втората половина од шест различни, делимично хетерогени националности (Баски, Бретанци, Фламенци)...“-други држави.
Иако во Р.Македонија Арнаути како Геги (Черкези и Татари) 90% и Тоски
(Шкиптари) 10% се под 15%, потврдено со здраствените исправи, како и другите
извори,дури самите Арнаути за време на Илирида од одземените документи од безбедносните снаги на Р.Македонија ги признале тие 15% како точни, на силеџиски
начин го внеле шкиптарскиот јазик како втор службен јазик во 2018/9 година итн.
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Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924, стр. 1.
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