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ВОВЕД 

 
РАЗВИТОК НА ВИЗАНТИСКИТЕ СТУДИИ 
 
„Научното интересирање за Византија израсна од класичните студии.1 Патот 

за запознавање на историјата на античка Грција водеше преку Византија, бидејќи 
Византија го сочува културното наследство на Антиката и само таа можеше да го 
задоволи сремежот за запознавање на старата грчка култура што се разбуди на За-
пад во време на Ренесансата. Кога западните хуманисти почнаа да учат грчки, да 
собираат и да проучуваат грчки ракописи на грчката филологија, Темелот на грчка-
та филологија на запад го удрија учените Византијци, Мануил Хрисолор, Јован 
Агриропул, Висарион и др. Навистина, тогаш на Византија í се посветува внима-
ние единствено како на чувар на античката култура;само по себе шизматичка Виза-
нтија првобитно не предизвикуваше поголемо интересирање. Меѓутоа, со шире-
њето на знаењето на грчкиот јазик, со зачестените патувања во старите византиски 
културни средишта, како и со запознавања класичната книжевност преку византи-
ските автори, постепено е подготвуван терен и за византиските студии.Доколку по-
веќе што токму поради несфаќањето на самостојните вредности на византиската 
култура, секогаш не се правеше разлика меѓу античката и византиската книже-
вност, па напоредно со класичните објавувани се и византиски автори“. 

Се кажа: „историјата на античка Грција водеше преку Византија“. 
Никогаш немало Грција и Византија туку Елада и Источно Римско Царство. 
Грчки јазик бил само македонски коине- Александријски Птоломејов јазик. 
Стои: „не се правеше разлика меѓу античката и византиската книжевност“. 
Па се мислело, коине бил јазик на Елада, и тоа тој произлегол од атичкиот. 
„За историјата на Византија како таква прв сериозно се заинтересирал гер-

манскиот хуманист Hieronymus Wolf (1516-1580). Работејќи како библиотекар во 
големиот аугзбуршки трговци Фугери, Ероним Волф благодарение на деловните 
врски на својот патрон со Исток, доаѓа до ракописите од византиските историчари, 
па ги објави и им ги преведе на латински на Јован Зонаре, Никита Хонијат, делум-
но и на Никофор Григора. Волф го почуствувал историското значење на Византија 
и прв ја изнел идејата за потребата на издавање на еден ‘Корпус на византиската 
историја’ (Corpus historiae byzantinae)“. 

Тн.византиски автори пишеле на коине, кој бил христијански јазик со Апо-
стол Павле- тој го познавал коине, но не службениот јонски јазик во Атина и Елада. 

Поимот Византија се внесол со Волф- тој не бил употребуван туку Римјани. 
Се потврдува, многу доцна Европа почнала да се бави со тн.Византија. 
„Работата на Волф наидува на голем одек. Историјата на Византија изгледа-

ла занимлива и поучна во светлината на тогашните политички настани и конфесио-
нални интереси: војните со Турците, унионистичките стремежи во католичките и 
симпатиите спрема антипапстичка Византија во протестантските кругови. Така во 
разни земји, од различни побуди, кон крајот на XVI и во почетокот на XVII век 
европските хуманисти почнаа поинтезивно да се занимаваат со византиските исто-
риски и правни извори. Главен дел во тој зафат имале во Германија Волфовите уче-
ници Wilhelm Holzmann (Xylander) и David Hoeschel и B. Vulcanius и посебно Joh. 
                                                 
1 Се пренесува книгата на Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992.  
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Meursius; во Франција учените езуити, пред сè: Denis Petau (Petavius); во Италија 
покатоличените Грци Nicolaus Alemannus и Leo Allatius. 

За оваа прва фаза на византиските студии карактеристично е што тие гла-
вно се сведувале на објавување на одделни византиски автори и нивно преведување 
на латински. Изборот на авторите повеќе или помалку бил случаен. Сè уште немало 
претстава за целината, па според тоа ни јасен план во работата. 

По овие први скромни чекори, византиските студии, од средината на XVII 
век во Франција го доживеаја првиот голем полет. Процутот на науката на дворот 
на Луј XIII и посебно на Луј XIV го зафатил и доменот на византинологијата.2 Под 
патронат на Луј XIV и Колбер, познатата Луврска печатница пристапила кон изда-
вање голема серија од византиските историчари.Како прв том 1645 издадена е исто-
ријата на Јован Кантакузин, а покрај Excerpta de legationibus на Константин Порфи-
рогенит издадена 1684, Ph. Labbe објавил еден апел во кој го изнел планот за изда-
вање еден корпус од византиските историчари и, укажувајќи на значењето на ви-
зантиската историја, ги повикал научниците од сите земји на соработка. Во текот 
на идната деценија работата е продолжена и така настанал Парискиот корпус, прва 
раскошно издадена колекција од византиските натативни извори со латински пре-
води и стручни коментари, врз која се потпираат и подоцнежните колекции- млета-
чката целосно, а бонската во најголем дел. 

Во изработката на Парискиот корпус учествувале најсилните историчари на 
тогашната Франција, езуитите Philippe Labbe (1607-67), и Pierre Poussine (1609-86), 
доминиканците Jacques Goar (1601- 53) и Charles Annibal Fabrot (1580-1659). Многу 
византиски автори во Парискиот корпус се издадени прв пат, а од порано познатите 
автори во него добиле подобри текстови и посолидни коментари. 

Напоредно се развивале црковноисториските и правноисториските студии. 
Да го споменеме само Лабовото издание на соборски акти, кои ја сочинуваат осно-
вата на подоцнежните изданија на Hardouin и Mansi, познатиот Гоаров грчки обре-
дник Euchologion, Комбефисовите публикации на патристички списи, издавањето 
на Василиките што го приреди Фабро. 

Додека во почетокот најголема заслуга за Парискиот корпус имаа Гоар и 
Фабро, од седумдесеттите години централно место во нивната изработка има голе-
миот Диканж (Charles Durfesne sieur du Cange, (1610-88). Многустраниот труд на 
овој генијален научник претставува епоха во развојот на византологијата. Тој ги 
подготви изданијата на Јован Кинам, хрониките на Јован Зонара и Велигденските 
хроники и ги снабди со детални и мошне учени коментари не само на овие дела, ту-
ку и на Пусиновата едиција на Ана Комнена и Никофор Вриениј. Неговите истра-
жувања ги опфаќаат областите на историјата, филологијата, генеалогијата, топогра-
фијата и нумизматиката. Некои негови трудови ја задржаа својата вредност сè до 
денес, посебно големото генеалошко дело De familliis byzantinis, што тој го поврза 
со топографското истражување Constantinopolis Christiana, објавувајќи ги заедно 
под наслов Historia Byzantina duplici commentario illustrate. Ненадмината широчина 
од знаење на овој голем познавач на средновековните извори дојде до полн израз 

                                                 
2 Надвор од секакво сомневање, „византинологијата“ е единствено правилен облик и треба посте-
пено да го воведеме во употреба, наместо погрешниот облик „византологија“ на кого сме навикна-
ти. За тоа види во Gy, Moravcsik, Byzantinologie, Bizantilogie oder Byzantinologie, Jahr. D. Österr. Byz. 
Gesellschaft 6 (1957) 1 sq. 
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во најзначајното и најтрајното негово дело: речниците на средновековниот латин-
ски и грчки јазик. За византинолозите посебно е важен Glossarium ad scriptores 
mediae et infimae graecitatis. Се разбира, денешниот византинолог мора да се служи 
и со други реченици, пред сè, со солидниот речник на Е. А. Софоклис; сепак, голе-
мото Диканжово дело, со своите многубројни изворни наводи и креативно толку-
вање, и денес претставува неопходно помошно средство“. 

Се кажа: „...и на Пусиновата едиција на Ана Комнена и Никофор Вриениј...“ 
Па Ана Комнена бил женски род,а Вриениј само Вриениј-само тн.словенско. 
„Помошните историски науки, на кои Диканж им посвети многу внимание, 

посебно ги негуваа неговите помлади современици: Jean Mabillon (1632-1707), 
основач на модерната дипломатика,и Bernard de Montfaucon (1655-1741),чија Paleo-
graphia graeca го удри темелот на проучувањето на грчката палеографија. По нив 
доаѓаат доминиканецот Michel Lequien (1661-1733), автор на обемното дело Oriens 
christianus, посебно важно за црковната географија, и бенедиканецот Anselmo Ban-
duri, по потекло од Дубровник (1670-1743), истакнат историчар, археолог и нумиз-
матичар, автор на големата збирка Imperium Orientale sive antiquitates Constantino-
politanea (во две книги, 1711), која влегла во Парискиот корпус. Овде Бандури дал и 
ново издание на познатиот Порфирогенитов спис De administrando imperio, изра-
ботено врз основа на единственатиот досега познат ракопис од византискиот пе-
риод (XI век)“. 

Поимот Хелени бил во старата ера-Грци бил нов поим и тоа само новата ера. 
„По оваа плодна работа и живо интересирање за византиските студии наста-

пува видлива реакција под влијание на филозофијата на просветениот рационали-
зам. Големите француски енциколопедисти од XVIII век го сметале средновековни-
от период во историјата на човештвото како на мрак и назадување, а посебно ја 
презирале верски конзервативната и деспотска Византија.Нејзината историја за нив 
била ‘безвредна збирка од декларации и чуда’ (Волтер), ‘сплет од побуни, востани-
ја и нискости’ (Монтескије) или, во најдобар случај, жалосен епилог на славното 
Римско минато. Токму така, како историја на илјадогодишното опаѓање на Римско-
то царство, ја прикажал историјата на Византија најголемиот историчар на XVIII 
век Edward Gibbon во своето познато дело The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire (London 1776-88), како и Charles Lebeau во Histoire du Bas Empire 
(Paris 1757-86). Големиот мајстор на духовното формулирање, Гибон сам рекол де-
ка во своето дело го опишал ‘триумфот на варварството и религијата’. 

Едностраната, историски неточна, ама блескаво нацртана, а со тоа и мошне 
сугестивна синтеза на византиската историја што ја дава Гибон, силно влијаела врз 
сфаќањето на современиците и врз наредните генерации. Мрачната, искривена пре-
тстава за Византија што тие генерации ја презедоа од Гибон ја парализирала волја-
та за продолжување на византиските студии. Интересирањето за историјата на Ви-
зантија силно опаднало, па работата на византилогијата, иако сосема не престанала, 
уште долго време останала доста ограничена. Среќното откривање на ракописите 
на Порфирогенетовата Книга за церемониите претставуваше секако голем настан 
во развојот на византинологијата, а исто така и околноста што коментарот за ова 
дело го подготвил истакнатиот грецист и арабист Johannes Jacob Reiske (1716-74), 
но карактеристично е што одличниот Рајскеров коментар со децении останал необ-
јавен. Важен прилог кон византинолошката наука претставува и изданието на Лав 
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Ѓакон, што го приреди K. B. Hase, а кое излезе како завршна тетратка на Парискиот 
корпус (1819). 

Наскоро после тоа големиот историчар на стариот век, Karl Georg Niebuhr, 
со своето издание Агатиј (1828) го удри темелот на новата колекција византиски 
наративни извори во Бон. Бонскиот корпус од византиски историчари во 50 томови 
(1828-78), во поголем дел содржи текстови, преводи и коментари препечатени од 
Парискиот корпус, така што во научен поглед не претставува вистински напредок 
во однос на големата француска збирка. Сепак, практичната вредност на оваа не-
што поцелосна и попристапна серија е неоспорна. Од видлива практична полза се и 
огромните, научно и технички мошне несовршени збирки од патристички списи 
што ги објави Migne: Patrologia Latina и, за византинологијата посебно важната, 
Patrologia Graeca (161 том, Париз 1857-66), во која покрај црковните автори се пре-
печатени и византиските историчари од Бонскиот корпус“. 

Како што поимот Византија бил наметнат поим, истото важело и за Греики. 
Инаку историски Грци биле припадниците на Цариградската патријаршија. 
„За извесно заживување на интересирањето на византиската историја придо-

нела борбата на Грците за ослободување од турското господство, која силно оде-
кнало во напредните кругови на Европа. Така, енергичниот филхелен George Finlay 
(1799-1875) му посветил доста внимание на византискиот период во рамките на 
својата опширна историја на Грција, во која седум томови зафатил огромен време-
нски простор од 146 г. пред н.е. до 1864 година: A History of Greece from the Con-
quest by the Romans to the Present Time (Лондон, 1877). Во Германија во тоа време 
се истакнуваат изданијата на текстови и низа драгоцени истражувања од византи-
ското и балканското подрачје на G. L. F. Tafel (1787-1860), а потоа посебно на Karl 
Hopf (1832-73). Хопфовата Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis 
auf die neure Zeit (во Ersch und Gruber, Allgemeine Encyklopädie den Wissenschaften 
und Künste 85/86, Leipzig 1867/8), која се основа не само на темелното проучување 
на изворите туку и на архивската граѓа, ја задржува својата вредност благодарејќи 
на богатата собрана граѓа, посебно за подоцнежната византиска епоха и многу е по-
лзувана од подоцнежните историчари. Потполно спротивност на ова со материјал 
пренатрпано, непрогледно и многу тешко напишано дело, претставуваат брилија-
нтните списи на Хопфовиот научен противник, духовитиот и литерарно многу на-
дарениот Фалмераер (Jakob Philipp Fallmerayer, 1790- 1861), кој предизвика сен-
зација со својата- секако претерана- теза дека Грците во Средниот век сосема под-
легнале на словенизацијата и оти грчкиот народ како таков од тогаш всушност и не 
постои“. 

Бидејќи коине (тн.старо-грчки) бил наречен хеленски јазик, се мислело дека 
Хелените говореле на коине, а не дека коине бил само македонски Александријски 
Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е.- никако порано. Со тоа што Хелени-
те говореле варварски=пелазгиски (Херодот, Тукудид, Платон...)=тн.Платонов кој 
бил само тн.словенски јазик,Хелените не биле словенизирани со тн.Платонов јазик. 

„Појасните и подлабоки историски сфаќања што со себе ги донесе XIX век 
постепено дојдоа до израз и во областа на византиската историја, иако значително 
подоцна во однос на другите гранки на историската наука. Бидејќи стана јасно зна-
чењето на развојот во историјата и повеќе не можеше да се верува во легендите за 
илјадогодишното опаѓање на византиската држава, се разбуди интересирањето за 
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историската судбина на Византија, па работата на византинологијата, по подолг за-
стој, повторно заживеа. Во последените децении од XIX век во водечките европски 
земји, речиси истовремено, започна систематско проучување на византиската исто-
рија. Со тоа настапува ерата на модерната византинологија. 

Во Франција патот í го расчистил Alfred Rambaud (1842-1905). Навистина, 
Рамбо рано ги напушти византиските студии и се сврте кон историјата на Русија, на 
кое поле дејствуваше повеќе како популаризатор отколку како оригинален истра-
жувач. Меѓутоа, неговата вонредна и со право позната книга за Константин Порфи-
рогенит објавена 1870, рабуди во Франција големо интересирање за византиската 
историја, а неговите следбеници, Густав Шлумберже и Шарл Дил, се погрижија тоа 
интересирање да не згасне. 

Gustave Schlumberger (1844-1928) многу се занимавал со византиската нуми-
зматика, на која веќе J. Sabatier í посвети едно значајно дело (Description des mo-
nnaies Byzantines, I-II, Paris, 1862), а посебно е плоден и значаен неговиот труд на 
проучување на византиоскиот печат. Неговата голема Сигилографија на Византи-
ското царство (Sigillographie de l’Empire byzantin, Paris 1884) е секако она дело што 
византинологот најмногу го цени во целокупната негова обемна научна заостав-
штина. Не смее, сепак да се потценува, ни значењето на неговата монументална 
‘Византиска епопеја’, како ни неговите други, многубројни трудови кои успеаја за 
историјата на Византија да заинтересираат и пошироки кругови читатели. 

На уште поблескав начин таа задача ја исполнија, уметнички совршени есеи 
што Charles Diehl (1859-1944) ги објави во своите познати ‘Византиски слики’ (Fi-
gures Byzantines, I-II, 10 изд., Париз 1 925, 1927; српски превод: Византиски слике, 
превела Олга Косановиќ, Српска књижевна задруга, бр. 203, 217,Београд, 1927, 29). 
Суверено владеејќи со сите гранки на византиската историја и историјата на уме-
тноста, Шарл Дил имаше дарба и за историско прикажување и за егзатно, минуцио-
зно испитување. За тоа посебно сведочат значајните истражувања од првиот период 
на неговата работа: големите дела за Равенскиот егзархат (1888), за Северна Афри-
ка (1896), за Јустинијан и неговата епоха (1901), како и низа расправи собрани во 
збирката Ėtudes Byzantines (1905). Има малку научници кои во толкава мерка ги 
унапредија византиските студии и кои дале толку силен поттик во работењето на 
другите, како Шарл Дил. Тој и во Франција и вон од нејзините граници најде голем 
број ученици, така што кон крајот на XIX и почетокот на XX век проучувањето на 
византиската историја во Франција доби голем замав. Доволно е, покрај многуте 
други, да се споменат такви научници како што се Louis Bréhier, Ferdinand Chalan-
don, Jules Gay. 

Во Германија темелот на систематското работење на полето на византиоло-
гијата го удри големиот филолог Karl Krumbacher (1856- 1909). Крумбахер во 1891 
година ја објави својата ‘Историја на византиската книжевност’, а шест години по-
доцна излезе и второто, значително проширено издание на ова дело (Geschichte der 
byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches, 2 Aufl., 
München 1897), дополнето со приказот на теолошката литература (го напиша Albert 
Ehrhard) и кус преглед на византиската историја (Heinrich Gelzer). Крумбахеровото 
познато дело, најголемиот споменик на ученоста и темелноста за што византино-
логијата знае од времето на Диканж, стана  прирачна книга за секој византолог. Во-
едно Крумбахер во 1892 г. го основа првото стручно византилошко списание: By-
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zantinische Zeitschrift, кое силно ја  поттикна работата на  византинолошкото поле и 
покрај вонредно водената библиографија редовно известуваше за напредокот на ви-
зантилошлата наука. Крумбахеровиот Семинар за средна и новогрчка филологија 
(Seminar für mittel- und neugrichische Philologie) во Минхен стана меѓународен це-
нтар на византинолошката наука и настава. Под Крумбахерово раководство се фо-
рмирале и многу балкански византилози и историчари. Така дејноста на овој голем 
филолог дала силен поттик и за историските студии на византинолошки план“. 

Следи Германската школа го усмерила учењето. Секако, погрешно за коине.  
„За истражувањето на византиската историја во Германија кон крајот на 

XIX век посебно се заслужни Karl Neumann и Heinrich Gelzer. Нојмановата мошне 
остроумна книга Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen 
(1894) претставува ремек- дело на историското истражување и прикажување и го-
лема штета е што авторот на ова блескаво дело и неколку други важни прилози за 
византиската историја, набрзо ја напуштил византинoлогијата и преминал на оп-
штата историја на уметноста. Гелцеровиот Преглед на историјата на византиските 
цареви, објавена како дополнение на Крумбахеровата Историја на византиската 
книжевност, не е, додуше, ни блиску на вистината на Крумбахеровото дело, но се-
пак, со своите многубројни специјални истражувања, посебно со познатата распра-
ва за постанокот на тематското уредување (Die Genesis der byzantinischen Themen-
verfassung, 1899) Гелцер несомнено го унапредил проучувањето на византиската 
историја. Крумбахеровиот наследник во Минхен, August Heisenberg, е заслужен за 
византиската историја, пред сè, со новите критички едиции од византиските автори, 
како и со објавувањето и коментирањето на нивните извори. 

За напредокот на историските византинолошки студии во Германија и 
Австрија многу придонеле познатите медиевисти и класичари L. M. Hartmann, O. 
Seeck, E. Schwartz, кои длабоко навлегле во проблемите на византиската историја, а  
пред сè големиот правник K. E. Zachariä von Lingenthal (1812-94), кој во својата по-
дебела збирка Jus graeco-romanum (7 томови, 1856-84) ги направи пристапни до 
науката најважните споменици на византиското право, а во својата Geschichte des 
griechisch-römischen Reiches (3 изд., 1892) го постави проучувањето на историјата 
на византиското право на нова, цврста основа. 

Почетоците на византиските студии во Русија се испреплетуваат со проучу-
вањето на најстарата руска историја. Еден од позначајните претходници на руската 
византинологија е Германецот E. Kunik (1814- 99), кој живеел и работел во Пе-
троград како член на Руската академија на науките.Занимавајќи се,пред сè, со исто-
ијата на Киевска Русија, Куник за нејзиното расветлување користел византиски из-
вори и со тоа го пробил патот за византиските студии. Треба да се спомене и Швај-
царецот E, Muralt (1808-95), од кого го наследивме- навистина, доста застарено, но 
сè уште корисно хронолошкото дело: Essai de chronographie byzantine (2 тома, Пе-
троград 1855, 1871). 

Со В. Г. Василевски (1838-99) почнува, меѓутоа, во Русија систематското 
проучување на византиската историја. Василевски е основач на руската византино-
логија на полето на историјата, како што е Н. П. Кондаков (1844-1925) основач на 
византиската археологија и историја на уметноста. Трудовите на Василевски се  
одликуваат со темелно познавање на изворната граѓа, со критичка острина во ана-
лизата и со широки концепции. Многу од нив и денес ја задржуваат својата  вред-
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ност, пред сè, големата и содржајна расправа за Византија и Печенезите, преку 
остроумни истражувања за византиско-руските односи и примерните истражувања 
за внатрешната историја на византиската држава, кои го посочија правецот на про-
учувањето на економската, посебно на аграрната историја на Византиското цар-
ство. Во 1894 г. Василевски го покрена излагањето на Византискиот Временик (Ви-
зантиŸскиŸ Временик) и со тоа руската византологија го доби својот стручен орган, 
кој, паралелно со две години постарото Крумбахерово списание, значитечно придо-
несе за напредокот на тогашната византинологија. Една година подоцна Ф. И. 
Успенски, како директор на новооснованиот Руски археолошки институт во Цари-
град, почна со издавањето на Известија на тој Институт (ИзвестиÔ русского архео-
логического института в Константинополе)“. 

Наследникот на православна тн.Византија отворил свој центар во Цариград. 
„Покрај Василевски, Ф. И. Успенски (1845-1928) најмногу влијаел врз раз-

војот на византинологијата во Русија.Додуше,Успенски ја немал генијалната истра-
жувачка проникливост и строгата критичност на Василевски, но со својата вонре-
дна научна активност и тој силно го поттикнал проучувањето на византиската исто-
рија. Може да се каже дека речиси нема позначаен проблем од областа на византи-
ската историја со која Успенски не се позанимавал, а има и многу проблеми од 
основна важност што тој прв ги воочил. Тој беше не само најплодниот, туку и нај-
многустраниот руски византилолог. Наспроти Василевски, тој дал и голема синтеза 
на византиската историја: тоа е неговата монументална Историја византиŸскоŸ им-
перии, најдетална модерна историја на Византиското царство, која поради настана-
тите тешкотии, излегувала во интервали и уште не е објавена во целина (т. I, 1913; 
т. II, 1, 1927; т. III, 1948). 

Дејноста на Василевски и Успенски наишла на силен одек. Околу нив се со-
здала цела плејада византинолози, меѓу кои посебно се истакнуваат А. А. Василев, 
Б.А. Панченко, П.А. Јаковенко и П.В. Безобразов. Вонредната активност на руската 
византинологија кон крајот на XIX век и во почетокот на XX век се изразувала во 
разработката на разновидни проблеми, но аргарната историја на Византија- според 
традицијата што ја засновале Василевски и Успенски- останала нејзина омилена те-
ма. На прашањето за селанскиот посед во Византија, Панченко му го посветил сво-
ето најголемо дело (1904), во кое дошол до нови заклучоци, одвојувајќи се од гле-
диштата на своите големи претходници, Цахарие фон Лингентал, Василевски и 
Успенски. Првенствено со економската и социјалната историја се занимавале исто 
така, Безобразов и Јаковенко, па и тие тежиштето го ставиле врз проучувањето на 
повелбите, чие испитување Василевски веќе го започнал. Притоа Јаковенко, прв во 
модерената византинологија, пристапил кон обработка на повелбите и од дипло-
матската страна (во книгата за повелбите на Новиот ма манастир на Хиос, 1911). 
Василев, пак, комбинирано ги проучувал византиските и арапските извори и на пи-
шал за византиско-арапските односи во IX и XX век дело што и денес е меродавно 
(2 тома, 1900, 1902). Класичарот Јулијан Кулаковски детално ја обработил истори-
јата на Византиското царство во 395 до 717 г. (3 тома, Киев  1913-1915); неговото 
дело е сувопарно, но многу солидно и според тоа доста полезно. Полетот на ру-
ската византинологија се одразил и во тоа што покрај Визанскиот Временик, 1915 
г. основано е уште едно византинолоношко списание: ВизантиŸское обозрение (из-
легле три тома до 1917). 



 10 

Во Англија John B. Bury (1861-1927) го удрил темелот на модерната виза-
нтинологија. Истражувач со широки погледи и вонредни знаења, остроумен и кри-
тичен, Бјури бил еден  несомнено од најголемните историчари на Византија. Покрај 
многубројните специјални истражувања, тој даде и неколку синтези во кои опфати 
поголеми периоди од Византиската историја: 1889 г. го објави двотомното дело A 
History of the Later Roman Empire, кое го опфаќа времето од 395 до 800 г.; ова дело 
го продолжува во  1912 г. со од личната книга A History of the Eastern Roman Empi-
re, која ја прикажува е похата од крунисувањето на Карл Велики за цар до доаѓање-
то на престолот Василиј I; на крајот, 1923 година Бјури, како ново издание на сво-
ето прво дело, под ист наслов, објави всушност едно ново дело, во кое, пак во два 
тома, но значително подетално го прикажа периодот од смртта на Теодосиј I до 
смртта на Јустинијан I (395-565). Посебно треба да се спомене одличниот труд за 
управниот систем на Византиското царство што Бјури го издаде покрај новото из-
дание на Филотиевата Клитерологија:The Imperial Administrative System in the Ninth 
Centrury (1911). Како што руските византинолози го расчистија патот за проучува-
ње на аграрната историја на Византија, така Бјури укажа на правецот на истражува-
ње на византиското управно уредување, што подоцна посебно успешно го обрабо-
тија Ernst Stein и Franz Dölger. 

Меѓу следбениците на Бјури, пред сè, се истакнува Norman H. Baynes кој 
најмногу се занимавал со рановизантиската епоха. Историјата на позновизантиско-
то царство и неговите односи со латинските држави на Левант многу ја унапреди 
William Miller. 

Проучувањето на византиската историја одамна започнало и во Грција, би-
дејќи грчките научници ја сметаат историјата на Византија за средновековна исто-
рија на својот народ. Многу простор зазема византиската историја веќе во опшир-
ното дело на вжештениот грчки патриот К. Папаригопуло ‘Ιστορια τοΰ Ελληνικοΰ 
έθνους άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών νεωτέρων (I- V, Атина 1860-77; ново 
издание 1925; основните идеи се резимирани во Histoire de la civilization hellénique, 
Paris, 1878). И Спиридон Ламброс (1851-1919) кој ја  задолжи византинологијата со 
проучувањето на ракописи и со многу изданија на текстови, ја напиша популар-
ната историја на Грција од архајско доба до 1453 г.: ‘Ιστορία τής Έλλάδος μετ‘εί-
κόνων άπο τών άρχαιτάτων χρόνων μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόεως  (I-IV, 
Атина 1886- 1908). На сличен начин подоцна А. Андреадис ( 1876-1835), проучува-
јќи ја историјата на грчката економика и финансии, како во своето големо дело 
‘Ιστορια τής έλλληνικής δημοσίας οίκονοίας (Атина 1918), така и во многубројните 
специјални истражувања, посебно ревносно ја обработил византиската епоха. Пора-
ди посебното интересирање на Грците за византиската историја, од одамна грчките 
списанија на византиските теми им посветувале многу внимание, на пример Νέος 
Έλληνομνήμων, чиј уредник и главен соработник од 1904 до 1917 бил неуморниот 
Сп. Ламброс. Н. Венс го покрена специјалното византинолошко списание Βυξαντίς, 
ама успеа да објави само две тетратки (1909 и 1911)“. 

Грчки народ биле само припадниците на Цариградската патријаршија. Гр-
чки народ бил православен кој живеел во Мала Азија, Балканот, Јужна Италија итн. 

Инаку Еладците биле само Римјани (Ромеи) со главен град Константинпол. 
„На преминот од XIX во XX век започна работата на византинологијата и во 

многу други земји. Во Италија, покрај византиската историја и книжевност, посе-
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бно успешно е проучувана историјата на византиското право. Поголем замав зазеле 
византиските студии, сосема природно, и во балканските земји, чие минато е тесно 
поврзано со Византија. На новооснованиот универзитет во Белград формирана е, во 
1905 г. катедра за византинологија. Нејзиниот прв претставник, Драгутин Анаста-
сиевиќ (1877-1950), успеа на неа да организира Семинар за византинологија и со 
тоа да создаде услови за систематска работа на византинологијата во нашата земја. 
Кај нас, како и во другите балкански земји проучувањето на византиската историја 
се поврзува со проучувањето на домашната средновековна историја и оваа врска се 
покажа мошне плодна како за византиската така и за југословенската историја. За 
напредокот на нашата византинологија многу придонесоа со своите трудови не са-
мо византинолозите Драгутин Анастсиевиќ и Филарет Граниќ (1883-1948), туку и 
стручњаците за српската и хрватската средновековна историја, посебно Станое 
Станоевиќ (1874-1937), Фердо Шишиќ (1869- 1940), Јован Радоњиќ (1873-1956), 
Никола Радојчиќ. 

Исто така во Бугарија, покрај византинологот Петар Мутафчиев (1883-1943), 
византиските студии многу ги унапредија и историчарите на средновековна Буга-
рија, Васили Златарски  (1866-1935) и Петар Ников (1884-1939). Византинологијата 
значително се развила пред Првата светска војна и во Романија. За тоа е заслужен 
пред сè, Никола Јорга (1871-1940), чија извонредна активност ја опфаќа како исто-
ријата на Византија, така и романската историја и историјата на книжевноста, исто-
рија на Османлиското царство, па и светската историја. 

Работата на византинологијата поврзана со меѓународна соработка, тешко 
била нарушена со светските војни. Но постепено тие последици се отстранувале, 
барем до извесна мерка, и научната активност се одвивала. Дури, византинологија-
та во најново време доживеала посебен голем полет. Покрај интезивната истражу-
вачка работа и објавувањето на изворите, овој полет дојде до видлив израз во осно-
вањето нови стручни списанија и нови виантинолошки истражувачки центри, како 
и во одржувањето меѓународни византинолошки конгреси. 

Додека пред Првата светска војна византинологијата била главно упатена 
кон две стручни списанија- Byzantinische Zeitschrift и ВизантиŸскиŸ Временик- до-
тогаш во дваесеттите години се појавуваат цела низа нови византинолошки списа-
нија во кои се гледа напредокот на византиските студии. Така Henri Grégoire во 
Брисел го покрена списанието Byzantion, кое од самото основање 1925, мошне сти-
мулативно влијаеше врз византиските студии. Благодарение на ова списание и на 
големата активност на неговиот уредник, Брисел стана важен византинолошки це-
нтар. Сè поголемо значење за византиските студии добива и Annuarire de l’Institut 
de philology et d’histoire orientales et slaves, основан во Брисел 1932 г. Никос Веис 
веќе во 1920 го покрена стручното византинолошко списание, Byzantinsch-Neugrie-
chische Jahrbücher, кое прво излегуваше во текот на последната војна и потоа пове-
ќе не е обновено. Како стручно списание, на грчката византинологија од 1924 г. сè 
до денес í служи на атинскиот Годишник на Друштвото за византиски студии: 
‘Επετηρίς ‘Εταίρείας Βυξαντινών Σπουδών а покрај тоа, од 1928 и списанието ‘Ελλη-
νικά, посветено исто така, претежно на византилошката проблематика. Италијан-
ското списание Studi Bizantini e Neoellenici, што во 1924 го покрена S. G. Mercati во 
Рим, излегува во големи интервали; неговите книги 5 и 6 (1939 и 1940) донесоа ре-
ферати од V. Меѓународен конгрес на византинолозите во Рим, а книгите 7 и 8 
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(1953) рефератите од VIII Конгрес во Палермо. Чешкото списание Byzantinoslavica 
покренато во 1929 во Прага, престана да излегува под германската окупација, а по 
ослободувањето заживеа, па дури и го прошири полето на своето интересирање. Не 
ограничувајќи се на историјата на византиско- словенските односи, Byzantinosla-
vica денес претставува важен меѓународен орган за проучување на целокупната ви-
зантинолошка тематика. Спротивно, конечно замре Seminarum Kondakovianum (An-
nales de l’Institut Kondakov), орган на Институтот на Н. П. Кондаков, познат инаку 
по многубројни убави публикации. Основан 1926 во Прага, овој Институт во 1938 
година го пренесе седиштето во Белград и овде ја продолжи својата активност на 
полето на византиските и археолошките студии, но тешко настрада при бомбадира-
њето на Белград на 6 април 1941, кога изгуби двајца свои најверни соработници. За 
порастот на научното интересирање за византинологијата јасно зборува примерот 
на познатиот Институт на учените асомпционисти, кој уште кон крајот на минатиот 
век ја започна својата дејност во Кадикоја (под Цариград), потоа прејде во Букуре-
шт,а денес ја продолжува работата во Париз како изразито византинолошки центар. 
Неговиот орган Ėchos d’Orient кој почна да излегува 1897 како ‘тримесечно спи-
сание за историја, географија и литургика на Исток’ со текот на времето сè повеќе 
добиваше византинолошки карактер, па на крајот го промени и името и од 1934 
излегува како Ėtudes Byzantines,односно (од IV t.,1946) Revue des Ėtudes Byzantines. 

Меѓу поновите византилошки центри најголем и најзначаен е Институтот 
Dumbarton Oaks во Вашинтон, кој во 1941 започна со работа на византинологија, 
византиска археологија и историја на византиската уметност и со издавањето на 
своите мошне содржајни и одлични опремени Dumbarton Oaks Papers, а потоа Du-
mbarton Oaks Studies. На византинолошките и на археолошките студии им се по-
свети и Византискиот институт во Париз што го основа Thomas Whittemore и кој од 
1946 година повремено го издава својот Bulletin of the Byzantine Institute. Претежно 
теолошки и црковноисториски карактер имаат Византиските институти во Шаерн 
(Scheyern) и Етал (Ettal) во Баварија. Во Виена по Втората светска војна е основано 
Австриското византинолошко друштво, кое 1951 почна со издавањето на годишни-
кот- Jahrbücher der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft. Пред десет години, 
1948, во Белград е основан Византинолошки институт на Српската академија на на-
уките и со тоа и кај нас е создаден специјален центар за византинолошки истра-
жувања. Занимавајќи се на прво место со проучувањето на историјата на византи-
ско- југословенски односи, Византинолошкиот институт на Српската академија на 
науките систематски ги обработува податоците од византиските извори за минато-
то на нашите народи, објавувајќи ги резултатите од таа работа во серијата ‘Виза-
нтиски извори за историју народа Југославије’. Како орган на Институтот перио-
дично излегуваат ‘Зборници на трудови на Византинолошкиот институт на Српска-
та академија на науките’; во вид на Посебни изданија Институтот објави повеќе мо-
нографи од историјата на политичките, економските и културните врски на нашите 
народи со Византија“. 

Србија како наследник на историјата на тн.Византија почнала да ја изучува. 
„Основањето поголем број нови институти и списанија е одраз на брзиот 

развиток на една млада научна дисциплина. Меѓутоа, тоа не ја дава целосната сли-
ка за нејзината активност. Зголеменето интересирање на современата историска на-
ука за византинологијата се огледа и во тоа што, покрај стручните византинолошки 
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органи и списанија од сродни научни области сè повеќе донесуваат трудови со ви-
зантиска тематика. 

Во најновиот развиток на византиските студии, Русија, која во свое време 
многу придонела за нивниот напредок, долго немаше речиси никаков удел. По Пр-
вата светска војна во руската византинологија настапи извесно опаѓање, а потоа, 
посебно по смртта на Ф. И. Успенски (1928) речиси и целосен застој. Затоа и Виза-
нтиíскиŸ Временик, тој редовно до 1916 редовно излегуваше и достигна број од 22 
тома, во текот на наредната деценија објави само три такви тетратки (1922, 1925, 
1927), а после тоа за подолго време престана воопшто да излегува. Меѓутоа, посте-
пено интересирањето за византинологијата во Советскиот Сојуз повторно се разбу-
ди, па работите повторно започна и со времето е се поинтезивно. Препородот на 
руската византинологија се манифестира веќе во Византискиот зборник (ВизантиŸ-
скиŸ сборник), објавен во 1945, а од 1947 почна да излегува и обновениот Византи-
ски временик. Оттогаш веќе се објавени 14 големи томови, што бездруго е доказ за 
големиот полет на новата советска византинологија. И додека уште постарата руска 
византинологија покажуваше посебно интересирање за проблемите на економската 
и социјалната историја, денешната советска византинологија главното тежиште на 
својата работа го става на овие проблеми обидувајќи се да ги осветли од стојали-
штата на марксистичката наука. 

Големиот напредок на истражувачката работа не бил можен ако не се про-
ширел расположениот изворен материјал. Благодарение на внимателната едиторска 
работа, науката се запозна со нова изворна граѓа, а исто така и многу стари неза-
доволителни изданија се заменети со нови критички единици. Навистина, во овој 
поглед треба уште многу што да се направи, бидејќи и денес за дела од многу ви-
зантиски историчари и хроничари, ако не и за повеќето од нив, упатени сме на ста-
ри лоши текстови од Бонскиот корпус. Сепак, веќе од крајот на XIX век, во серија-
та Bibliotheca Teubneriana, а во поново време, пред сè, во Collection Byzantine de 
l’Association Guillaume Budé, како и во низа поединечни единици издадени се по-
голем број византиски автори, нови, научно проверени текстови, кои ги заменија 
соодветните тетратки од Бонскиот корпус (види подетално за тоа во прегледите на 
изворите за одделните делови). 

Посебно се прошири изворната база на византинолошките истражувања со 
публикацијата на повелбите. На прво место треба да се спомене вонредно богатата, 
но уште некритичка збирка на Ф. Миколошиќ и Ј. Милер од втората половина на 
минатиот век, како и исто толку важните и веќе значително подобри изданија на 
светогорските манастирски повелби во Дополнувањата на Византискиот временик 
од почетокот на овој век. Голем напредок во начинот на издавање на повелбите е 
постигнат дури во најново време. За тоа сведочат публикациите G. Rouillard et P. 
Coillomp, Actes de Lavra I (Archives de l’Athos I), Paris 1937; P. Lemerle, Actes de Ku-
ltumus (Archives de l’Athos II), Paris 1945; F, Paris 1945; F. Dölger, Aus den Schatz-
kammern des Heiligen Berges, München 1948; A Guillou, Les archives de Saint-Jean- 
Prodrome sur le mont Ménécée (Bibliothèque Byzantine Documents 3), Paris 1955 (види 
понатаму податоци под ‘Извори’. Од поранешните изданија на оваа публикација се 
разликуваат не само по тоа што донесуваат убави албуми со репродукции од по-
велбите и печатот туку и со критичката обработка на текстови, со деталните стру-
чни коментари и со попотполни регистри. 
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Испитувањето на повелбите зазема важно место во модерната византино-
логија, бидејќи историчарите на Византија сè повеќе се занимаваат со внатрешната 
историја на Византиското царство, во настојувањето да стекнат појасна престава за 
неговото управно уредување и економско-социјалниот развој. При предуслов за 
успешна работа на тоа поле претставува, меѓутоа, систематското проучување на по-
велбите. Навистина сè уште е далеку остварувањето на Крумбахеровиот план, под-
несен 1904 г. до Меѓународната унија на академиите, за да се изработи еден ‘Кор-
пус на грчките повелби од Средниот век и од поново време’. Но, веќе во постојани-
те публикации собрана е обемна и многу важна граѓа. Овие публикации, како и 
многу други специјални истражувања, пред сè, значајните трудови на Ф. Деглер, 
значително ја унапредија и византиската дипломатика и палеографија. Да ги наве-
деме само неговите Facsimiles byzantinischerKaiserurkunden (1931|) и Regesten der 
Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. Ова последно дело, кое претставува прв 
чекор кон остварувањето на планираниот Корпус на грчките повелби, за жал, уште 
не е завршено; досега излегоа само три тетратки за периодот 565- 1025, 1025- 1204 
и 1204- 1282 г. (Минхен- Берлин 1924, 1925, 1932). Иако незавршено, ова дело, во 
кое систематски се забележани сите царски повелби и сите изворни вести за изче-
знатите царски наредби, за секој византинолог претставува неопходно помошно 
средство. За времето од 311 до 476 може да се послужи O. Seeck, Repesten der Kai-
ser und Päpste (1919), за повелбите на цариградските патријарси V. Grumel, Les Re-
gester des Actes du Patriarcat de Constantinipole (досега излегоа 1932, 1936 и 1947 г., 
три тетратки за вемето од 381-715, 715-1043 и 1043- 1206)“. 

Поимот Грци не бил во употреба туку само Римјани (Ромеји). Со тоа што сè 
од Источното Римско Царство беше уништено, Европа со доцнеење тоа го изучува. 

„Современата византинологија посебно внимание посветува на епиграфика-
та, а посено на нумизматиката и сфрагистиката. При прашањето на многуте про-
блеми на византиската историја, нумизматичкиот и сфрагистичкиот материјал че-
сто имаат пресудно значење. Така во проучувањето на паричниот систем и стопан-
ската историја, како и симболиката на царската власт, неопходно е испитувањето 
на парите, додека истражувањето на управното уредување на Византија денес не 
може да се замисли без внимателното проучување на печатите. Објавувањето на 
оваа важна изворна граѓа, и покрај извесните успеси, сè уште многу заостануваат 
зад научните потреби. Значаен напредок е направен неодамна на полето на сфра-
гвистиката, благодарение на публикацијата на една поголема колекција од печати 
што ја приреди V. Laurent, Documents de sigillographie Byzantine: La collection C. 
Orghidan (Bibliothèque Byzantine, Documents 1), Paris, 1952. Покрај ова примерно 
дело и големите постари нумизматички и сфрагистички публикации, богата граѓа, 
која постојано се зголемува, може да се најде и во специјалните истражувања и 
извештаите за поединечните наоѓања на пари и печати, расфрлени по стручните 
списанија. Користењето на оваа тешко прегледна маса од извонреден материјал 
значително е олеснето со извонредните збирни извештаи од истиот Лоран. Сепак, 
изработката на Корпусот од византиски печати, како и Корпусот од византиски па-
ри претставува неодминлива потреба. 

Значењето што модерната византинологија им го припишува на помошните 
историски науки се огледа и во тоа што неодамна во Парис е покрената специјална 
серија посветена на тие науки. Во оваа серија, што ја издава истакнатиот францу-
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ски византолог P. Lemerle, досега излегоа два значајни и корисни труда: A. Bataille 
изработи прирачник за проучување на византиските папируси, а V. Grumel објави 
монумнтално дело за хронологијата“. 

Стои за истражувања во XX век за во првиот милениум- се било изгубено. 
„Наша задача не е да даваме исцрпна карактеристика за современата визан-

тинологија.Нејзините резултати,од број во број, ги бележат гореспоменатите струч-
ни списанија. Најцелосна информација пружа Bizantinische Zeitschrift чиј библио-
графски дел систематски и многу внимателно ја прикажува целокупната работа на 
полето на византонологијата. Сличен систем на библиографско известување разви-
ваат и Byzantinoslavica, а и другите византинолошки списанија сè повеќе изработу-
ваат своја библографија, донесувајќи критики и прикази на поважните публикации, 
како и збирни извештаи за трудовите на одредени проблеми или за состојбата на 
науката во одделни земји. Упатувајќи на оваа периодична библиографиска инфор-
мација, ние ќе се осврнеме само на поновите синтези на византиската историја. 

Многу детален приказ на рановизантиската епоха дава E. Stein, Geschichte 
des spätrömischen Reiches I (1927) и Histoire du Bas Empire II (1949). Покрај горе 
спомнатата Бјуриева историја, ова големо дело на големиот познавач на византи-
скиот управен систем претставува најзначајна синтеза на историјата на рановизан-
тиското царство. Во два обемни тома го опфаќа времето од 248 до 565 г. Посебно 
темелно и креативно во него е обработен развојот на државното уредување на рана 
Византија. 

Познатата серија The Cambridge Medieval History, што ја уредуваше J. B. Bu-
ry, на византиската историја и посветува извесни партии (делови) од првиот и вто-
риот том (1911 и 1913) и целиот четврти том (1923), со поднаслов: The Eastern Ro-
man Empire (717-1453). Како секој колективен труд, и ова дело содржи поглавје со 
нееднакви вредности. Сè на сè тоа е полезен и солиден прирачник, кој се истакнува 
и со мошне деталната библиографија (во подготовка е ново, проширено издание на 
IV том под уредништво на J. M. Hussey). 

Ch. Diehl уште во 1919 г. ја скицира историјата на Византија од Константин 
Велики до пропаста на Царството под наслов: Histoire de l’Empire byzantin. Оваа 
мала книшка е преведена и кај нас (Историја на Византиското царство, превел Р. 
Петровиќ, Белград 1933). Во рамките на познатата серија Histoire générale, што ја 
основа G. Glotz, Дил даде поширок приказ на византиската историја од смртта на 
Теодисиј I до доаѓањето на престолот на Алексиј I Комнен, додека неговиот со-
работник Georges Marçais убаво ја прикажа историјата на Арабјаните од Мухамед 
до XII век (Ch. Diehl-G. Marçais, Le Monde oriental de 395 à 1081, Histoire générale IIe 
section: Histoire du Moyen Age, t. III, Paris 1936); во продолжение, големиот францу-
ски византинолог стигна да ја обработи само епохата од 1081 до 1204 г., додека Ro-
dolpe Guillard ги напишал натамошните делови од византиската историја дополнети 
со кратки и сосема сумарни поглавја за Турците, Бугарите и Србите, а Robert Grou-
sset ја прикажа историјата на латинските држави на Исток (Ch. Diehl- L. Oeconomos 
- R. Guilland- R. Grousset, L’Europe orientale de 1081 à 1453, ibid. IX, l, Paris, 1945). 

А. А. Василев, најнапред- во 1917 г., на руски јазик ја објави историјата на 
Византиското царство до крсташките војни, а потоа во три мали тетратки, 1923- 
1925, ја прикажа епохата на крсташките војни, латинското владеење во Цариград и 
периодот на Палеолозите. Значително проширено, ова дело на истакнатиот руски 
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византолог подоцна излезе и на англиски јазик: History of the Byzantine Empire (2 
vol. Madison 1928/29); а потоа и во поново дополнето француско издание: Histoire 
de l’Empire byzantin (2 vol. Paris, 1932), кое е преведено на шпански: Historia del 
Impero Bizantino (2 vol. Barcelona 1943), а неговиот прв прв том и на турски (Анка-
ра 1943). На крајот, неодамна во еден голем том е објавено ново, донекаде дополо-
нето издание на англиски: History of the Byzantine Empire (Madison, 1952). Ова дело 
со право се оценува како јасен и многу сигурен прирачник за византиската исто-
рија. 

Познатиот романски историчар Н. Јорга даде една широка, но доста повр-
шна синтеза на византиската историја под наслов Histoire de la vie byzantine, 3 vol., 
Bucarest, 1934). Историјата на Византиското царство до 1204 ја прикажа грчкиот 
истоичар К. Амадос Ίστορία τού Βυξαντινού κράτους (2 тома, Атина, 1939, 1949; но-
во издание 1953, 1957). Малата, доста невоедначена книшка на советскиот византи-
нолог М.В. Левченко, Истори® Византии (Москва- Ленинград 1940) заслужува вни-
мание како обид за марксистичко толкување на византиската историја; преведена е 
на бугарски (Софија 1948) и на француски (Париз 1949). Јасен, иако сосема кра-
ток, популарно напишан преглед дава P. Lemerle, Histoire de Byzance, Paris, 1948, во 
серијата ‘Que sais=je?’ 

L. Bréhier ја сумира својата долгодишна плодна работа на политичката и ку-
лтурната историја на Византија во големото дело под општ наслов Le Monde Byza-
ntin (L’évolution de l’humanité, dir. Par H. Berr, Nr. 32, Paris 1947, 1945, 1950). Во три 
тома, заслужниот византинолог даде солиден и детален приказ на политичката 
историја на Византија (Via et Mort de Byzance), на државното уредување на Виза-
нтиското царство (Les Institutions de l’Empire Byzantin) и на византиската култура 
(Le civilization byzantin). 

Постојат и поголем број пократки дела кои настојуваат да дадат општ по-
глед на Византија и на нејзината култура. Како најсугестивни се истакнуваат: Ch. 
Diehl, Byzance. Grandeur et Décadence, Paris, 1918, (англиски превод со библиогра-
фски дополнувања: Byzantinum.Greatness and Decline, Rutgers Universiy Press, 1957); 
N. H. Baynes, The Byzantine Empire, London, 1926 (ново издание 1943);St. Runciman, 
Byzantine Civilisation, London 1933 (француски превод: La civilisation Byzantine, Pa-
ris,  1934). Најнов приказ од таков вид дава J. M. Hussey, The Byzantine Wordl, Lon-
don, 1957. Со соработка на поголем број научници од различни земји создадено е 
колективно дело: Byzantium. An Introduktion to East Roman Civilisation ed. By N. H. 
Baynes and H. St. L. B. Moss, Oxford 1948- H. Hunger, Byzantinische Geisteswelt, Ba-
den- Baden 1958, ја прикажува византиската култура низ извадоци од византиските 
извори. Успешниот избор на текстовите, во убав превод, ја прави оваа оригинална 
книшка мошне занимлива“. 

Источното Римско Царство (тн.Византија) била само православна држава. 
„На византилогот голема помош му пружаат делата од историјата на оние 

народи и држави кои најмногу влијаеле на судбината на Византија, како што се 
Персијанците, Арабјаните и Турците, Венецијанците и Џеновјаните, Јужните Сло-
вени. Повеќе од многу дела за византиската историја на историчарот ќе му користи 
извонредната Јиричекова Историја на Србите (превод Ј. Радојчиќ, новоиздание, 2 т. 
Белград 1952) како и големото дело на В. Златарски, ИсториÔ на БÍлгарската дÍр-
жава през средните векове, 4 кн. СофиÔ, 1918, 1927, 1934, 1940, кое иако преоп-
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ширно и често хипотетично, па дури и тенденциозно во заклучоците, дава доста ма-
теријал за историјата на бугарско- византиските односи до крајот на XIII век“.  

Па „Арабјаните и Турците, Венецијанците и Џеновјаните, Јужните Словени“ 
не биле етнички народи туку само исламски (Арабјани и Турци), Христијани (Вене-
цијанци и Џеновјани) и Повеќебожци (Јужните Словени) и тоа само како тн.Слове-
ни (Склавини) затоашто Венетите (Венецијанците) никогаш не биле тн.Словени. 
Пак, Словени биле само според слово (Слово=Реч=Логос), а имало и Божјо Слово. 

„На крајот треба посебно да се укаже на значајното дело, кое на германски 
јазик го напишал истакнатиот унгарски византинолог Gy. Moravcsik, Byzantinotu-
rcica I- II (Budapest, 1942, 1943). Неодамна излезе и ново, преработено и значител-
но дополнето издание на овој извонреден прирачник (Берлин 1958). Моравчик ги 
собра сите податоци од византиските извори за турските народи, а тоа значи дека 
во неговото дело е обработена целокупната византиска историографија, бидејќи ту-
рските народи во поширока смисла на тој поим, како што Моравчик, сфаќа, се спо-
мнуваат речиси без исклучок,кај секој византиски историчар и хроничар. Моравчик 
вешто расправа за секој автор посебно, за секој извор дава исцрпни известувања за 
ракописите, изданијата и целокупната стручна литература и така нуди мошне дра-
гоцено помошно средство, кое според своето значење може да се спореди со голе-
мото Крумбахерово дело. Работата на Моравчик многу среќно го дополнува Крум-
бахеровото ремек- дело, старо 60 години и денес претставува меродавен прирачник 
за византиската историографија“. 

Европа до 16 век спиела, а кога се разбудила да се бави со Источното Рим-
ско Царство, која за време на крстоносните војни него потполно го уништи, дури 
овозможи тоа да се исламизира, веќе сè било предоцна. Нејзините автори тврделе, 
Хелените говореле со хеленскиот коине (тн.старо-грчки).Меѓутоа, Склавините како 
повеќебожци со народниот варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски јазик 

 
ПРВ ДЕЛ 

 
ОСНОВНИ ЦРТИ НА РАЗВИТОКОТ НА РАНОВИЗАНТИЈА (324-610) 
 
„Извори. Нашетето познавање на историјата на Византиското царство се за-

снова на византиски и невизантиски извори од различен вид. Појдовната точка ја 
прават делата од византиските историчари и хроничари, кои со поголема или пома-
ла уметност, подробност и точност го опишуваат општиот тек на историските на-
стани. Нив ги дополнуваат, а понекогаш ги исправаат од една страна вестите од 
западните и источните, подоцна словенските извори, од друга страна, податоците 
што ги даваат другите византиски извори. Различните пригодни списи, извештаи, 
писма и беседи често значително ги дополнуваат податоците на хроничарите и 
историските дела и фрлаат врз нив нова светлина. Со оглед на големата улога што 
во византискиот живот ја игра црквата, историчарот мора да води сметка и за тео-
лошките списи и посебно за актите на црковните собори. Житијата на светците, 
исто така, имаат понекогаш голема изворна вредност; за извесни епохи тие не се 
помалку важни отколку самите историски дела“. 

Тн.Византија била само православна држава- тогаш немало етнички народи. 
Народен јазик бил варварски=пелазгиски- црковен православен само коине. 
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„Меѓутоа, сите тие списи нас многу слабо не известуваат за стопанскиот, 
правниот и управниот систем на Царството. Многу повеќе за тоа дознаваме од спе-
цијалните расправи за дворскиот живот, воената организација, државната админи-
страција и стопанскиот поредок, а пред сè, од законодавните дела, со кои Византија 
обилува од папирусите, за подоцнежните периоди, посебно од повелбите. Ние рас-
полагаме со поголем број повелби, меѓутоа, дури од втората половина на XI век, 
додека повелбите од времето на Македонската династија се ретки, а повелбите од 
постарите периоди воопшто не се сочувани. 

На крајот, како посебна група извори, доаѓа археолошката граѓа. Натписите, 
парите, печатите, па и уметничките споменици пружаат драгоцени историски пода-
тоци, за кои византинолошката наука во поново време сè повеќе води сметка. 

Во прегледите на изворите што ги даваме на почетокот на одделните делови, 
ќе ги наведуваме само најважните извори со најпотребните напомени. 

Византиската историографија почнува со Евсевиј од Цезарија. Како автор на 
една кратка хроника (во 2 книги, до 325 г.), Евсениј може да се смета за родонача-
лник на византиската хронографија, која со времето ќе доживее голем процут. Со 
својата опширна црковна историја (во 10 книги, до 324 г.) Евсениј го удри темелот 
на новата христијанска историографија. Тој го напиша и познатото панегеричко 
житие на Константин Велики (Vita Constantini). Најзначаен историчар на IV век е 
Амијан Марцелин, припадник на паганската вера, по потекло од Антиохија. Него-
вите Res gestae се пишувани на латински јазик и биле замислени како продолжение 
на Тацитовата историја (сочувани се само книгите 14-31, за времето од 353 до 378 
г.). Инаку, веќе во ова време грчките автори доминираат во историографијата. Тре-
ба да се споменат делата на тројца пагански историчари: Евнапија од Сард (за вре-
мето од 270- 404 г., сочувано само во фрагменти), Олимпиодор од Теба (фрагмен-
ти за 407- 25 г.) и Зозим (од Август до 410 г., подетално од Диоклецијан). 

Од посебен интерес е Присковото дело, од кого се сочувани фрагменти за 
периодот од 433- 68 г. Неговиот мошне драгоцен, необично живо напишан извеш-
тај за пратеништвото на Атиловиот двор, во кое тој лично учествувал, е најсодр-
жаен извор за историјата на Хунското царство. Со пишувањето на црковната исто-
рија продолжија според примерот на Евсениј, пред сè, Сократ (за 306-439), Созоман 
(за 324-415), Теодорет од Кир (за 325-428). На нив се надоврзува Евагриј чие дело 
(од 431 до 593) е важно и за политичката историја. Истото важи и за делумно сочу-
ваната, на сиријски јазик напишана црковна историја на Јован Ефески од крајот на 
VI век, со мошне значајни податоци за доселување на Словените на Балканот. За-
нимлива историска граѓа содржат понекаде и списите на црковните оци од оваа 
епоха, пред сè, Атанасиј Александријски, Григориј Назиански, Васили Цезарејски, 
Григориј Ниски и Јован Хрисостом. Големо значење за историчарот имаат Актите 
на Васеленскиот собор, бидејќи црковните спорови решавани на овие собори силно 
влијаеле врз развојот на рановизантиското царство. Меѓу многубројните реторички 
дела од ова време внимание заслужуваат списите на цар Јулијан и неговите совре-
меници и учители Темистиј и Либаниј, а посебно списите и писмата на Синесиј од 
Кирена од крајот на IV и почетокот на V век“. 

Сиријски арамејски јазик бил христијански и Склавини само Повеќебожци. 
„Рановизантиската историографија го достигнува својот врв со Прокопиј од 

Цезарија (во Палестина), големиот историчар на Јустинијановиот период. Прокопиј 
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ја напишал историјата на војните со Персијанците, Вандалите и Готите во 8 книги 
(првите 7 книги конечно ги редактирал 551, а завршната, осма книга 553 г.). Про-
копиј бил советник на Велизар и лично учествувал во неговите големи походи. По-
крај ова главно дело, Прокопиј ја напишал и познатата Тајна историја и значајниот 
спис за Јустинијановите градби. 

Во Тајната историја, овој жолчен памфлет, полн со на најтешки обвиненија 
против царот Јустинијан и царицата Теодора, тој му дал здив на своето незадовол-
ство и несогласување со Јустинијановата политика, што, впрочем, често доста јасно 
се чуствува и во Историјата на војните, иако во неа, како и во списот за градбите, 
тоа незадоволство е прекриено со панегиричкиот тон на дворската историографија. 
И покрај несогласувањето на основните тенденции меѓу Тајната историја и офици-
јалните списи, како и спротивностите во нивниот тон, изворната вредност на Про-
копиевите дела е неспорно. Историчарот со вонредна книжевна дарба, необично 
остроумен и со голема моќ на забележување, Прокопиј пружа богати и мошне дра-
гоцени известувања за историските збивнувања на своето време. Меѓу другото, тој 
дава многу важни податоци за Словените и првите фази за нивното пробивање на 
Балканскиот Полуостров. За најстарата историја на Јужните Словени, Прокопие-
вите дела се најважен и најсодржаен извор. Прокопиј служел како пример за подо-
цнежните византиски историчари, кои многу го користеле, угледувајќи се на стил-
от и начинот на неговото кажување“. 

Прокопиј не познава живисуштества Словени туку Склавини (тн.Словени). 
„На Прокопиј непосредно се надоврзал Агатиј, кој во своето дело за царот 

Јустинијан го прикажувал краткиот период од 552-558 г. На Агатиј, пак, се надо-
врзал Менандар Протектор. Неговото важно но само во фрагменти зачувано дело 
го опфаќа времето од 558 до 582 г. За историјата на нашата земја посебно се важни 
вестите за борбите на Византија со Аварите околу Сирмиум и Сингидунум. На Ме-
нандар се надоврзува Теофилакт Симоката, мошне учен, во антички дух образован 
ретор, кој во своето значајно, иако стилско извештачено и хронолошко несредено 
дело го опишал периодот на царот Маврикиј (582-602). Ова дело е основен извор и 
за големата борба на Византија против Аварите и Словените во дунавските покраи-
ни на границата меѓу VI и VII век, кои завршиле со скршување на рановизанти-
ската држава и го отвориле патот за масовно населување на Словените на Балкан-
скиот Полуостров“. 

Па нема ниеден материјален доказ/наод за преселбите на авторови Словени. 
„Според тоа, византиските историчари се надоврзуваат еден на друг, и така 

се создава извесен континуитет во историското известување, карактеристичен и за 
на тамошната византиска историографија. За целокупната византиска историогра-
фија е карактеристчна нејзината присна поврзаност со античката грчка историогра-
фија, која посебно во рановизантискиот период се појавува кај Прокопиј, Агатиј и 
Теофилакт Симотака. Со оваа поврзаност со грчката традиција се објаснува во зна-
чајна мерка и фактот што византиската историографија се наоѓа на релативно висок 
степен и далеку ја надминува историографијата на средновековен Запад“ . 

Без ништо грчко-...во Елада...Македонија...живеел еден те ист народ Пелазги 
„Покрај историографијата во вистинска смисла, се развива како посебно и за 

Византија многу карактеристичен вид историска продукција, хронографија. Така 
Јован Малата напишал хроника, која почнува од создавањето на светот и стигнува 
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до последните години од Јустинијановото владеење. Нецелосно зачувана та хрони-
ка на Јован од Антиохија го опфаќала, како што изгледа, времето до 610 г.  

Нашето знаење за правниот живот и управата на рановизантиската држава 
се заснова, пред сè, на Теодосиевиот кодекс (Codex Theodosianus) и на големото Ју-
стинијаново законодавно дело, посебно неговиот Кодекс (Codex Justinianus) и Но-
велите. За чиновничкиот апарат на рановизантискиот период подетално известува-
ат Notitia dignitatum од првата половина на V век и списокот на Јован Лидиец За ор-
ганите на власта во државата на Ромејците од средината на VI век. Списите на Пе-
тар Патрикиј, кој од 539 до 565 г. бил magister officiorum се сочувани само на фра-
гменти. Посебно се важни неговите описи на обредите за крунисувањето во V и VI 
век, што Константин Порфирогенит ги вклучил во својата Книга за церемониите. 
Кон крајот на VI век, или, најверојатно, во почетокот на VII век составен е спис за 
воените вештини, познат под наслов Стратегикон на Маврикиј, односно Псевдо- 
Маврикиј. Списот е значаен не само за воената организација на Византиското цар-
ство туку и за историјата на околните народи, меѓу другите Словените и Антите, за 
чиј начин на живот и војување дава многу драгоцени податоци“. 

Па имало тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- според слово. 
„За нумизматичката и сфрагистичката граѓа, како за овој така и за наредните 

делови, најважни публикации се: J. Sabatier, Discription générale  des monnales byza-
ntines, I-II, Paris 1862 (прештампано 1930); W. Wroth, Catologue of the Imperial Byza-
ntine Coins in the Britisch Museum, I-II, London 1908; И. ТолстоŸ, ВизантиŸские мо-
нетìвÝiii, 1-7, С. Петербург 1912-1914; N. Goodacre, Handbook of the Coinage of the 
Byzantine Empire. I-III, London 1928-33; G. Schlumberger, La sigillographie Byzantine, 
Paris 1884; Б. А. Панченко, Каталог моливдовуллов ИРАН 8 (1903) 199- 246, 9 
(1904) 341-96, 13 (1908) 78-151; V. Laurent, Documents de sigillographie Byzantine: La 
collection C. Orghidan, Paris 1952. За многубројните поединечни публикации на па-
ри и печати во стручните списанија, в. извештај на V. Laurent“. 

 
I. ПОХРИСТИЈАНЕТА РИМСКА ИМПЕРИЈА 
 
„Римското државно уредување, грчката култура и христијанската вера се 

главни извори за византискиот развиток. Без било кој елемент од тие три Византија 
не може да се замисли. Дури со спојувањето на елинистичката култура и христи-
јанската религија со римската државна форма настанала онаа историска појава што 
ја викаме Византиско царство. До тоа спојување дошло по поместувањето на тежи-
штето на Римската империја на Исток, предизвикано со големата криза на III век. 
Најјасно тоа се гледа во христијанизацијата на Римската империја и во основањето 
на новата престолнина на Босфорот. Овие два настана, победата на христијанството 
и конечното преместување на државното средиште на елинизираниот Исток, видно 
го означуваат почетокот на византиската ера“. 

Римјаните (Ромеите) биле Христијани со хеленскиот јазик коине, а Склави-
ните Повеќебожци со народниот варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов= 
тн.словенски јазик-Римјаните(Ромеите) сè до V век не познавале никакви Склавини 

„Првобитно, византиската историја е само продолжување на римската исто-
рија, а Византиското царство само продолжение на Римската империја. Називот 
‘Византија’ потекнува од подоцнежните времиња, самите ‘Византијци’ не го позна-
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вале. Тие себе си се нарекувале Римјани- Ромеи (οί ’Ρωμαίοι), нивните владари се 
сметале римски цареви, наследници на старите римски императори. Сè дотогаш до-
дека траело нивното царство, славното име на Рим за нив ја задржало својата драж, 
а римските државни традиции им давале правец на нивната политичка мисла и во-
лја. Идеите на римската држава го одржувале единството на етнички шарено цар-
ство, а римскиот универзализам го определувал ставот кон надворешниот свет“. 

Авторот пиши: „Византиското царство само продолжение на Римската им-
перија“. Па никогаш немало било каква Византија. И затоа тој наведува: „Називот 
‘Византија’ потекнува од подоцнежните времиња“, и токму затоа „самите ‘Визан-
тијци’ не го познавале“.Авторот говори за византинологија,што е само фалсификат 
-името Византија било само по пропаста на Источното Римско Царство,дело на Рим 
град со име на империја, го истоветил со Визант за до Византија и Римско Царство. 

Со тоа што авторот наведува „Идеите на римската држава го одржувале еди-
нството на етнички шарено царство“ е наполно без основа, затоашто на Балканот 
живеел еден те ист народ Пелазги со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

„Како наследник на Римската империја, Византија се стреми кон светско 
владеење, себе си се смета за единствено законито царство во светот и сака да вла-
дее со сите земји кои некогаш í припаѓале на Римската имерија, а сега станале де-
лови на христијанската вселена. Со времето сè повеќе се покажува илузорноста на 
овие претензии. Сепак, државите кои се појавуваат во рамките на христијанската 
вселена на старото римско тло, покрај Римско- византиското царство, не стојат со 
него на ист степен во идеен и правен поглед. Се создава комликувана хиерархија од 
држави на чие чело се наоѓа византискиот владар како римски цар и поглавар на 
христијанската вселена. Како што во рановизантискиот период Царството се стре-
ми кон непосредно владеење над земјите на старата Римска империја, така и во по-
доцнежните периоди правецот на неговата политика го определува желбата да се 
одржи оваа супрематија. 

Но, и колку да е свесна за своите тесни врски со стариот Рим и колку цврсто 
да се држи до римското наследство, со времето Византија, сепак, сè повеќе се одда-
лечува од своите првобитни римски основи. Додека во културата и во јазикот сè 
посилно се манифестира елинизацијата на Царството и неговата теократизација, 
економскиот, социјалниот и политичкиот развој неизбежно водат кон формирање 
нов стопански и општествен поредок и ново државно уредување со нова  управна 
организација. Византиската држава ни малку не била здрвена и стерилна, како што 
тоа долго се верувало. Наспроти, нејзиниот развој е полн со динамика. Сè во неа е 
во движење, во постојано менување и изградба, така што на крајот од својот исто-
риски пат Царството на Византијците со Римската империја нема ништо заедничко, 
освен името и преживеаните традиции“. 

Источното Римско Царство било само Возобновена античка Македонија со 
македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине и тоа само од 300-та г.п.н.е. 

„Меѓутоа, во првите векови на својата историја Византија навистина е сè 
уште римска држава и целиот нејзин живот е проникнат со римски елементи. Оваа 
доба, која може да се нарече како рановизантиска така и доцноримска, подеднакво 
му припаѓа на римското и на византиското минато, опфаќајќи ги првите три векови 
на византиската, односно последните три векови на римската империја. Тоа е еден 
типичен преоден период, кој води од Римската империја кон средновековна Визан-
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тија, период во кој римските елементи постепено одумираат а новите, византиски 
елементи доаѓаат со сè посилен израз“.  

Автород говори тоа „му припаѓа на римското и на византиското минато“. 
Тој како историчар не смеел да го шири поимот Византија кој и не постоел. 
„Појдовна точка на државниот развој на Византија претставува Римско цар-

ство, такво какво што излегло од големата економска криза во III век. Стопанското 
опаѓање посебно било катастрофално во западниот дел од Империјата. Исток пока-
жал поголема отпорност, и токму тоа го определило натамошниот развој на Импе-
ријата и довело до нејзина ‘византизација’. Сепак, и Исток бил тешко погоден, би-
дејќи кризата го зафатила целото позноримско царство со неговиот трул стопански 
и општествен систем. Економскиот пад, проследен со тешки социјални и полити-
чки потреси, не го заобиколил и источниот дел на Империјата. Навистина, смалува-
њето на бројот на населението и опаѓањето на градскиот живот и на градското сто-
панство овде не се почуствувале така остро како на Запад, но недостигот на рабо-
тна сила бил општа невола која го парализирала стопанскиот живот во целото Цар-
ство а и назадувањето на трговијата и на занаетчиството не останало ограничено 
само на Запад. Општа појава бил и постојаниот пораст на латифундите. Во целото 
Царство приватните велесопствеништва заземаат сè поголем замав, на сметка на 
ситниот посед и државниот домен. Опаѓањето на слободниот селски посед води, 
пак, кон врзување на сè помногубројните селски маси за родната грутка. Тоа е, 
впрочем, само едната страна од општото принудно врзување на одделни групи на 
населението за нивниот позив што позноримската држава, од времето на големата 
криза, систематски го спроведува на село и на град. А принудното стопанство неиз-
бежно води кон политичка принуда“. 

Па тој дури пиши и: „...и токму тоа го определило натамошниот развој на 
Империјата и довело до нејзина ‘византизација’...“- тој внесува ново, непостоечко. 

„Во бурните времиња на кризата се изгубува римскиот приниципат. Го заме-
ни Диоклецијановиот доминат, од кого поникна византиската автократија. Старата 
муниципална организација на римските градови се наоѓале во длабоко опаѓање. Це-
лата државна управа е концетрирана во рацете на царот и неговиот чиновнички 
апарат, кој на големо граден и разгранет, станал ‘рбет на византиската автократија. 
Римскиот систем на магистратурата í го отстапи местото на византиската бирокра-
тија. Врховната магистратура не е повеќе царско достоинство туку деспотска власт, 
која сè помалку се заснова на реални политички чинители туку на божјата волја. 
Бидејќи тешките неволи и искушенија од времето на кризата отвораат ера на јакне-
ње на верските чуства и стремежи кон надземското“. 

Диоклецијан бил великан на великаните, кој престолнината Рим ја преме-
стил во Никомедија на Мраморно Море-тек потоа во Визант сè до Константинопол. 

„Навистина, поимот суверенитет на римскиот народ не исчезнува сосема. 
Сенатот, војската и градското население, организрано во деми, претставуваат по-
литички чинители кои посебно во рановизантиското време видливо го ограничува-
ат царскиот апсолутизам. Но, со времето значењето на овие фактори, кои ги влечат 
корените од далечното римско минато, сè повеќе слабее. Напротив, црквата посте-
пено добива сè поголемо значење во христијанската држава. Додека во рановиза-
нтискиот период, потпирајќи се врз римските традиции, царот речиси неограни-
чено владее над црквата, дотогаш во Средниот век црквата и во Византија неизбе-
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жно стекнува поголема моќ- и токму од нејзина страна царскиот апсолутизам на-
идува на најсилни пречки. Судирите меѓу световната и духовната власт ни во Ви-
зантија не биле ретки и не секогаш завршувале со победа на царот. Меѓутоа, за Ви-
зантија, таквите судири не се толку карактеристични колку што е карактеристична 
тесната врска и присната соработка меѓу државата и црквата. Напоени со исти иде-
али и цврста поврзани со заеднички интереси, православната држава и правосла-
вната црква дејствуваат погодбено и спогодбено спречуваат секаква опасност која 
би го загрозила од господ дадениот светски поредок, било таа опасност да доаѓа од 
надворешни и од внатрешни противици на царот или од урнувачката дејност на 
антицрковните ереси. Но овој сојуз неизбежно ја доведува црквата под туторство 
на моќната царска власт. Така решавачката позиција на царската власт над црков-
ната останува типична за Византија во сите времиња. 

Царот е не само врховен заповедник на војската, врховен судија и законо-
давец, туку и бранител на црквата и на вистинската вера. Тој е господов избраник и 
како таков е не само господар туку и жив симбол на Царството што му го доверил 
господ. Издигнат над сè човечко и земско, тој е во директна врска со божеството и 
стапува во предмет на посебен верско- политички култ. Од ден на ден тој култ се 
манифестира низ импресивните церемонијални обреди на царскиот двор, се одра-
зува во секоја слика која го прикажува царот како христољубив владетел, во секоја 
работа врзана за неговата сакрална личност, во секој збор што му е упатен или што 
тој сам јавно го наговара. Сите поданици на Царството се негови слуги. Штом ќе го 
видат, и највисоките и најниските, го поздравуваат со проскинеза, паѓајќи пред 
него без оглед на сè. Посебниот раскош, на византискиот дворски церемонијал че-
сто е толкуван со угледувањето на обичаите од персискиот двор на Сасанидите. 
Меѓутоа, византискиот церемонијал, одраз на култот на сакралната личност на се-
моќниот цар, има свои корени во римско- елинистичиот свет. Во овој свет, веќе 
проткаен со источнички сфаќања, потекнува и блескавиот раскош на византискиот 
двор и многу други ориентални обележја на византискиот живот. Тие источно еле-
менти само посилно се акцентираат со подоцнежниот допир со сасанидска Персија, 
па со арапскиот Калифат. 

Византија е врзана за елинизмот не само генетички туку и со длабоко су-
штинско сродство. Како елинистичката така и византиската култура имаат нешто 
епигонско, еклектичко. И едната и другата живеат од наследството на културите со 
поголема креативна сила и помалку се изразуваат во сопственото создавање отко-
лку во чувањето и освојувањето на туѓото. Но, недостигот на духовната свежина го 
надоместува моќта на синтезата. Римската држава и византиската култура на ви-
зантиската почва сраснуваат во нов жив организам и нераздвојно се споојуваат со 
христијанството, во кое старата држава и старата култура ја гледале својата најси-
лна негација. Христијанската Византија грижливо ги чува културните блага на ан-
тиката не откажувајќи се ни од паганската уметност ни од паганската мудрост. Ри-
мското право останува во сите времиња основа на нејзиниот правен живот и нејзи-
ната правна свест, а грчката култура основа на нејзиното образование. Грчката фи-
лозофија, грчката поезија и грчката историографија не престануваат да ги инспири-
раат и најбожните Византијци. Црквата и сама ги прифаќа поимите на паганската 
филозофија и се служи со нив при изградување на своето догматско учење“. 

Така наречената Византија била наследство на се она што било на Балканот. 
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На неа имало само една држава- Македонија. Следи Балканците неа ја возо-
бновиле во името на Источното Римско Царство, со својата Македонска династија. 

„Присната врска со византискиот свет била посебен извор на духовна и ма-
теријална сила на Византиското царство. Потпирајќи се врз традициите на грчката 
култура, Византија со векови останува најголем светски културен и просветен це-
нтар. Потпирајќи се врз традициите на римската држава, таа зазема посебна поло-
жба меѓу средновековните земји. Има единствена управна организација со добро 
школован, разгранет чиновнички апарат, одлично опремена војска со надмоќна во-
ена техника, високо развиен стопански и финансиски систем. Византија располага 
со огромни богатства и со времето нејзиното парично стопанство сè повеќе се раз-
вива. Според тоа таа во основа се разликува од повеќето тогашни држави во кои 
преовладува натуралното производство. Врз парите, повеќе отколку врз воената си-
ла, се заснова моќта и угледот на Византија, чија платежна способност во најдобри-
те времиња била речиси неисцрпна. Опачината на тоа бил немилосрдниот фиска-
лизам на византиската држава, која сè и сешто им потчинила на финансиските по-
греби. Нејзиниот вонредно изграден бирократски апарат бил и вонредна машина за 
експлотација. Товарот на државните намети, сам по себе претежок, немерено се 
зголемувал поради злоупотребите на колку вештото толку безобзирното византи-
ско чиновништво. Деловната алчност и подмитливост на царските чиновници за 
народот секогаш биле најтешки неволи. Богатството и високата култура на држава-
та се платени со бедата на населението, неговата бесправност и со губењето на сло-
бодата. 

Новите услови, настанати во време на кризата во III век, дошле до израз во 
управните реформи на Диоклецијан и Константин Велики. Водејќи сметка за наста-
натите промени, Диоклецијан спровел коренита реорганизација на целокупната др-
жавна управа. Константин го продолжил и го усовршил неговото дело, и така е со-
здаден нов систем, од кој поаѓа византиското управно уредување. Во сите свои би-
тни обележја Диоклецијановиот и Константиниовиот поредок постоел во текот на 
целата рановизантиска епоха. Неговите основни принципи, царската автократија, 
централизмот и бирократизмот се одржале, пак, сè дотогаш додека траело Виза-
нтиското царство. 

Сите Диоклецијанови и Константинови мерки очигледно се инспирирани со 
желбата да се зацврсти авторитетот на царот, растресен со настаните од периодот 
на кризата, и врховната власт што повеќе са зајакне и да се издигне. Оттаму и стре-
межот не само да се ограничи влијанието на сенатот и другите чинители, вкоренети 
во републичкото минато на Рим, туку и точно да се утврдат компетенциите на од-
делните владини органи, за да се спречи секоја поголема концетрација на власта. 
Цивилната и воената, централната и провинциската управа грижливо се  разграни-
чени. Врска меѓу идеалните управни гранки претставува самиот цар, кој стоејќи на 
чело на  целокупниот државен апарат, ги држи сите конци во своите раце. 

За да биде што поефикасно врховната контрола, се јавува потреба, со оглед 
на огромните размери на Царството, од поделба на државната територија, па и на 
самата царска власт. Потпирајќи се на установата совладетелството, позната веќе 
во Римското царство,Диоклецијан создал владетелски колегиум од четири членови: 
двајца августи и двајца цезари. Еден август управувал со источната, а другиот со 
западната половина на Царството: покрај секој август стоел по еден цезар, кој со 
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него не бил во никакво крвно сродство туку избран според заслуги и адоптиран. 
Било предвидено со времето цезарите да ги заменат августите, а владетелскиот ко-
легиум да се пополни со избор на два нови цезари. Бескрајните немири и граѓан-
ските војни биле логична последица на овој премногу логично искомбиниран си-
стем. Излегувајќи од тие војни како победник и обединувајќи го целото Царство, 
Константин Велики пред крајот на животот извршил повторно поделба на власта и 
на државната територија. Навистина, тој се откажал од системот на адопција поде-
лувајќи го Царството на членови на своето семејство, но владеењето на Константи-
новите синови довело до тешки и крвави заплети. И покрај тоа и натаму се задржал 
принципот на поделба на Царството и заедничката влада на повеќе цареви. 

Од Диоклецијановото преуредување на принципската управа ставен е крај 
на привилегираната положба на Италија, укината е разликата меѓу царските и се-
натските провинции, која веќе одамна изгуби секакво значење. Оттогаш сите про-
винции му биле потчинети на царот, а и Италија, која некогаш господарела со им-
перијата е поделена, како и секоја државна територија, во провинции и подложена 
на даночна обврска. Карактеристично е, исто така, дека поголемите провинции се 
поделени на помали единици. Така бројот на провинциите значително се зголемил: 
во времето на Диоклецијан Царството имало околу 100 провинции, во V век повеќе 
од 120. Истовренено Диоклецијан ја поделил територијата на царството во 12 ди-
оцези, пред крајот на IV век нивниот број се зголемил на 14. На крајот, под Кон-
стантин Царството е поделено на префектури, така што секоја префектура опфаќа-
ла неколку диецези, а секоја диецеза поголем број провинции. Во почетокот обемот 
па дури и бројот на префектурите се менувал и дури кон крајот на IV век нивните 
граници се впостојаниле“. 

За област на персиски била сатрапија, на латински провинција, на коине те-
ма и на народен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик склавина со Склавини. 

Римјаните до V век не познавале Склавини- на Балканот се појавиле VI век. 
„Огромната Источна префектура (Praefectura praetorio per Orientem), која се 

состои од Египетската, Источната, Понтската, Азиската и Трачката диецеза, го за-
фаќала Египет со Либија (Киренаика), предна Азија и Тракија. Соседната Илирска 
префектура (Praefectura praetorio per Illyricum), што ја сочинувале Дачката и Маке-
донската диецеза, се простирала во средината на Балканскиот Полуостров од Грци-
ја на југ до Дунав на север. Италијанската префектура (Praefectura praetorio Illyrici, 
Italiae et Efricae) опфаќале покрај, Италија, најголем дел од Латинска Африка, а од 
друга страна Далмација, Панонија, Норик и Реција. Во Галската префектура (Prae-
fectura praetorio Galliarum) влегувале Галија, римскиот дел на Британија, Ибери-
скиот Полуостров и западниот дел на Мавританија. Така секоја префектура се про-
стирала на територијата која денес опфаќа по неколку модерни држави. На чело на 
префектурата стоеле преториски префекти. Префектот на Исток, кој резидирал во 
Цариград, и префектот на Италија биле највисоките достоинственици на државата; 
по нив доаѓале префектот на Илирик, чие седиште било во Солун и префектот на 
Галија.  

Посебно значаен белег на Диоклецијановиот и Константиновиот управен си-
стем е начелото на одвојување на воебната и цивилината власт. Цивилната управа 
на провинциите сега се наоѓала исклучиво во рацете на нејзиниот намесник, а вое-
ната власт ја имал дуксот (dux), кој стоел на чело на војската во една или повеќе 
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провинции. Овој принцип е грижливо спроведен во целата провинциска управа. 
Дури и преториската префектура, единствен орган на власта кој под Диоклецијан 
ги задржал двете надлежности, под Константин конечно го губи својот воен кара-
ктер и станува чиста цивилна установа. Како таква, таа пак во текот на целата ра-
новизантиска епоха имала вонредно важни задачи и широки компетенции. 

Префектурите на преториите се обидуваат да ја зголемат својата и без тоа 
голема моќ, стапувајќи во отворено ривалство со органите на централната управа. 
Од друга страна, царската власт настојува извесно време да ја спречи власта на пре-
фектите со тоа што ќе го ограничи нивниот делокруг, ќе го подигне значењето на 
нивните викари, намесниците на диецезите и ќе ги прошири, главно на нивна сме-
тка, комптенциите на одредени органи на централната управа. Во оваа внатрешна 
борба меѓу одделните државни органи се изразува динамичноста на рановизанти-
скиот управен поредок. 

Рим и Цариград биле изземени од надлежноста на префектурите на претори-
ите и биле потчинети на своите градски префекти. Овие имале, по преториските 
префекти, највисок ранг меѓу сите државни чиновници. Градскиот префект е тре-
тиран како највисок претставник на сенатот и донекаде бил олицетворение на ста-
рите републикански традиции, преостанати во градскиот живот. Тоа сега бил един-
ствениот државен чиновник кој не носел војничка униформа туку граѓанска римска 
тога. Цариградскиот префект-епарх (ό έπαρχος, τήςπόλεως) играл не само во ранови-
зантискиот, туку и во подоцнежниот период водечка улога во животот на престол-
нината. Нему му било потчинето судството во Цариград, тој водел грижа за одржу-
вањето на редот и мирот во престолнината, како и за нејзиното снабдување: целиот 
стопански живот на градот, неговото занаетчиство и трговија, биле под негов над-
зор. 

Видливо органичена со административното одвојување на Цариград и Рим, 
власта на преториските префекти претрпеле уште поголемо ограничување со изгра-
дбата на централната управа во Константиновиот период. Највлијателен претстав-
ник на централната управа сега е magister officiorum. Од скромни почетоци тој се 
издигнал до голема моќ, и тоа, пред сè, на сметка на префектурите. Сите official во 
државата, значи, практично целата државна администрација на префектурите се по-
тчинети на неговиот надзор. Бидејќи official, канцелариите на одделни управни ор-
гани со нивните безбројни чиновници, се тркала на бирократиската управна маши-
на. Неговиот пак сопствен officium го прават таканаречениот agents in rebus, кои ги 
обиколуваат провинциите како царски курири, а воено како агенти вршат и изве-
стувачка работа, испитувајќи ја работата и расположението на чиновниците и по-
даниците.Било тоа обемно тело кое во V век, само во источниот дел на Империјата, 
броело повеќе од 1200 фунционери. Згора на тоа magister officiorum бил одговорен 
за личната безбедност на царот и затоа бил заповедник на царската гарда, наречена 
scholae palattinae. Истовремено тој раководел со целокупниот дворски церемонијал, 
а оттаму произлегувала уште една негова важна политичка функција: примањето на 
странските претставништа и воопшто грижата за односите со надворешните сили. 
На крајот, од IV век magister afficiorum раководи со поштенскиот сообраќај (cursus 
publicus), кој порано спаѓал во надлежност на префектите на преториите. 

Покрај него, најважен чиновник на централната управа бил од времето на 
Константин Велики, quaestor sacri palatii. Тој стои на чело на правосудството, ги ре-
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дигира законите и ги контрасигнира царските укази.На чело на финансиската упра-
ва стојат шефови на државната благајна (fiscus) и на приватната царска благајна 
(res privatae), кои од времето на Константин се викаат comes sacrarum largitionum и 
comes rerum privatarum. Нивната улога, навистина, била ограничена со тоа што 
основната давачка во провинциите, анона (annona), í се плаќала непосредно на пре-
фектурата на преторијата. 

Бидејќи сè што е врзано за сакралната личност на царот добива посебно зна-
чење, една од најважните установи станува таканаречениот sacrum cubiculum, во 
чија надлежност е грижата за приватниот царски имот, посебно за царската гарде-
роба (sacra vestis). Неговиот управник, praepositus sacri cubiculi е еден од највисо-
ките и највлијателните достоинственци на Царството. За време на слабите цареви 
надзорникот на царската ‘ложница’ често бил најмоќниот човек во Царството. Под 
влијание на источните обичаи praepositi sacri cubiculi во најголем број случаи биле 
евнуси, а царската послуга која им била потчинета, се состоела речиси исклучиво 
од евнуси. 

Цариградскиот сенат, основан веќе во времето на Константин Велики, во 
прв ред бил советодавно тело. Со порастот на царскиот апсолутизам, сенатот веќе 
во Рим изгуби многу од некогашното свое значење. Во Византија, сосема приро-
дно, неговото значење уште повеќе опаднало. Сепак, уставните и законодавните 
функции на сенатот ниту еднаш ниту сосема не престанале. Треба да мине доста 
време па неговиот некогашен блесок да згасне. Повеќе векови, иако само како се-
нка на стариот римски сенат, цариградскиот сенат играл видна улога во животот на 
Царството. 

Навистина, за сè решавала волјата на царот, но сенатот сепак учествувал во 
законодавството со совети и предлози (senatus consulta), на кои царот, ако тоа го 
сметал добро, им давал законска сила. Пред објавувањето законите понекогаш се 
читани во сенатот. Сенатот понекогаш, по наредба на царот, се појавувал и како вр-
ховен суд.Најважно е, меѓутоа, што при промена на владетелот сенатот имал право, 
на избор и на потврдување на новиот цар. Покрај царот сенатот повеќе не значел 
многу, до кололку поголемо било неговото значење кога престолот бил празен. На-
вистина, гласот на сенатот немал вистинско влијание при секоја промена на престо-
лот.Ако царот навреме си определил наследник, ако го крунисал за свој совладател, 
тогаш потврдувањето од сенатот била гола формалност. Меѓутоа, ако кандидатот за 
упразнетиот престол не бил однапред десигниран, а немало ни претставник на цар-
ската куќа кој дополнително можел да го определи, тогаш одлуката за избор на но-
виот владетел била во рацете на сенатот и повисоките воени команди. 

Членовите на цариградскиот сенат според правото на наследство биле пото-
мци на римските сенаторски семејства, и иако правното изедначување на цариград-
скиот со римскиот сенат дојде во време на Констанциевото владеење, веќе Конста-
нтин Велики успеа да привлече во Цариград поголем број претставници на ри-
мската сенатска аристократија. Покрај нив, во византискиот сенат влегувале, пред 
сè,  царските чиновници од трите највисоки класи, illustres, spectabiles и clarissimi. 
Но, било да припаѓале на старото племство, или на новата чиновничка аристокра-
тија, сенаторите главно биле богати земјопоседници. Во тоа, како и во нивната по-
ложба на царскиот двор, а не во припадноста на сенатското тело била вистинската 
сила на оној највисок општествен слој. Мнозинството сенатори, чиј број веќе во 
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средината на IV век изнесувал околу 2000, живеело на своите поседи. Како активни 
членови на сенатот настапувале, најверојатно, само претставниците на највисоката 
и бројно помала група кои имале титула illustres. 

Впрочем, од средината на VI век највисоките достоинственици носеле ново 
име gloriosi. Сè полесното доделување титули со времето ја намалувало нивната 
вредност.Бидејќи епитетот clarissimus е даван сè почесто и на сè пошироки кругови, 
затоа дотогашните clarissimi се авансирале во рангот spectabiles, а овие пак во ранг-
от illustres, така што за претставниците на овој највисок ранг дотогаш морало да се 
воведе нов ранг со уште позвучни епитет gloriusi. Тоа е типичен пример за дегради-
рање на титулите. Во доцновизантиско време ќе наидеме на слични и уште подра-
стични примери на оваа појава. 

Покрај сенатот постоел, како потесен совет, таканаречениот sacrum consi-
storium, кој го наследил некогашниот concilium principis. Неговите постојани члено-
ви, comites consistorii, најчесто биле највисоките чиновници на централната управа. 
Во него понекогаш учествувале и сенаторите кои не припаѓале на консисторијата. 
Напротив, префектите на преториите, кои некогаш биле најважните членови на ца-
рскиот совет, повеќе не влегувале во него. Своето ново име царскиот совет го до-
бил по тоа што неговите членови морале да стојат (consistere) пред царот. Уште по-
чудна светлина на односот на членовите на советот кон новиот господар фрла фа-
ктот што неговите состаноци се нарекувале silenttium или,- ако и сенаторите уче-
ствувале во нивните ‘седници’- silentium et conventus. Ова карактеристично име по-
доцна станува званично име на царскиот совет. На тој подоцнежен σιλέντιον не бил 
постојан орган туку царот го свикувал по потреба, заради решавање на поважните 
државни и црковни работи. Со изразот κονσιστώριον, пак, во средновековна Виза-
нтија се обележуваат чисто церемонијалните собири на повисоките достоинствени-
ци при дворските свечености. 

Со реформите на Диоклецијан и Константин државната управа е средена и 
царската власт зацврстена, но пошироките маси на населението и натаму се наоѓало 
во најбедна состојба. Колоните, кои го сочинуваат мнозинството на селанството и 
претставуваат главна производствена сила на земјоделството на позноримското ца-
рство, сè повеќе паѓаат во наследна зависност од своите господари. Со Диоклеци-
јаниот даночен систем тој процес е уште позаострен и забрзан. Бидејќи парите ја 
изгубија вредноста, поранешните парични давачки станале беззначајни. Многу по-
големо значење има давањето во натура, па Диоклецијан тие вонредни натурални 
давања од времето на кризата конечно ги озаконил и ги претворил во постојан си-
стем. Така востановената анона (annona) сета претставува најважната давачка и гла-
вниот извор на државните приходи. Меѓутоа, целиот нејзин товар паѓа на селското 
население.Диоклецијановиот систем, викан capitatio-iugatio, ги усогласува основни-
те компоненти на аноната, главарината и земјарината. Единица за одоначување, од 
една страна, претставува парчето земја од определена големина и квалитет (iugum), 
а од друга страна, човекот кој обработува (caput). При распоредувањето на данокот 
iuga и capita се бројат посебно, но како што iugum не може да биде оданочен ако не 
постои соодветен caput, така според Диоклецијановиот систем, и caput може да по-
длежи на плаќање анона само ако му стои на располагање соодветен iugum. Оттаму 
даночните власти природно одат да воспостават рамнотежа меѓу iuga и caputa и за 
секој расположив iugum да пронајдат по еден caput. Со оглед на недостигот на ра-
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ботна сила, кој владеел во Царството, тоа не била лесна задача, па властите настоју-
вале пронајдениот caput што поцврсто да го врзат за определен iugum. Така Дио-
клецијаниот систем на оданочување придонел широките слоеви на селското насе-
ление да ја губат слободата на движењето. Градското население кое имало земјиш-
ни поседи не плаќало анона и се наоѓало, според тоа, во привилегирана положба 
Меѓутоа, веќе од периодот на Константин Велики трговците и занаетчиите се опто-
варени со плаќање специјални високи давачки во злато наречени auri lustralis colla-
tio. 

Поради недостигот на работна сила во земјоделството, настанал и системот 
έπιβολή (adiectio sterilium), доста значаен за византиското даночно уредување. Овој 
систем најнапред се појавил во Египет каде што уште во времето на Птоломејците 
угарените државни површини им се принудно доделувани на приватни сопствени-
ци, се разбира, најнапред на економски појаките т.е.велепоседниците; овие биле 
задолжени да го обработуваат доделеното земјиште и на него да плаќаат данок. Од 
крајот на III век системот έπιβολή се проширува и на другите делови од Царството 
и се применува не само на државните домени туку и за површините инсолвентни за 
приватните сопстеници“. 

Системот έπιβολή на македонскиот Александријски Птоломејов јазик-коине. 
„Римските пари во III век сосема ја изгубиле својата вредност. Последица на 

тоа биле не само огромниот скок на цените- туку и преминот на натурална размена 
на добрата. На Запад натуралното стопанство конечно се зацврстува и станува во 
новите средновековни држави доминантен облик на стопанството, иако извесни 
елементи на паричното стопанство се одржуваат уште долго. Во економски појаки-
от источниот дел на Царството паричното стопанство, напротив, наскоро повторно 
добива примат, иако и овде долго се одржуваат елементите на натуралното стопа-
нство. Јакнењето на натуралното стопанство на византиското подрачје посебно ја-
сно се гледа во тоа што аноната, како и другите натурални давачки сè почесто аде-
дираат т.е. се претворуваат во парични плаќања. Веќе Константин Велики успеал 
да создаде нов и необично солиден паричен систем. Основната единица на тој си-
стем била златниот solidus. Неговата нормална тежина била 4,48 гр. така што во 
една златна фунта се содржеле 72 вакви златника. Сребрените пари, seliqua, била 
тешка 2,24 гр. и чинела 1/24 од златникот, бидејќи вредноста на златото била 12  
пати поголемо од вредноста на средброто. Стабилноста на овој систем била вонре-
дна. Во текот на илјада години Константиновиот solidus (грчки νόμισμα, подоцна 
ύπέρπύρον) бил основа за византискиот паричен поредок и со векови уживал нај-
голем углед во светската трговија. Тој не останал поштеден од повремени кризи, но 
дури во средината на XI век неговата вредност почнала видливо да опаѓа кога по-
чнало да опаѓа и самото Византиско царство“. 

Грчки јазик бил само македонски Александријски Птоломејов јазик- коине. 
„Во времето на Диоклецијан и Константин длабока преобразба доживеала и 

воената организација на Царството. Римската армија во претходните времиња била 
во основа погранична војска. Речиси целокупната оружена сила на Царството била 
распоредена долж бескрајно издолжената римска граница како посада во пограни-
чните утврдувања. Немало мобилни трупи ниту појаки воени резерви внатре во  
Царството: постоела само преторијанската гарда во Рим. Веќе одамна се покажало 
дека ваквата организација не била дорасната на сè поголемите воени потреби, а во 
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време на кризата во III век овој систем доживеал целосен распад. Диоклецијан во 
почетокот продолжил со зајакнување на пограничната војска. Но како најитна и во-
ена и политичка потреба, се наложувало создавањето силна подвижна војска која 
би служела и како воена резерва против непријателските напади од надвор и како 
потпора на царската власт против внатрешните превратнички сили. На таа двостра-
на задача требало да одговари таканаречениот exercitus comitatensis, создаден во 
Диоклецијаниот период, изграден и значително зајакнат во периодот на Констан-
тин. Оваа војска имала поинаков карактер и поинаква улога отколку старата прето-
ријанска гарда, чија активност веќе Диоклецијан значително ја ограничил поради 
нејзината непоузаданост и склоност да издигнува и симнува цареви, а која Кон-
стантин по битката на Милвискиот мост, конечно ја ликвидирал. Наскоро новиот 
exercitus comitatensis станал јадро на римските оружени сили, дотолку повеќе што 
Константин во негова полза ја намалил значително и самата- дотогаш секогаш зго-
лемувана- погранична армија. Така новата подвижна војска ја надминува својата 
првобитна улога на гардиска трупа, а и пограничната војска од своја страна добива 
специјален карактер. Војниците-граничари, стационирани на лимесот и викани li-
mitanei, како награда за својата служба добиваат земјишни поседи. Според тоа тие 
претставуваат некој вид селска милиција која живее од приходите од своите имоти 
и ги брани државните граници од непријателски напади. Во Византија оваа ор-
ганизација ќе има голема иднина. (Милиција=полиција, Р.И.) 

Како врховни воени командати од Константиновиот период се јавуваат ma-
gistri militum, при што со пешадијата заповедал magister peditum, а со коњаницата 
magister equitum. Причината за оваа поделба бил стравот дека заповедникот на два-
та рода на војската би можел да ја загрози положбата на царската власт. Сепак оваа 
поделба наскоро се напуштила,па наместо тоа воведено е правило на царскиот двор 
и на Запад и на Исток, да се поставуваат по два воени заповедника од ист ранг, 
двајцата со титула magister equitum et peditum praesentalis. Во источниот дел на Ца-
рството се јавуваат покрај тоа, три заповедници со регионално ограничена команда: 
тоа се magistri militum per Orientem, per Thracis и per Illyricum. Под нивно запове-
дништво се наоѓале comitatenses, стационирани на нивното подрачје, а ним им биле 
потчинети и командантите (duces) на пограничните трупи во одделните провинции. 
На тој начин во византискиот дел од Царството имало пет врховни команданти со 
поделени компетенции, два заповедника на престолниските и три заповедници на 
провинциските трупи; сите тие му биле потчинети непосредно на царот како един-
ствен врховен командант на сите оружени сили. 

Со текот на времето римско-византиската војска се повеќе се варваризира. 
Највредниот елемент во царската војска го сочинуваат варварите, посебно Герма-
нците, а од жителите на Царството- Илирите. Бројот на странските наемници по-
стојано расте. Почнувајќи од IV век угледните варвари се пробиваат и во офицер-
скиот кадар. Карактеристично е, исто така, дека сè поголемо значење во римско- 
византиската војска добива коњаницата. Царската војска морала да се приспособи 
на начинот на војување на персиската држава Сасанида, чија воена сила се засно-
вала, пред сè, на коњичките одреди“. 

Се говори дека „римско-византиската војска се повеќе се варваризира“. 
Никогаш немало „римско-византиската војска“- само едно римска војска. 
Со персиски традиции започнало уште од време на Александар Македонски. 
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„Поместувањето на тежиштето на државата на Исток било условено првен-
ствено од стопанската сила на погусто населениот источен дел од Царството, но и 
од новите воени задачи пред кои се најде Царството на Исток: на долниот Дунав 
каде што навлегувањето на варварите од север заземало сè поголем замав, и на пре-
дниот Исток, каде постојано се зголемувал притисокот од страна на Персијците. 
Новото Персиско царство Сасанида било многу поопасен непријател отколку држа-
вата Парта што ја заменило. Спрема Византиското царство тоа настапувало како 
рамноправен, па дури и како надмоќен ривал. Како што византиските цареви се  
сметале за наследници на римските императори, така и сасанидските кралеви се 
сметале за наследници на Ахеменидите и полагале право на сите оние земји кои не-
когаш му припаѓале на старото Персиско кралство. Веќе во предвизантискиот пе-
риод, почнувајќи од средината на III век, па и во текот на целата рановизантиска 
епоха, Царството се наоѓало под постојан притисок од Персија. Борбата со Персија-
нците станала за Византија еден од најважните надворешнополитички проблеми. 

Веќе Диоклецијан повел сметка за таа голема промена на ситуацијата. Оста-
пувајќи му го на својот совладател Максимијан западниот дел од империјата, тој 
источниот дел го задржал за себе и обично престојувал во Никомедија. Дури Кон-
стантин создал на Исток нов државен центар: го изградил старото грчко гратче Ви-
зантион на Босфорот и го издигнал за престолнина на Империјата. Ѕидањето за-
почнало во ноември 324 година, веднаш по победата над Лициниј со која и Исток 
дошол под Константинова власт, а веќе на 11 мај 330 година новата престолнина на 
свечено е инаугурирана. Има малку градови чие основање има толку големо значе-
ње за светската историја како подигнувањето на Цариград. Положбата е избрана со 
генијална проникливост. Сместена на границата на два континенти, заплускувана 
од Босфорот од исток, од Златниот Рог од север, а од Мраморно Море од југ, само 
од една страна пристапна од копно, новата престолонина имала единствена страте-
гиска положба.Во исто време таа го контролирала сообраќајот меѓу Европа и Азија, 
како и водениот пат од Егејско во Црно Море, па наскоро се развила во најважен 
трговски и сообраќаен центар на тогашниот свет. Како политичко, воено и стопа-
нско, а подоцна и како црковно и културно средиште на Византискоио царство, Ца-
риград во текот на илјада години вршел единствено влијание врз светските полити-
чки збиднувања и врз културниот развој на човештвото“. 

Римјаните говореле само варварски и пелазгиски, што го пишел Дионисиј 
Халикарнишки-тој живеел во Рим во I век н.е. Бидејќи Римјаните говореле само тн. 
словенски јазик, а латинскиот како коине биле службени, но не народни јазици, кои 
денес се мртви, тогаш и многу потоа имало еден народ Пелазги со говорни разлики. 
Г.Острогорски ова веројатно не го знаел-спротивно тој намерно бил фалсификатор.  

„Додека значењето па и бројот на населението на Рим постојано опаѓало, но-
вата престолнина напрекинато растела. Неполни сто години по своето основање 
Цариград веќе го надминал Рим по бројот на населението, а во VI век секаде имал 
повеќе од половина милион жители. Тоа бил нов Рим, кој требало да го наследи 
стариот Рим и да го замени како ново државно средиште. Дури и во својот план но-
вата престолнина во сè ја имитирале старата. На неа се пренесени сите традиции 
врзани за стариот Рим. Привилегиите што ги уживал Рим í се доделени и нејзе. Ко-
нстантин и сам настојувал со сите средства да го подигне блесокот и богатството 
на својот град. Го украсил со велелепни згради и уметнички споменици собрани од 
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целото Царство. Посебно засилено било градењето цркви. Цариград од почетокот 
имал изразито христијански карактер. Исто така, од почетокот неговото население 
и по јазикот било претежно грчко. Со христијанизацијата на државата и со поди-
гнувањето на новата престолнина на Босфор, Константин и дал двостран израз на 
настанатата превласт на Исток“. 

Жителите на Стариот и Новиот (Втор) Рим биле еден те ист народ- Пелазги. 
„Нема многу прашања кои во историската наука се толку многу живо диску-

тирани и толку различно решавани како што е прашањето на Константиновиот од-
нос спрема христијанската вера. Додека, според едни, Константин бил верски ин-
диферентен и го подржувал христијанството исклучиво од политички причини, до-
тогаш други веруваат во неговото преобраќање и токму во него гледаат причина за 
големиот пресврт кој настапил во верската политика на Царството. И за едната и за 
другата теза се наведувале многубројни аргументи, и изгледа дека многу нешто 
сведочи дека Константин бил убеден христијанин, многу нешто друго дека тој пак 
се придржувал до старите пагански традиции, а многу нешто говори како за едното 
така и за другото. Секако дека политичките цели за Константин биле пресудни. Не-
успехот на Дикоклецијановата политика на систематско прогонување на христија-
ните секому му бил јасен, дури и на нејзиниот најверен помагач Галериј. Станало 
очигледно дека поместувањето на политичкото тежиште на Исток оневозможува 
задржување на антихристијански став. Но, исто така, е неспорно дека Константи-
новата биографија е полна со верски доживувања (христијански и нехристијански 
односно предхристијански) и дека според сè е неоправдано- сеедно дали со прекор 
или со пофалба- да се зборува за неговата верска рамнодушност. Не треба да се за-
борави дека периодот на силна верска вознемиреност на кому тој му припаѓал, бил 
период на верски синкретизам кога припадноста на различни култови нималку не 
изгледало неприродно. Факт е дека Константин, најдоцна 312 година, се ставил под 
крилото и на христијанскиот бог и дека оттогаш постојано и сè порешително ги 
потпомогал христијаните, но тоа не значи дека тој сосема му се предал на христи-
јанството, дека прекинал со сите пагански традиции и дека станал христијанин во 
онаа смисла во која подоцна тоа биле неговите наследници на византискиот пре-
стол. Познато е дека тој ги подржувал и паганските верски обичаи и дека дури и 
самиот се придружувал до некои од нив, дека посебно му бил оддаден на  култот на 
Сонцето. Верската исклучителност, својствена на христијанството, í била сосема 
туѓа на епохата на религискиот синкретизам. Таа му била туѓа и на ‘првиот хри-
стијански цар’. Минало доста време додека духот на верската ексклузивност не по-
бедил и додека сфаќањето за христијанството како единствена спосоносна рели-
гија, религија која вои себе содржи апсолутна вистина и го отфрли секое друго ве-
рување како заблуда, не се пробил и во римскиот свет. Додуше, тоа било неминли-
ва последица на верско-политички правец по кој појде Константин по што хри-
стијанството на Византиското царство доби на крајот статус на единствено при-
зната вера. Но тоа дошло значително подоцна. Не само Константин туку и неговите 
наследници- се до 379 година- ја задржале титулата Pontifex Maximus.  

Најсилна и историски најзначајна манифестација на христијанизацијата на 
Римското царство во Константиновиот период било свикувањето на вселенскиот 
собор во Никеја (325), прв во низата вселенски собори кои го направиле темелот на 
догматскиот систем на христијанската црква. Царот, кој го свикал и раководел со 
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неговата расправа, силно влијаел и врз неговата одлука. Иако сè уште формално не 
í припаѓал на црквата- се покрстил дури на смртниот одар- тој всушност бил неј-
зин раководител и со тоа давајќи пример за своите наследници на византискиот 
престол. На соборот се расправало за науката на александријскиот превзитер Ариј, 
кој поаѓајќи од монотеистичките сфаќања, одбивал да ја прифати еднаквоста на 
Отецот и на Синот и со тоа не го признавал Христа за бог. Ариевата наука е осуде-
на а усвоено е дека Синот е ‘единосуштен’ (όμοούσιος) на Отецот и така е формули-
рана догмата, која со дополнувањата на Вториот вселенски собор во Цариград 
(381), ги чини ‘симболот на  верата’ на христијанската црква“. 

Бидејќи Константин не го познавал коине, тој не бил народен јазик. Народен 
јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски со кого говореле и Римјаните„ 

„Соработката меѓу државата и црквата, на која правецот í го покажал Кон-
стантин, им донела и на едната и на другата страна значителна полза, но ги ставила 
и пред нови тешки проблеми. Римско-византиската држава нашла во христијан-
ството сила која можела духовно да ја обедини, а царскиот апсолутизам силна мо-
рална поддршка. Црквата добила од државата цврста материјална подлога и потпо-
ра за својата мисионерска работа и борбата против антицрковните струи, но токму 
поради тоа дошла под нејзино туторство. Од своја страна, државата, која ја врзала 
за неа својата судбина,вовлечена е во борба на различните црковни правци и струи. 
Верските борби повеќе не биле работа само на црквата; поострени со политички 
моменти, тие станале битен елемент не само на црковниот туку и на политичкиот 
развој. Притоа државните цели не секогаш се поклопувале со црковните, па често 
доаѓало до судири. Сите овие појави: учеството на државата во верските борби, 
вкрстувањето на политичките и црковните интереси, соработката а антагонизмот 
на црквата и државата, дошле до израз веќе во времето на Константин. 

Со пресудата на Никејскиот собор аријанството уште не било совладано. 
Царот, кој во почетокот ја потценил силата на спротивната страна, ја променил та-
ктиката и издејствувал Ариј да биде повторно примен во црковната заедница. Со 
тоа тој, пак, дошол во судир со православниот клер, пред сè, со Атанасиј Велики, 
кој од 328 година ја заземал александриската епископска столица и кој, и покрај 
многубројните прогонства, сè до својата смрт (373), водел непопуштлива борба за 
никејската догма доаѓајќи во остар судир со царската власт. 

Верскиот проблем ја заострил неслогата меѓу Константиновите синови и во-
едно го продлабочил јазот меѓу источната и западната половина на Царството. Кон-
стациј, кој управувал со источниот дел, бил аријанец; рано загинатиот Константин 
(умрел 340) и младиот Констанс, кои владееле на Запад, биле припадници на никеј-
ското учење. Соборот, свикан 343 година во Сердика, на границата на двата дела на 
Царството, не донел помирување. Но надмоќноста на помладиот брат, кој сега бил 
господар на целиот Запад, го принудил Констациј да попушти и да ги врати истера-
ните православни епископи. По тоа аријанството, политички победено, се поделило 
на два табори: семиаријанците (полуаријанците) навистина не ја прифатиле ‘едино- 
сушноста’, но сепак ја признале ‘подобносушноста’ на Отецот и Синот, (όμοιούσιος 
, а не όμοούσιος) додека радикалната струја на чело со Евномиј и натаму цврсто ја 
држеле аријанската наука. Меѓутоа, ситуацијата се променила бидејќи во 350 годи-
на Констанс загинал во борбата со узурпаторот Магно Магненциј, а идната година 
Констанциј го совладал узурпаторот во крвната битка кај Мурса (Осиек). 
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Победата на источниот цар повторно го подвлекла значењето на источниот 
дел на Империјата. Угледувајќи се на татка си, Констанциј се трудел правно да го 
изедначи Цариград со Рим, што фактички значело потиснување на стариот полупа-
гански Рим во полза на новата христијанска престолнина. Посетата што тој му ја 
направил на Рим била проследена со еден чин во кој пропаста на стариот свет на-
шла симболичен израз: на негова наредба од салата на римскиот сенат е изнесен 
жртвеникот на божицата на Победата. 

Констанциевата победа воедно означувала и триумф на аријанството. Царе-
вата волја решавала неограничено како во државата така и во црквата. Опозицијата, 
која му се спротиоставила на чело со Атанасиј Александријски, сузбиена е со сила, 
па на соборите во Сирмиум и Риминија аријанството е прогласено за државна вера 
(359). Сега и кај семиаријанците настанал расцеп: поумерените í пришле на опози-
цијата, па сè повеќе оттогаш им се приближувале на припадниците на никејската 
наука, додека другите се обединиле со следбениците на Евномиј и станале, под во-
дство на царот, владеачка странка. 

Поголемо историско значење од овој привремен триумф на аријанството на 
Византија имал фактот што токму во ова време на аријанска превласт започнало 
покрстувањето на Готите и според тоа германските племиња ја примиле новата ве-
ра во нејзиниот аријански вид. Преведувачот на Светото писмо на готски јазик 
Улфила е ракоположен за епископ од аријанецот Евсениј Никомедиски и уште до-
лго по пропаста на аријанството во Византиското царство повеќе германски племи-
ња се држеле до аријанската вера. 

По верските превирања во времето на Констанциј доаѓа периодот на паган-
ската реакција за време на владеењето на Јулијан (361-363). Со тоа проблемот на 
соживување на старата култура со новата вера влегол во остра криза. Волшебната 
светлина на античкиот свет, тој веќе почнал да пропаѓа и страсната љубов спрема 
неговата голема култура, наука и уметност направиле од последниот претставник 
на Константиновиот дом огнен противник на новата вера. Христијанството било 
компромитирано со постојаните расправии на закараните црковни странки. Припа-
дниците на паганската религија биле уште доста јаки, посебно во западниот дел на 
Империјата, а посебно во Рим. До паганството се држел и голем дел од силно вар-
варизираната војска.Меѓутоа, Јулијановото непријателство спрема христијанството 
не успеало да покрене некое пошироко движење. Борбата против новата вера Јули-
јан ја водел како претставник и толкувач на идеологијата на тесен слој неоплатони-
сти и ретори на кои и тој самиот им припаѓал. Во источниот дел од Царството, Ју-
лијаниовата политика не наишла на вистински одек. Внатрешната слабост на него-
виот потфат премногу јасно се покажала во тоа што тој при организирањето на но-
виот пагански клер во сè ја копирал организацијата на христијанската црква. Зане-
сот со кој тој ги обновувал заборавените пагански култови и лично им жртвувал на 
боговите култни животни предизвикувал, не само кај христијаните, подбивно чуде-
ње. Како и секоја реакција што се воодушевувала за старото затоа што е старо, не-
говиот потфат бил осуден на пропаст. Како во еден смел поход против Персија ца-
рот Јулијан загинал, погоден од непријателско копје, со него е закопано и неговото 
дело“. 

Па „голем дел од силно варваризираната војска“ говорела варварски јазик на 
народот. Тој бил повеќебожен со варварски=пелазгиски јазик-Христијани со коине. 
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II. ПЕРИОДОТ НА ПРЕСЕЛБИ НА НАРОДИТЕ И ХРИСТОЛОШКИТЕ РА-
СПРАВИИ 

 
„По верските борби и честите граѓански војни надворешно-политичката по-

ложба на Империјата била длабоко разнишана. Веќе во времето на Констанциј се 
покажала надмоќноста на Персијанците во Месопотамија. По трагичниот крај на 
Јулијановиот поход Јовијан (363-364), побожен наследник на последниот пагански 
римски император, побрзал со Персијанците да склучи мир, со кој Византија изгу-
била извесни области во Месопотамија и во Ерменија. 

Откога започнала големата Преселба на народите, Византија се нашла пред 
нови тешкотии, чии последици биле несогледиви. Сега и нејзината северна граница 
станала сцена на постојани судири. Со тоа за Византија започнува тешка и заморна 
борба на два фронта, борба која ќе трае сè до крајот на Византиското царство. Би-
дејќи од тоа време во текот на целата своја историја, Византија ќе мора речиси не-
прекинато да води војни и против сите оние народи кои еден по друг навлегувале 
од север и од запад. 

Прв цар кој ја водел таа судбоносна војна на два фронта и кој во неа под-
легнал, бил аријанецот Валенс. Како и Константиновите синови, браќата Валенти-
нијан I (364-375) и Валенс (364-378) биле припадници на спротивни верски правци. 
Валентинијан I, кој владеел на Запад, се држел до никејската вера; Валенс, кој 
управувал со источниот дел, бил припадник на аријанството. Така во верското ра-
зијдување повторно се манифестирала спротивност меѓу Исток и Запад. Оваа спро-
тивност со времето била сè поголема, а врската меѓу западниот и источниот дел на 
Царството сè полабава. Но сега двата дела биле, пред сè, зафатени со борбите со на-
дворешните непријатели. На Дунав се војувало со Сарматите и Квадите, на  Рајна и 
Некар се воделе тешки борби со Аламаните, во Британија на влегле Саксите и 
Ирците. Меѓутоа, сите овие варварски наезди биле само предигра на големата кри-
за која настанала кога Западните Готи, напуштајќи ја под притисок на Хуните сво-
јата татковина во сегашна Јужна Русија, навлегле во големи маси во дунавските по-
краини, барајќи нови населби. Населени со одобрување на царската влада во Тра-
киската диецеза, тие наскоро почнале да ги ограбуваат околните земји. На Западни-
те Готи им се придружиле поголеми групи од Источните Готи и Хуните, па цела 
Тракија била поплавена со варвари. Царот Валенс од Персиското боиште дотрчал 
на Балканскиот Полуостров и се сретнал со непријателите кај Одрин. Така на 9 
август 378 година дошло до судбоносната битка во која Западните Готи потпомо-
гнати од Источните Готи, до нозе ја прегазиле царската војска. Самиот цар загинал 
на боиштето. (Не Западни Готи туку Визиготи- добиле виза..., Р.И.) 

Последиците од оваа катастрофа биле немерливи. Германскиот проблем, кој 
оттогаш избил во прв план, на источниот дел на Империјата í задавал најголеми 
тешкотии во текот на цел еден век; западниот дел под притисок на тие тешкотии 
пропаднал.Да се совладаат Готите со оружена сила изгледало невозможно. Од очај-
ната положба во која западнала, државата можела да излезе само преку спогодби и 
нагодби. Во тој правец тргнал Теодосиј I, кога Грацијан (375-383), син и наследник 
на Валенитијан I, на 19 јануари 379 година го прогласил во Сирмиум за август, до-
верувајќи му ја управата на источниот дел на Царството“. 

Приск (5 век) пиши готски, хунски и варварски јазик-варварски=пелазгиски. 
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„Бидејќи Готите се  повлекле преку Балканот, царевите со нив склучиле со-
јуз, foedus. Источните Готи се населени во Панонија, а западните Готи во северниот 
дел на Тракиската диецеза.Тие уживале целосна автономија и добивале високи пла-
ти, а биле должни како федерати на Царството да му дадат воена помош. Многуми-
на стапиле и непосредно во воена служба. Така привремено е отстранета опаноста 
од германската инвазија. Неодамнешните напаѓачи се ставени во служба на Цар-
ството, а царската војска, чија сила мошне опаднала, со приливот на германските 
федерати добиле значително зајакнување. Меѓутоа, ова решение всушност не зна-
чело ништо друго туку претворање на непријателската инвазија на Германците во 
нивно мирно пробивање. Варваризирањето на војската, кое и без тоа сè посилно се 
чуствувало, достигнало врв; големото мнозинство на царските трупи се состоело од 
Германи, а наскоро Германците ги зазеле и најважните командни функции. Воедно 
Теодоисиевата готска политика предизвикала видливо зголемување на државните 
трошоци, а според тоа и на даночните износи. Бедата на населението се зголемува-
ла, па селаните се ставале под патронат на велесопствениците, за да се обезбедат од 
прекумерните побарувања и самоволието на собирачите на данокот. На тој начин 
селското население сè повеќе ја губело својата независност, така што веќе на пре-
минот од IV во V век процесот во врзување на колоните за родната грутка главно 
бил завршен во сите делови на Царството. 

Валенсовата смрт го забрзала скршнувањато на аријанството. Победата на 
православието нашла виден израз на II Вселенски собир во Цариград (381), кој ги 
потврдил и ги дополнил одлуките на Никејскиот собор и со тоа конечно го фор-
мулирал ‘симболот’ на христијанската вера. Како огнен следбеник на никејско- ца-
риградската вера Теодосиј I со сите средства го подржувал православието и го про-
гонувал паганството и еретичките христијански секти. Дури во времето на неговото 
владеење христијанизацијата на Империјата конечно е завршена. Православното 
христијанство станало единствена допуштена државна вера, додека сите други вери 
се ставени надвор од законот. 

По подолги граѓански војни во западниот дел на државата, Теодосиј пред 
својата смрт успеал уште еднаш да го обедини Царството. Но на смртниот одар и 
тој повторно го поделил она што со тешка мака го обединал. При таа поделба Тео-
досиј, иако водел потекло од крајниот Запад, од Шпанија, му дал приоритет на 
источниот дел од Царството. Додека Константин Велики на својот најстар син му 
ги оставил Британија, Галија и Шпанија, додека Валентинијан I за себе го задржал 
западниот дел на државата, а источниот му го отстапил на својот помлад брат, до-
тогаш Теодосиј, 395 година, својот постар син Аркадиј го поставил за владетел на 
Исток, а помладиот Хонориј на Запад. На источниот дел малку подоцна му припа-
днала и диецезите Дакија и Македонија, кои оттогаш сочинувале посебна префе-
ктура Илирик. На западниот дел, од илирскиот посед му преостанала само Панон-
ската диецеза, која оттогаш се нарекувала обично диецеза Илирик. Со тоа меѓу 
Исток и Запад е повлечена историска граница која со времето сè повеќе се оцртува-
ла како линија на одвојување на западно-римскиот и источно-византискиот свет“ . 

Имало само Источно и Западно Римско Царство- Византија само од XVI век. 
„Само по себе Теодосиевата поделба на Царството не претставувала ништо 

ново. Таа само ги повторувала сличните поделби од поранешниот период. Но, се-
пак е значајно што во оваа поделба и сè до пропаѓањето на Западноримското цар-
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ство државата останала постојано поделена на два дела. Навистина, во принцип 
единството на Римската империја се одржувало и понатаму: не постоеле две цар-
ства туку само два дела на едно единствено Царство, кое се наоѓало под управа на 
два цара. Законите сè почесто се објавувани во името на двата цара. Кога  еден цар 
ќе умрел, другиот имал право да го именува неговиот наследник. Меѓутоа, всушно-
ст врската меѓу двата дела на Царството колку се одело понатаму била сè полабава. 
Ова дотолку повеќе што условите на Исток и на Запад се развивале сосема разли-
чно и што односите меѓу двете влади обично не биле нималку пријателски. Веќе за 
времето на Теодосиевите синови постоело постојано ривалство меѓу источните ре-
генти, кои менувајќи се често, управувале во Цариград наместо слабиот Аркадиј и 
моќниот Германец Стилохон кој повеќе од една деценија владеел со Запад во име-
то на младиот Хонориј“. 

И „не постоеле две царства туку само два дела на едно единствено Царство“. 
 Бидејќи постоело само Римско Царство, поимот Византија бил непотребен. 
„Теодосиевата готска политика доживувала тешка криза. Западните Готи се 

дигнале под водство на Аларих и го пустошеле целиот Балкански Полуостров, сè 
до цариградските ѕидини и Јужна Грција. Недоразбирањето меѓу источната и запа-
дната влада оневозможувале ефикасна противакција, па на крајот мирот е воспоста-
вен на тој начин што Аларих источноримската влада му ја препуштила командата 
над царската војска во централните области на Балканот, поставувајќи го за маги-
стер militum per Illyricum. Исто така, Германецот Гајна ја зазеле положбата на маги-
стер militum praesentalis и со своите трупи влегол во Цариград. Меѓутоа, во визан-
тиската престолнина сè повеќе се пројавувало силно нерасположение спрема Готи-
те, па околу 400 година дошло до преврат кој на власт ја довел антигерманската 
странка. Византиската војска е реорганизирана, од неа Германците се потиснати. 
Навистина, наскоро царската влада била принудена, во поголеми маси, Германците 
да ги смести во редовите на својата војска, па сè до VII век германските војници го 
сочинувале најважниот и најјакиот елемент во византиската армија. Но сега тие се 
врбувани одделно како наемници и ставани се под команда на царските офицери, 
додека за времето на Теодосиј готските федерати претставувале автономни контин-
генти под заповед на своите водачи. На Запад оваа ситуација траела и натаму доде-
ка на крајот Западно-римското царство не се удавило во германскиот порој. Разли-
ката во условите на Запад и на Исток, која во нивната натамошна судбина била пре-
судна, јасно се манифестирала во тоа што антигерманската акција на Исток успеа-
ла, додека многубројните антигермански движења на Запад останале без резултати. 
Наскоро источниот дел се ослободил од Аларих. Аларих тргнал со своите трупи во 
Италија, па по три опсади, во 410 година, го зазел Рим. Ситуацијата на Запад била 
се поочајна. На Исток, напротив, од почетокот на V век завладеала подолго време 
мирна состојба. 

Во ова релативно мирно време доаѓа до основање на Цариградскиот универ-
зитет и создавањето на Теодосиевиот Кодекс. Слабиот цар Теодосиј II (408-450) во 
почетокот владеел под туторство на својата енергична сестра Пулхерија, а подоцна 
бил под влијание на својата сопруга Атенаида- Евдокија, ќерка на еден пагански 
професор по реторика во Атина. Личноста на оваа царица е жив пример на византи-
ската симбиоза на христијанството и античката култура. Атенаида никогаш не се 
откажала од идеалите на старата атинска култура, но воедно со целото срце í се 
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предала на новата вера и како писателка пишувала и световни стихови и црковни 
песни. На нејзиното влијание треба да í се припише што во 425 година- со реорга-
низација и проширување на високата школа од времето на Константин Велики- е 
основан Универзитетот во Цариград. На новиот универзитет, кој станал најважно 
културно жариште на Византиското царство предавале десет грчки и десет латин-
ски професори по граматика, пет грчки и пет латински професори по реторика, 
еден филозоф и двајца правници“. 

Според Херодот, Хелените во Јонија биле варвари. Варвари биле и Маке-
донците. Хелените и Македонците биле Пелазги со пелазгиски јазик.Таков бил јон-
скиот говор. Јонскиот јазик бил службен во Атина. Него го прифатил македонскиот 
крал Архелај. Тој службен јазик останал кај Филип и Александар Македонски. Са-
мо по смртта на Александар Македонски бил создаден македонскиот Александри-
ски Птоломејов јазик-коине, и тоа од 300-та г.п.н.е. Коине го познавал Апостол Па-
вле, кој станал христијански јазик. Павле не го познавал јазикот на Атина-јонскиот. 

„Како што основањето на овој универзитет имало најголемо значење за кул-
турниот живот, така публикацијата на Теодосиевиот Кодекс било од огромна ва-
жност за правниот развој на Царството. Теодосиевиот Кодекс (Codex Theodosianus) 
објавен во 438 година, е прва официјална збирка на царски закони издадени по Ко-
нстантин Велики.Новиот законик, најголемото дело на правната кодификација пред 
Јустинијан, му дал цврста основа на правниот живот, која до тогаш му недостигала. 

Со објавувањето на Теодосиевиот законик принципот на државното един-
ство е уште еднаш силно нагласен: законикот е обнароден како на Исток така и на 
Запад, во име на царевите Теодосиј II и Валентијан III. Но, всушност, државното 
единство постојано слабеело, а тоа природно се појавувало и во правниот живот. 
Карактеристично е што источноримските цареви по публикацијата на Теодосиеви-
от Кодекс само уште исклучително ги испраќале своите закони на Запад, а законите 
на западноримските цареви воопшто не се испраќале на Исток. Иако по издигнува-
њето на Валентинијан III (425-435), кого на престолот го довеле источноримската 
влада, меѓу двете половини на Царството подолго време владеел непоматен мир, сè 
појасно се покажувало нивното взаемно отуѓување. И во политички и во културен 
поглед Исток и Запад сè повидливо се разминуваат. Ова разминување јасно се ма-
нифестира и во јазичната поделба, која станува сè подлабока. Додека знаењето на 
грчкиот јазик на Запад речиси сосема се губи, на Исток грчкиот јазик сè повеќе 
преовладува и покрај тоа што латинскиот јазик уште важи како официјален јазик во 
целата Империја и како таков вештачки се одржува. Елинизацијата на Исток посто-
јано јакне, и токму во времето на Теодосиј II и царицата Атенаида-Евдокија тоа по-
себно се чуствува. Не е случајно што на новиот универзитет во Цариград грчките 
професори биле застапени во поголем број од латинските“. 

Народен јазик во Рим бил тн.словенски- латински бил само службени јазик. 
„Во ова време настанува и националната култура во соседна Ерменија, вове-

дувањето на ерменската азбука и преводот на Светото писмо на ерменски. Во вре-
мето на Теодосиј I еден дел од Ерменија се наоѓал под врховна власт на Византија, 
додека другиот, поголем дел, останал под Персија. Византија силно го подржувала 
културното будење на соседниот христијански народ. Исто така, таа ги потпомага-
ла христијаните и во самото Персиско царство, поради што често доаѓало до судир 
со Персијците“. 
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Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Следи Бригите 
во Ерменија се христијанизирале- ерменски јазик бил христијански од и со коине. 

„Меѓутоа, во четириесеттите години на V век Византиското царство дожи-
веало повторно тешка непријателска навала од север. Хуните, кои на чело со Атила 
создале огроно царство, почнале да ја напаѓаат византиската територија. Крстареј-
ќи по Баканскиот Полуостров, тие ја ограбувале и ја пустошеле земјата, ги уривале 
градовите. Тогаш настрадале многу славни градови на Балканот, меѓу другите и 
Сирмиум, Сингидунум, Наисус, Петовио и Емона. Византиската влада во повеќе 
наврати склучувала привремени договори за мир со Атила, обврзувајќи се да плаќа 
даноци чија сума се зголемувала со секој нов договор. Балканскиот Полоуостров 
бил сосема уништен а финансиската моќ на Византија исцрпена кога Атила најпо-
сле тргнал на запад. При навлегувањето во Галија, меѓутоа, тој било поразен од 
страна на западноримскиот војсководач Аециј во битката на Каталаунското Поле 
(451). Идната година Хуните страотно ја ограбиле Италија, но веќе во 453 година 
Атила ненадејно умрел, па неговото огромно царство се распаднало. Но ни после 
тоа не се измениле условите во трулото Западноримско царство. Во Италија, по 
убиството на Аециј (454) и Валентинијан III (455), завладеал целосен хаос, додека 
најважните области надвор од Италија веќе се наоѓале во рацете на варварите. Туке 
веќе постепено се создавале нови германски кралства: во северна Африка владееле 
Вандалите, во Галија и во Шпанија Западните Готи. 

Над тој хаос се дигнала една нова сила: Римската црква. Благодарејќи í неј-
зе, Рим, кој станал терен за варварски пресметки, повторно добил значење на свет-
ски центар. Во времето кога Хуните ја пустошеле Италија, а Вандалите го ограбу-
вале Рим, во текот на најдлабокото политичко опаѓање, папата Лав I (440-461) си-
лно го истакнал приматот на Римската црква. Во догматските спорови во текот на 
V век, во кои доаѓале до израз борбата околу власта на одделните црковни среди-
шта, Рим одиграл мошне значајна улога“. 

Во V век се говори за примат на Римската црква која била ништожна. Таа 
таква останала и во 750 година кога друг папа си прогласил свој примат во името 
на Константин Велики кој со векови бил мртов. Таква била историјата на Ватикан. 

„Во уште посилна мерка отколку во периодот на аријанските расправии раз-
војот на Византиското царство во V век бил проткаен со верски судири, и полити-
чките последици од тие судири сега биле уште подалекусежни. Бидејќи во борбата 
против аријанството е воспоставена догмата за совршеноста на божјата природа на 
Синот и неговата единосушност со Отецот, сега се поставило прашањето за одно-
сот на божественото и човечкото кај Христос. Според антиохиската богословска 
школа, во Христос една покрај друга постоеле две одвоени природи: божественото 
се отелотворило во Христос, човекот роден од Марија, па според тоа Марија не мо-
же да се нарекува Богородица туку само Христородица. Сосема спротивно на ова 
рационалистичко сфаќање било александриското мистичко учење за богочовекот, 
во кого божествената природа се споила со човечката. Во 428 година на цариград-
ската епископска столица дошол Несториј, ревносен претставник на антиохската 
школа, и како цариградски патријарх почнал да ја шири антиохската наука. Меѓу-
тоа, во александрискиот патриарх Кирил, Несториј наишол на силен противник, кој 
го надминал и како богослов и како политичар. Со Кирил било моќното египетско 
монаштво, а и Рим застанал на негова страна. И покрај поддршката што му ја пру-
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жила цариградската влада, Несториј подлегнал во 431 година на III Вселенски со-
бор во Ефес и е осуден како еретик. Кирил извојувал голема победа, како во теоло-
шки така и во црковно-политички поглед. Го соборил патријархот на престолнина-
та и со тоа í задал силен удар и на самата царска влада. Александриската патрија-
ршија, чиј углед во времето на Атанасиј Велики постојано растел, стекнала превла-
ст во Источната црква. 

За времето на Диоскор, наследникот на Кирил (умрел 444 г.) Александрија 
во почетокот ја задржала своја моќна положба. Царската влада се помирила со свој-
от пораз и повеќе не се спротиставувала на александриското влијание. Архиман-
дритот Евтихиј, претставник на александриската странка во Цариград, бил семоќен 
во царскиот двор. Меѓутоа, против превласта на Александрија се обединиле сега 
епископските столици од Цариград и Рим. Во црковно-политичките поглед Дио-
скор и Ефтихиј биле верни следбеници на Кирил, во догматското прашање Евтихиј, 
поаѓајќи од Кириловата наука, отишол чекор понатаму, тврдејќи дека двете Хри-
стови природи по неговото отелотворување се претвориле во една божествена пр 
ирирода. Така во борбата против несторијанската ерес, се појавил, како нејзин 
спротивност, монофизитизмот, наука за една природа во Христос. Патријаршиски-
от синод во Цариград го осудил Евтихиј како еретик, а и папата Лав I решително се 
изјаснил против монофизитската наука- истакнувајќи во својот ‘Томус’ дека во ли-
чноста на Христос и по отелотворувањето треба да се разликуваат две природи, 
божествена и човечка. Така и Рим и Цариград се нашле на една линија во борбата 
против премоќта на Александрија. Навистина александриската странка уште еднаш 
триумфирала на т.н. Разбојничкиот собор во Ефес (449), каде под претседателство-
то на Диоскор, по насилното сузбивање на опозицијата, монофизитизмот е прогла-
сен за вистинска вера. Но, по тоа дошло до молскавичен пресврт. За тоа многу при-
донел фактот што по смртта на Теодосиј II во 450 година, царската власт ја презел 
Маркијан (450-457) кој се оженил со Пулхрија, енергичната сестра на својот прет-
ходник. 

Новиот цар свикал собор во 451 година во Халкедон. Овој собор, IV Вселе-
нски собор на христијанската црква, ја прифатил догмата за две природи на Хри-
стос ‘неделиви но и неспоиви’, осудувајќи ја со тоа како несторијанската така и мо-
нофизитската наука. Ништо помала од догматската не била ни црковно- политичка-
та победа на Цариград. Желбата на Новиот Рим да ја заземе водечката положба во 
Источната црква дошло до израз веќе на II Вселенски собор (381 ). Во третиот ка-
нон на тој собор било определено по римскиот папа највисок ранг во христијанска-
та црква да има цариградскиот патријарх. Со победата над Александрија, постигна-
та во сојуз со Рим, Цариград себе си ја обезбедил предноста во Источната црква. 
Но сега  Цариград отишол уште понатаму, расипувајќи му ја радоста со тоа на сво-
јот римски сојузник поради заедничката победа. Знаменитиот 28 канон од Халке-
донскиот собор му го признал, навистина, на папата првиот почесен ранг, но во 
другото сосема, ги изедначил епископите на Стариот и Новиот Рим. Со тоа се на-
вестило ривалството на овие две црковни седишта, кое со времето ќе се претвори 
во огорчена борба“. 

Бидејќи царот бил врз црквата, а таков имало само во Цариград, само царот 
бил врховен. Па само тој одлучувал кој ќе биде поглавар сè до со султан Мехмед II. 

Историчарите пишат за цезаризам и папизам- цар имало само во Цариград. 
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„Непосредна последица од халкедонските одредби била, пак, таа што јазот 
меѓу меѓу централните покраини на Византрија и нејзините источни провинции 
уште повеќе се продлабочил. Не само Египет, туку и Сирија некогашни средишта 
на несторијанството, поминале кон монофизитизмот и се дигнала против Халкедо-
нските догми. Така меѓу диофизитската византиска црква и монофизитските исто-
чни цркви настанала онаа спротивност што византиската држава никогаш не успеа-
ла да ја отстрани. Монофизитизмот станал израз на стремежите на Египет и Сирија 
за осамостојување. Тој му послужил на коптскиот и сирискиот сепаратизам како 
лозинка во борбата против византиската доминација. 

Покрај верските судири врз развојот на Империјата во V век најмногу влија-
ат, и тоа не само на Запад, туку и на Исток, големите етнички промени настанати 
по преселбите на народите. Навистина, источниот дел веќе околу 400 година ја пре-
бродил најострата етничка криза. Но по распаѓањето на Хунското царство и на 
Исток дошол нов германски бран. Влијанието на германските елементи во византи-
ската држава и војска почнало повторно да се зголемува, па во времето кога завр-
шувал животот на Западноримско царство и Византија повторно била соочена со 
германскиот проблем. Веќе во средината на V век решавачко влијание во Цариград 
имал Аланот Аспар кој главно се потпирал на трупите од германско потекло. Нему 
требало за својот избор да  му заблагодари и Маркијан, а уште повеќе Маркијано-
виот наследник Лав I (457-474). 

Изгледа дека Лав бил првиот цар на чие крунисување учествувал цариград-
скиот патријарх. Дотогаш византиските цареви и покрај целата своја побожност, се 
задоволувале со традиционалното световно крунисување: царот, издигнат на штит, 
го крунисувал претставник на војската, па војската, сенатот и народот го призна-
вале за владетел со свечена акламација. Учеството на цариградскиот патријарх по 
крунисувањето на Лав I секако е одраз на моќната положба што ја стекнала цари-
градската столица на неодамнешниот вселенски собор. Оттогаш сите византиски 
цареви ја примале круната од рацете на патријархот на престолнината, па чинот на 
крунисување со времето сè повеќе добивал карактер на цркове н обред. Во почето-
кот само како дополнување на световното крунисување од воен карактер, тој црко-
вен обред постепено сосема го потиснал стариот римски начин на крунисувањето 
се претворило во чисто црковен чин. 

За да се ослободи од Аспаровото туторство и да би создал противтежа на не-
говата готска придружба, Лав I се обратил до воинственото малоазиско племе Иса-
вријснците, Исаврискиот водач Тарасикодиса дошол со силна чета во престолни-
ната, зел грчко име Зенон и се оженил со најстарата царева ќерка Аријадна (466). 
По потиснувањето на Аспар, Цариград го напуштил својот рамнодушен став спре-
ма молбите за помош од западноримската влада и во 468 година пратил против Ва-
ндалското кралство во Африка голема флота од над илјади лаѓи. Но вештината на  
вандалскиот крал Гајзерих и неспособноста на царскиот војсководец Василиск, шу-
ра на Лав I,направил свој потфат, што го чинело Царството 130.000 фунти во злато, 
жалосно да пропадне. После тоа Аспаровото влијание повторно зајакнува, неговиот 
син Патрикиј е оженет со царевата втора ќерка, издигнат за цезар и со тоа, и покрај 
своето варварско потекло и припадноста на аријанската ерес,е признат за престоло-
наследник. Меѓутоа, наскоро Цариград повторно избувнало антигерманско движе-
ње. Во 471 година Аспар и неговиот син Ардабур се убиени, а Патрикиј, тешко ра-
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нет, е разведен од царевата ќерка и лишен од цезарската титула. Сега Зеновото вли-
јание конечно победило: исаврискиот бран го заменил германскиот. Кога во 474 го-
дина Лав I умрел, а круната ја наследил неговиот внук Лав II, син на Зенон и Арија-
дна, Зенон е поставен за совладател на својот малолетен син. А кога есента истата 
година умрел Лав II, Исавријанецот Зенон го зазел цариградскиот престол како са-
модржец. 

Во култрно ниво, Исавријанците несомнено стоеле на уште понизок степен 
отколку Готите, кои веќе одамна дошле во допир со грчко-римската цивилизација. 
Но за разлика од Германците, тие биле поданици на Царството и оттаму, според гр-
чко-римското сфаќање не биле ’варвари‘. И покрај тоа византиското население ги 
сметало за дојденци и исто така тешко го поднесувало исавриското владеење како 
и превласта на Германците од времето на Аспар. Веќе во јануари 475 година еден 
заговор ја соборил Зеноновата влада, но бидејќи заговорниците на престолот го до-
веле оној истиот Василиск кој веќе при вандалската војна од 468 година ја покажал 
својата неспособност, Зенон по дваесет месеци успеал повторно да ја зграби власта, 
па владеел уште цели петнаесет години (476-491) и покрај многуте заговори и гра-
ѓански војни. 

Зеновновото повторно доаѓање на власт паѓа во времето на пропаѓањето на 
Западноримското царство. На византиската влада не í останало ништо друго туку 
да го признае свршениот чин. Новиот господар на Италија, Одоакар í го олеснил 
тоа со својот помирлив став.Одоакар изричито ги признал врховните права на исто-
чноримскиот цар. Тој е поставен за магистер militum per Italiam и формално упра-
вувал со Италија како царев намесник. На тој начин престижот е зачуван, но факти-
чки Италија била загубена за Империјата и се наоѓала, како и целиот Запад, под 
германска власт. 

Напротив, источниот дел наскоро после тоа конечно се ослободил од Гер-
манците. Остранувањето на Аспар бил само првиот чекор во тој правец, бидејќи на 
Балканскиот Полуостров сè уште се наоѓале јаки источно-готски контнгенти, во 
Тракија на чело со Теодорих Страбон а во Мезија со Теодерих Амал. Германските 
водачи час стапувале во царска служба и заземале високи функции во царската во-
јска, час се дигнувале против владата и ги ограбувале византиските земји. Во сите 
граѓански војни Германците земале најактивно учество и често одлуката се наоѓала 
во нивни раце. На крајот Теодорих Страбон умрел (481), а византиската влада го 
наговорила Теодорих Амал да тргне на запад и да ја преземе власта во Италија на-
место Одоакар, со кого во меѓувреме Цариград се закарал. Жестоката борба меѓу 
двата германски крала завршила со победа на Теодерих, кој во 493 година станал 
господар на Италија. Така во Италија настанало Теодориховото Источно-готско 
кралство. Византија не само што не морала повеќе да се пресметнува со Одоакар, 
туку воедно се ослободила од немирните и обесните Германци. Како и кризата од 
времето на Аларих и оваа последна германска криза завршила за Византија со за-
минување на Готите на Запад, и така Исток се ослободил од Германците во исто 
време кога Запад конечно паднал под нивна власт. 

Меѓутоа, со заминувањето на Германците етничкиот проблем уште не бил 
конечно решен, бидејќи Царството се наоѓало под власта на Исавријанците. Барај-
ќи лек од германскиот притисок, Византија примила исавриски противотров. Сред-
ството влијаело, но и тоа се покажало премногу силно, па почнало од своја страна 
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да го труе државниот организам. Со времето обесноста на Исавријанците била сè 
поголема. Византиското царство станало сцена за крвави пресметки на исавриските 
водачи: повеќе години Зенон водел вистинска војна против својот бивш војвода Ил 
и својот сонародник Леонтиј, кој се прогласил за цар. 

Не бил решен ни верскиот проблем. Во источните покраини монофизитизм-
от заземал се поголем замав а оттаму сè повеќе се заострувале спротивностите меѓу 
централните области на Царството и неговите источни провинции. За време на сво-
јата куса влада Василиск застанал на страната на монофизитизмот и самовласно, 
без свикување на црковниот собор, издал окружница (циркулар) со која ги осудил 
одлуките на Халкедонскиот собор и Лавовиот Томус. Меѓутоа, оваа мерка, која кај 
православното византиско население предизвикала големо огорчување, само се 
обидел преку компромиси да ги измири источните монофизити со православните 
Византијци. Во спогодбата со цариградскиот патријарх Акакиј, тој во 482 година го 
објавил т.н. Хенотикон, едикт за обединување, кој не ја бранел ни монофизитската 
ни диофизитската наука. Хенотикот ги признава изричито само одредбите од први-
те три вселенски собори, а спорните прашања ги заобиколува избегнувајќи ги и са-
мите изрази ‘две природи’ или ‘една природа’. Меѓутоа, набрзо се покажало дека 
Зеноновиот едикт не можел да ги задоволи ни монофизитите ни православните. На-
место две, настанувале три закарани странки: убедените монофизити, убедените 
диофизити и оние кои ја подржувале царската политика. Папата, исто така, решите-
лно се изјаснал против Хенотиконот и фрлил анатема на цариградскиот патријарх. 
Тогаш патријархот, од своја страна, го избришал името на папата од диптихот и та-
ка меѓу Рим и Цариград дошло до првиот отворен прекин, кој траел повеќе од трие-
сет години. 

Кога во 491 година Зенон умрел и кога се поставило прашање за избор на  
нов цар, народот ја дочекал царицата Аријадна со повиците: ‘Дај í на државата 
православен цар ! Дај í го на државата римскиот цар !’. На сите пред очите им би-
ле два тешки проблеми, верскиот и етничкиот, кои сè уште чекале на своето реша-
вање. Византиското население не сакало повеќе да трпи влада на еретиците и на 
дојденците. Изборот паднал на стариот дворски чиновник Анастасиј (491-518). Но-
виот цар се покажал како добар администратор, кој посебно се грижел за средува-
ње на државните финансии. Паричниот систем создаден во времето на Константин 
Велики, Анастасиј го усовршил со тоа што ги консолидирал бакарните пари (follis) 
и ја утврдил нивната вредност во однос на златото и среброто. Но, пред сè, Анаста-
сиј вовел нов начин на собирање на данокот во градовите ја пренел од осирома-
шените куриали на органите на преториската префектура. Потоа го укинал хрисар-
гиронот, односно старото auri lustralis collatio што го плаќале трговците и занает-
чиите. Оваа мерка претставувала значителна привилегија за трговијата и занаетчи-
ството и предизвикувала одушевување кај градското население. Обврските на сел-
ското население, напротив, станале потешки отколку што биле. Укинувањето на 
хрисаргиронот надоместено е со тоа што аноната- земјишниот данок повеќе не се 
собирал во натура туку во пари. Според тоа и на село јакнело паричното стопан-
ство. Потребите на државата, посебно на војската од натурални давачки се задово-
лувало преку ткн. coemtio (συνωνή) принуден откуп по утврдени ниски цени. Пре-
уредувањето на даночниот систем не донело значи, смалување, туку само нова рас-
поделба на давачките, и тоа во корист на градското, а на штета на селското насе-
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ление. Нема сомневање дека државните намети во времето на Анастасиј биле мо-
шне тешки, како што тоа го покажуваат честите немири и народни востанија, но 
последица од Анастасиевиот фискализам било тоа што во државната благајна пред 
неговата смрт се собрало огромно благо од 320.000 златни фунти“. 

Имињата и презимињата на женските лица завршувале со а за женски род. 
Се кажа: „На сите пред очите им биле два тешки проблеми, верскиот и етни-

чкиот, кои сè уште чекале на своето решавање“. 
Етнички проблем немало. На Балканот живеел еден ист народ-само Пелазги. 
„Анастасиевото доаѓање на престолот значело крај на исавриската превласт. 

Навистина царот морал да води вистинска војна против Исавријанците додека не го 
скршил нивниот отпор (498). По тоа Исавријанците во голема маса се преселени во 
Тракија, нивната моќ е скршена и етничата криза во Византија конечно е совлада-
на. Напротив, верската криза уште повеќе се заострила. Иако Анастасиј при стапу-
вањето на престолот, на барање на патријархот, писмено се изјаснил за православ-
ната вероисповест, тој бил решителен застапник на монофизитизмот. Во почетокот 
тој се држел до Зеноновиот Хенотик, но со времето неговата политика сè повеќе 
добивала отворено монифизитски правец. Тоа предизвикало огромно огорчување 
на православните Византијци. Престолнинското население се наоѓало во постојано 
вознемирување, а и борбите на демите достигнале необична жестокост“. 

Во тн.Византија народен јазик бил пелазгиски- латински и коине службени. 
„Демите или странките ткн. ‘сини’ и ‘зелени’ не биле само спортски туку и 

политички организации. Навистина, тие биле генетски врзани за старите хиподро-
мски странки и нивните имиња потекнувале од бојата на хиподромите кочијаши; 
првобитно биле четири странки, но ‘црвените’ се споиле со ‘зелените’ а ‘белите’ со 
‘сините’. Како Агора во Атина и Форум во Рим, така Хиподромот во Цариград бил 
главна арена за манифестирање на народните стремежи. Странките на сините и зе-
лените, чии водачи (демархи) ги именувала царската влада, вршела и важни јавни 
функции служејќи како градска милиција и учествувајќи во градењето на градските 
ѕидини. Изгледа дека токму овој дел од градското население кој бил организирани 
како градска милиција го сочинувал јадрото на демите. Околу ова јадро се собира-
ле во двете странки пошироки народни маси. Припаѓајќи им на сините или на зе-
лените, градското население поддржувало една странка, а се спротиставувало на 
друга. Оттаму сините и зелените како носители и претставници на политичките 
стремежи на народот играле, во сите поголеми градови на Царството, мошне зна-
чајна улога. Не е оправдана претпоставката дека сините биле претставници на по-
високиот, а зелените на понискиот сталеж. Основната маса и на едната и на другата 
странка ја сочинувале широките слоеви на градското население, а нивниот антаго-
низам се објаснува, изгледа, со тоа што водечките елементи на странката на сините 
се состоеле, пред сè, од претставници од старата велепоседничка грчко-римска се-
натска аристократија, додека водачите на странката на зелените ги застапувале 
интересите на новиот чиновнички сталеж, кој се издигнал во службите на дворот и 
во државната управа, а посебно сталежот на крупните трговци, кои во мнозинство-
то воделе потекло од источните области на Царството. Оттаму сините биле припа-
дници на грчкото православие, а зелените на монофизитизмот и на другите источни 
секти. Антагонизмот меѓу сините и зеледните се манифестирал во честите и жесто-
ки судири: од средината на V век политичкиот живот на Царството е обележен со 



 45 

нивните постојани меѓусебни борби. Царската влада била принудена да смета на 
демите како на значајни политички чинители и да го потпира било на една било на 
другата странка, така што обично едната странка уживала владина поддршка,а дру-
гата била изложена на нејзините репресалии. Понекогаш, пак двете странки се обе-
динувале во заедничка борба против царската влада, спротиставувајќи се на нејзи-
ниот апсолутизам и крут централизам. Бидејќи во демите живееле старите слобода-
рски традиции на античките градови“. 

Авторот пиши: „водечките елементи на странката на сините се состоеле, пр-
ед сè,од претставници од старата велепоседничка грчко-римска сенатска аристокра-
тија, додека водачите на странката на зелените ги застапувале интересите на но-
виот чиновнички сталеж, кој се издигнал во службите на дворот и во државната 
управа, а посебно сталежот на крупните трговци, кои во мнозинството воделе поте-
кло од источните области на Царството“. 

Никаде го нема народот кој мнозинство бил претставен од земјоделци и сто-
чари.Токму овие подоцна своите области ќе ги наречат склавини со свои Склавини. 

Авторот наведува: „сините биле припадници на грчкото православие, а зеле-
ните на монофизитизмот и на другите источни секти“. 

Овде се говори само за христијани.Пак, Склавините биле само повеќебожци. 
„Царот Анастасиј I, кој ги фаворизирал сталежите на трговците и занаетчии-

те и отворено ги подржувал монофизитите, бил застапник на странката на зелените. 
Оттаму сините истапувале против неговата влада. Повеќе пати јавните згради се за-
палувани, а царските кипови се турнувани и влечени по улиците. На хиподромот 
доаѓало до бучни демонстрации и самиот цар тешко бил инсултуван од насобра-
ниот народ. Поради монофизитската реченица која на царев налог е вметната во пе-
сната Три светци, во 512 година избувнала во Цариград побуна која за малку Ана-
стасиј не го чинела колку круната. Врв на кризата означува востанието на запове-
дникот на трачката војска, Виталијан (513). Во три наврати Виталијан доаѓал со 
својата војска до самите цариградски ѕидини. Во моментот на најголема опасност 
царот правел извесни концесии, но штом загонетноста ќе попуштела, тој повторно 
се враќал на својата политика, така што Царството постојано се наоѓало во криза. 
Навистина, верскиот судир не бил единствената причина за востанието на Византи-
ја; но фактот што тој против монофизитскиот цар истапувал како бранител на пра-
вославиетото на неговиот потфат му давал посебна сила. Анастасиевото владеење 
докажало дека монофизитската политика не била вистински излез од тешката си-
туација. Привидното измирување на Египет и во Сирија е платено со постојани не-
мири во централните покраини на Царството“. 

До V век Римјаните не познавале Склавини, а склава означувало област. Тие 
на Балканот се појавиле во VI век. Пак, на Балканот веќе имало буни и востанија. 

Следи во прво време борбите биле меѓу припадниците на различните хри-
стијански правци,а потоа православниот народ против Склавините-Повеќебожците. 

 
III. ЈУСТИНИЈАНОВАТА РЕСТАВРАЦИЈА И НЕЈЗИНОТО ПРОПАЃАЊЕ 
 
„Источниот дел од Царството, стопански појак и погусто населен, ја совла-

дал кризата поради која Запад пропаднал. Но и источниот дел минал низ истата 
криза, ги искусил сите стравотии на Преселбите на народите и морал во текот на 
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цел еден век да се бори против варваризирањето на својот државен апарат и на сво-
јата војска. Во времето кога Запад се довел во брановите на Преселбата на наро-
дите, Византија и сама била парализирана и ретко го попуштала ставот на пасивен 
набљудувач. Меѓутоа, на преминот од V во VI век етничката криза на Исток коне-
чно е совладана и сега Византија била во состојба да води поактивна политика и да 
се обиде да ги врати изгубените западни покраини. Свеста за единството на Рим-
ската империја останала жива и покрај тоа што Царството било поделено и што За-
пад потпаднал под власта на варварите. Царот и понатаму се сметал за поглавар на 
целото Римско царство и целата христијанска вселена. Земјите кои некогаш биле 
делови на Римската империја се сметани за негов вечен и неотуѓив посед, иако со 
нив управувале германски кралеви. Дури и самите овие кралеви, барем во почето-
кот, ги признавале врховните права на римскиот цар и ја вршеле својата власт во 
негово име. Дали тогаш било кој во Византија можел да се сомнева дека царот имал 
не само право и туку должност да го поврати своето римско наследство, да се осло-
боди римската земја од власта на варварите и аријанските еретици и да ја воспост-
ави Империјата во нејзините стари граници,како единствено римско и правоверно 
царство. Во служба на оваа мисија се ставила политиката на Јустинијан (527-565). 

Всушност, Јустинијан í давал правец на политиката на Царството уште за 
време на владеењето на неговиот вујко Јустин I (518-527) кој, роден е во малото се-
ло Тауресиум (веројатно во областа на Ниш[Скопје, Р.И.)]), стапил во царската во-
јска, станал офицер, па дури и заповедник на гардата на екскубиторите, а по смртта 
на Анастасиј бил избран за цар. Прекинувањето со Анастасиевата монофизитска 
политика било Јустинијанова дело. Неговото дело претставувало и помирување со 
Рим, што било неопходен услов за остварување на крупните политички цели на За-
пад. Нема поочигледен доказ за цивилизаторската моќ на византиската престолни-
на отколку што е фактот дека селски син од балканската внатрешност, Јустинијан 
бил најобразованиот човек на својот век и дека постанал олицертворение на рим-
ската универзална идеја. Навистина тој бил непостојан, колеблив, и полн со суета, 
но сите ситни белези на неговиот карактер бледнеа пред големината на неговиот 
сестран дух. Се рабира, не тој туку Велизар ги водел големните освојувачки војни, 
не тој туку Трибонијан ја извршил кодификацијата на римското право, а Јован Ка-
падокиски ги спровел најважните управни реформи, но тој ги инспирирал сите тие 
дела. Воспоставувањето на универзално римско царство било вечен стремеж на Ви-
зантијците. Јустинијановата реставрацијана овој стремеж му дала највеличествен 
израз. Оттаму таа останала во свест на Византијците како најславен спомен, иако 
Јустинијановата обновена империја немала долг век и иако нејзиното пропаѓање за 
Византиската држава имало мошне кобни последици“. 

Се кажа: „Прекинувањето со Анастасиевата монофизитска политика било 
Јустинијанова дело“. 

Па немало етнички народи туку само верски со народен тн.словенски јазик. 
Наспроти народниот пелазгиски, службени биле латинскиот и коине-мртви. 
„Со војска од околу  18.000 луѓе Велизар во 533 година отпловил во Афри-

ка. Времето на моќта и цутењето на вандалското кралство минало: додека големата 
експедиција од 468 година жалосно пропаднала, Велизар со својата мала војска во 
најкратко време ја освоил државата на Вандалите, го заробил кралот Гелимер, а во 
534 година се вратил во Цариград како триумфатор. Навистина, по освојувањето на 
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Вандалското кралство уште долго се водела герилски борби со локалните, мавар-
ските племиња, кои огорчено и се спротиставувале на византиската власт.  

Веќе во 535 година Велизар тргнува во поход против Источните Готи во 
Италија. И оваа војна започнала со низа големи победи. Додека еден дел од виза-
нтиската војска влегол во Далмација, Велизар ја освоил Сицилија, се пробил отта-
му во Италија и брзо ги зазел Неапол и Рим. Но потоа настанала жестока борба. Ве-
лизар во Рим морал да издржи долга опсада, додека најпосле не успеал да се про-
бие на север, да ја заземе Равена и да го совлада храбриот крал Витигес, кога сли-
чно на вандалскиот крал Гелимер го довел во Цариград како заробеник (540). Ме-
ѓутоа, под енергичното водство на Тотила, Готите повторно се дигнале. Ситуација-
та била посериозна од секогаш. Велизар претрпел неколку порази, така што сите 
негови успеси биле силно поколебани. Одвај генијалниот стратег и вешт дипломат 
Нарзес успеал по долго и заморно војување да го скрши отпорот на непријателот. 
Најпосле, по дваесетгодишни тешки и променливи борби, целата земја е покорена 
(555). Со заземањето на југоисточниот дел на Шпанија завршени се големите Ју-
стинијанови освојувања. Изгледало дека старата Империја е воспоставена. Нави-
стина, низа некогашни римски земји останале надвор од рамките на Јустинијаново-
то царство. Но, цела Италија, најголемиот дел од северна Африка, еден дел од 
Шпанија како сите средоземноморски острови се ослободени од варварската власт 
и повторно стоеле под заштита на римскиот цар. Средоземното Море повторно ста-
нало римско езеро, опкружено со римски земји. 

Опачината на овие големи успеси набрзу за покажала. Војните на Запад ја 
ослабела одбраната на дунавската граница, а кон Персија отпорната сила на Цар-
ството многу попуштила. Веќе во времето на Анастасиј I Персијанците привремено 
го зазеле Мартиропол, Теодосипол, Амида и Назибис. Јустинијан во 532 година 
склучил со персискиот крал Хозрој I Ануширван (531-579) ‘вечен мир’ и се согла-
сил на плаќање данок на Персија, за на тој начин да добие слобода на движењето 
на Запад. Меѓутоа, Хозрој веќе 540 година го нарушил вечниот мир, влегол во Си-
рија, ја разурнал Антиохија и навлегол до морскиот брег. На север Персијанците ја 
пустошеле Ерменија и Иберија и ја запоседнале Лазика на источниот брег на Цр-
ното Море. Со зголемување на данокот Јустинијан го купил примирјето за пет го-
дини. Потоа тоа примирје е продолжувано два пати и дури во 562 година на крајот 
е склучен договор за мир на педесет години. Притоа данокот е повторно зголемен, 
но е постигнато барем тоа Персијанците да ја напуштат Лазика. Започнал голем по-
дем на персиската моќ, Византија очигледно ги губела своите позиции во Азија. 

Уште потешки последици за натамошниот развој на Византиското царство 
имале настаните на Балканот. Само што завршила големата преселба на германски-
те народи, на неговите граници се појавиле нови народи.Посебно далекусежно зна-
чење имало пробивањето на Словените. Веќе во времето на Јустин I, Антите извр-
шиле силен напад на територијата на Царството, а од првите години на Јустинија-
новото владеење словенските племиња во заедница со Бугарите, почнале постојано 
да навлегуваат во балканските покраини. Големите освојувачки војни во Африка, 
Италија и Шпанија í ја одзеле силата на Византија да го брани балканското подра-
чје. Навистина, Јустинијан и во Азија и во Европа на границите подигнувал цел си-
стем на утврдувања: на Балканскиот Полуостров, зад силните тврдини на Дунав, и 
во внатрешноста се протегнувал јак појас на утврдувања. Но ниту најјаките утврду-
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вања не користеле многу кога недостигала потребната војска. Словените го препла-
виле целиот Балкански Полуостров до Јадранот, до Егејското Море и до Коринт-
скиот Залив. Така се пустошени централните покраини на Царството, додека визан-
тиската војска далеку на запад ги славела своите победи. Навистина, Словените за-
сега се задоволувале само со ограбувањето на византиските земји, па со пленот се 
враќале во своите заддунавски населби. Но словенската преселба почнала да се ши-
ри кон византиската територија и веќе се наближувала епохата на постојано насе-
лување на Словените на Балканскиот Полуостров“.                                                                                       

Поимот Словени никогаш никој не го употребувал. Следи никогаш немало 
било какви посебни словенски народи. Па тн.словенски јазик бил тн.Хомеров=тн. 
Платонов јазик-коине (тн.старо-грчки) бил само македонски јазик од Александрија. 

Имало само тн.Словени (Анти,Венети и Склавини) и Словени- според слово. 
Нема-ло ниеден материјален доказ/наод за преселени Словени преку Дунав. 
Кога Словените не ги познавал Херодот,Тукудид,Платон...Прокоп(=про коп) 

..., не било можно одникаде тие да „го преплавиле целиот Балкански Полуостров“. 
„Покрај надворешнополитичките заплети и воени разорувања дошло и до 

тешки внатрешни немири. Почнала огорчена борба меѓу автократската централна 
власт и градските политички организации, па веќе во јануари 532 година во Цари-
град избувнала страшна буна т.н. буна ‘Ника’. (според лозинката на бунтовниците: 
νίκα- ‘победувај’). Против странката на зелените, што ја фаворизирал Анастасиј I, 
Јустинијан за време на Јустиновата влада ја поткрепувал странката на сините, која 
се согласувала со неговата православна црковна политика. Доаѓањето на власт, Ју-
стинијан настојувал целосно да се ослободи од влијанието на демите и презел 
остри мерки против немирините градски организации. Казнените мерки со кои би-
ле погодени и двете странки направиле и од сините и од зелените непријатели на 
царот, дотолку повеќе што неговата политика барала големи трошоци и барала од 
народот тешки жртви. Двете странки се обединиле во борбата против централната 
власт. На хиподромот се слушнале необични воскликнувања: ‘Многу години за ми-
лостивите зелени и сини!’ Побуната добила огромни размери, престолнината била 
во пламен. Ипатиј, внук на Анастасиј I, е прогласен за цар и крунисан на хипо-
дромот. Сосем обесхрабрен Јустинијан веќе се подготвувал да побара спас во бе-
гство. Од тоа го вратила неустрашивоста на царицата Теодора, а престолот му го 
спасиле решителноста на Велизар и вештината на Нарзес. Стапувајќи во преговори 
со сините, Нарзес го разбил единството на бунтовниците, а Велизар упаднал на хи-
подромот со чета верна на царот и ги убил изненадените бунтовници. Невидениот 
колеж во кој загинале повеќе од десетина илјади луѓе довел до крај на востанието. 
Византиската автократија победила, демите биле поразени, а старите градски стре-
межи за слобода крвно задушени. Главните соработници на царот, кои по барање 
на народот биле отпуштени, повторно биле вратени на своите функции. Света Со-
фија воскреснала со нов блесок: наместо старата изгорена црква подигнат е величе-
ствен Јустинијанов храм, кој отвора нова епоха во историјата на христијанската ар-
хитектура. Меѓутоа, со крвавото задушување на востанието кризата само привидно 
била отстранета. Товарите што Јустинијановата политика му ги наметнала на насе-
лението, не само што не се намалиле туку со избувнувањето на големите војни на 
Запад огромно се зголемиле. Јустинијановите освојувања се платени со целосното 
исцрпување на земјата“. 
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Авторот пиши: „Невидениот колеж во кој загинале повеќе од десетина илја-
ди луѓе довел до крај на востанието“. 

Ваков невиден колеж на „повеќе од десетина илјади луѓе“ никогаш не „до-
вел до крај на востанието“ на Склавините- имало само верски судири, буни..., ни-
когаш посебни склавински народи кога Склавините говореле со пелазгискиот јазик. 

„Преторискиот префект Јован Кападокиски, кој имал неблагодарна задача да 
собира средства за скапите потфати на својот господар, привлекол врз себе огорче-
на омраза од византиското население. Но и целата позитивна работа во државната 
управа, извршена во времето на Јустинијан, е спроведена со негова инцијатива. По-
веќето Јустинијанови новели му се упатени нему и неговата заслуга е што Јустини-
јановата влада енергично настапила против јакнењето на крупниот земјопосед. На-
вистина, овие мерки немале вистински успех; растежот на крупниот земјопосед 
продолжувал и тоа како на сметка на државните домени. 

Јустинијановите адмнинистративни мерки имале цел да го зајакнат управни-
от апарат, да ја сузбијат корупцијата, а пред сè да обезбедат даночни приходи. На-
челото на строго одвојување на воената и цивилната власт по провинциите, спрове-
дено во време на Диоклецијан и Константин, е напуштено. Но спојувањето на ци-
вилната власт со воената е извршена само во извесни области и тоа така што пред-
ност на одредени места им е дадена на претставниците на цивилината управа, а на 
други места на воената власт. На Јустинијановите управни реформи им недостигал 
јасен општ принцип и затоа не ни можеле да го обноват застарениот управен си-
стем. Тие претставуваат само премин од јасниот Диоклецијанов и Константинов 
поредок кон спротивниот исто така јасен Ираклиев систем. 

Јустинијановата влада покажала активност и во стопанската политика јакне-
јќи ги трговијата и занаетчиството. Како природен центар на стоковниот промет 
меѓу Азија и Европа, Цариград доминирал со трговијата меѓу двата континента. Тр-
говијата на Средземно Море се наоѓало во рацете на грчките и сириските трговци. 
Меѓутоа, главна улога за Византија не играла размената со осиромашените земји на 
Запад, туку трговијата со Исток, со Индија и Кина. Нејзината трговија со Исток, 
пак, била пасивна. Византија, навистина, извезувала на Исток скапоцени ткаенини 
и посатки од сириските работници, но овој извоз заостанувал зад нејзините поба-
рувања на источни, луксузни стоки, пред сè свила. Уште потешко била околноста 
што трговијата со Кина зависела од персиското посредување, што во мирно време 
предизвикувало непотребни трошоци и го зголемувало одливот на злато од Цар-
ството, а за време на честите непријателства со Сасанидската држава доведувало до 
целосен прекин на увозот на свила. Копнениот пат за Кина водел преку Персија, а и 
со сообраќајот на Индискиот Океан господареле персиските трговци, кои со своите 
кораби пловеле од Персискиот Залив до Тапробана (Цејлон) и таму ја преземале 
стоката дојдена од Кина. 

Владата на Јустинијан се обидувала да воспостави врски со Кина по заоби-
колен пат преку своите упоришта во Херсон и Боспор на Крим и преку Лазика. От-
таму Византијците одржувале трговски врски и со номадските народи северно од 
Понт, на кои им доставувале ткаенини, драгоцености и вино, а од нив добивале кр-
зна, кожа и друго. Тоа било и причината поради која Византија настојувала да го 
зајакне своето влијание на Крим и Кавказ. Прашањето на трговијата со свила дове-
ло и до првиот контакт на Византијците со Турците, кои тогаш се прошириле до 
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Северен Кавказ, и како и Византијците, поради трговијата со свила, дошле во судир 
со Византијците. За време на Јустинијановиот наследник Јустин II, Византијците 
склучиле сојуз со Турците и се бореле заедно со нив, против Персија“. 

Свилата била на исто генетско- географско подрачје со темниот чај во Инди-
ја и конопот кој се одгледувал на скитските простори каде имало пусти. Токму овие 
простори немале врска со ленот, житариците, мешункасти хранива на белата раса. 
Бидејќи флората и фауната во Индија со Скитија не содејствувале со потеклото на 
белата раса, не само дека никогаш немало Индо-германи (Индо-европјани), Белци-
те во Скитија биле со потекло од југот.Следи Склавините биле само едно:Балканци. 

И следела врската на свилата со Турците-Турците имале монголско потекло. 
„Од друга страна, Византија се обидувала да си обезбеди пат за Индискиот 

Океан преку Црвеното Море. Настојувала да го зајакне сопствениот сообраќај во 
источните води, а стапило во врска и со Етиопското царство. Меѓутоа, ниту визан-
тиските ниту етиопските трговци не успеале на Персијанците да им ја оспорат пре-
власта на Индискиот Океан. Копнениот пат од бреговите на Црно Море за Средна 
Азија, пак, бил многу тежок и полн со опасности. Оттаму за Византија не била мала 
среќа што на нејзините агенти им пошло од рака да го откријат тајно производство-
то на свила и во Цариград да прокриумчарат свилена буба. Наскоро византиското 
свиларство постигнало голем ресцвет, посебно во самиот Цариград, во Антиохија, 
Тир и Бејрут, подоцна и во Теба. Тоа станало една од најваќжните гранки на виза-
нтиската индустрија и, како државен монопол, важен извор на приходи за виза-
нтиското царство. 

Најголемо и најдолготрајно дело на Јустинијановото време била кодифика-
цијата на римското право. Поаѓајќи од Теодосиевиот Кодекс, како и од постарите 
приватни збирки, Грегоријановиот и Хермогенијаниовиот Кодекс, комисијата од 
правници под Трибонијаново претседателство изработила збирка од важечки зако-
ни од времето по Хадријан. Оваа збирка- Јустинијанов Кодекс- е објавен во 529 го-
дина, а пет години подоцна излегло и ново дополнето издание. Уште поголемо дело 
претставуваат Дигестите (Пандекти), објавени во 533 година. Тие донесувале зби-
рки од списи на класичните римски правници кои, покрај царските закони, ја сочи-
нувале втората група на важечкото право. Јустинијановиот Кодекс значително ги 
надминал своите примери, но и тој сепак се потпира на трудовите од претходните 
векови. Дигестите биле сосема ново дело. Овде безбројни, често противречни спи-
си на римските правници, за прв пат се собрани и систематски средени. Покрај Ко-
дексот и Дигестите, како трет дел, дошле Институциите, кои даваат извод од двете 
главни дела, а кои служеле како прирачник за правните студии. Најпосле, после-
дниот дел со кого се завршува Јустинијановиот Corpus iuris civiilis, била збирката 
на Јустинијановите Новели, нови наредби, објавени по публикувањето на Кодексот. 
Додека Кодексот, Дигестите и Институциите биле објавени на латински, додогаш 
повеќето новели се објавени на грчки. А наскоро и за првите три дела се појавиле 
грчки изводи и коментари“. 

Коине не бил грчки туку само македонски Птоломејов Александријски јазик 
„Кодификацијата на римското право í дала на централистичката држава 

цврста правна основа. Римското право, средено со напорите на византиските пра-
вници, јасно и прецизно го регулира целокупниот јавен и приватен живот, животот 
на општеството и на поединците како и на нивните семејства, меѓусебните односи 
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на граѓаните, нивните деловни и имотни врски. Додуше, Corpus iuris civilis не е ме-
ханичка, а според тоа ни потполно верна репродукција на старото римско право. 
Јустинијановите правници вршеле во класичните римски списи некои скратувања, 
па и некои измени, за да го приспособат кодификуваното право на околностите на  
своето дело и за да го доведат во согласност со барањата на христијанскиот морал 
и обичајното право во елинизираниот Исток. Некаде, посебно во семејното право, 
влијанието на христијанството води до почовечки правни сфаќања.Од друга страна, 
догматската исклучителност, својствена на христијанството, ги лишува оние кои не 
í припаѓаат на официјалната вера од секаква правна заштита. Според тоа, кога Ју-
стинијановото законодавство прокламира слобода и еднаквост на сите луѓе, висти-
нското значење на овие високи начела не смее да се преценува. Факт е дека полож-
бата на робовите во Јустинијановото право се ублажува и дека нивното ослободу-
вање се олеснува и се препорачува, но овој факт помалку се објаснува со високите 
идеали и со христијанските сфаќања но со тоа што во стопанскиот живот на VI век 
робовскиот труд игра споредна улога. Главната производствена сила одамна ја чи-
ни колонот, а кон него Јустијинановото право не знае за милост. Тоа изричито про-
пишува врзување на колоните за родната грутка и со тоа законски ја утврдува за-
висноста на големото мнозинство селско население“. (Колонот=колон от, Р.И.) 

Се наведе: „на околностите на своето дело и за да го доведат во согласност 
со барањата на христијанскиот морал и обичајното право во елинизираниот Исток“. 

Хеленизмот е по смртта на Александар Македонски сè до со последната еги-
петска кралица- Македонката Клеопатра. Па коине бил хеленски јазик, но не грчки. 

„Карактеристичен белег на Јустинијановото законодавство е истакнувањето 
на царскиот апсолутизам. Со правното образложение на монархиската власт Јусти-
нијановиот Corpus iuris civilis силно влијаел врз развојот на политичките идеи не 
само во Византија туку и на Запад. Римското право во сите времиња било темел на  
правниот живот на Византија. Запад, напротив, се запознал со римското право дури 
во XII век. Рецепцијата на римското право, преку Јустинијановиот Корпус, имала за  
развојот на правните и политичките сфаќања на Запад најголемо значење, и отто-
гаш римското право, во оној вид што му го дале Јустинијановите правници, сè до 
најново време претставувало важен елемент во правниот развој на цела Европа“. 

Римското право било пишано на латински. Меѓутоа, латински не бил дело 
на некој Латин или Римјанин туку само на Греикот Лив Андроник-во 240-та г.п.н.е. 

„Јустинијан бил последниот римски император на византискиот престол. 
Воедно тој бил христијански владетел, убеден во божественото потекло на својата 
власт. Неговите универзалистички стремежи имале не само римски туку и христи-
јански корени. Поимот Римска империја за него бил истоветен со поимот христи-
јанска вселена, победата на христијанската вера му била исто толку света мисија 
како и воспоставувањето римска доминација. Од времето на Теодосиј I ниеден вла-
детел не се грижел за христијанизацијата на Царството и за спречување на небо-
жништвото. Припадниците на старата вера во тоа време претставувале бројно не-
значителна група, но паганството сè уште имало големо влијание во науката и во 
културата. Јустинијан им го одзел правото на предавања на паганските научници и 
во 529 г. ја затворил Академијата во Атина, центарот на паганскиот неоплатонизам. 
Протераните научници отишле на дворот на персискиот крал, однесувајќи во Пер-
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сија плодови на грчката култура. Во Византија старата вера била мртва и со тоа се 
завршило едно големо поглавје во светската историја“. 

Се кажа: „Поимот Римска империја за него бил истоветен со поимот христи-
јанска вселена“. 

Само верски народи: Римјаните биле Христијани- Склавините Повеќебожци. 
Следи „Јустинијан им го одзел правото на предавања на паганските научни-

ци и во 529 г. ја затворил Академијата во Атина, центарот на паганскиот неоплато-
низам“. Во Академијата се предавало на јонски јазик, службен јазик во Атина. Овој 
јазик го прифатил Архелај, а службен бил и кај Филип и Александар Македонски. 
Коине бил само по смртта на Александар Македонски- Александриски Птоломејов. 

„Христијанската црква нашла во личноста на Јустинијан не само ревносен 
бранител, туку и свој господар. Бидејќи и како христијанин, Јустинијан останал 
Римјанин, па идејата за автономија на верата му била сосема туѓа. Тој управувал со 
црквата на ист начин на кој владеел со државата, навлегувајќи лично во сите детали 
на црковниот живот. Решавал за верски и литургиски прашања, објавувал верски 
едикти, претседавал со црковни собори, пишувал теолошки трактати и црковни пе-
сни. Во историјата на односите меѓу црквата и државата Јустинијановата епоха 
претставува врв на царското влијание со црковнитот живот. Ни порано ни подоцна 
ниеден византиски цар толку неограничено не господарел со црквата како Јусти-
нијан. 

Најважниот црковно- политички проблем сè уште бил источниот монофизи-
тизам. Освојувачката политика на Запад барала соработка со Римската црква и спо-
ред тоа морало да се заземе антимонофизитски став. Тоа неизбежно ја зголемило 
старата омраза на Египет и Сирија кон византиската власт и ги распалило сепара-
тистичките стремежи на коптското и сириското население. Но, ако мирот со Запа-
дната црква можел да се одржи само по цена на зајакнување на антагонизмот на 
Исток, спогодбата, пак, со монофизитските цркви во Египет и Сирија била оства-
рлива само по цена на раскинување со Запад, па и со населението на централните 
византиски покраини. Напротив Јустинијан барал излез од оваа безизлезна ситуа-
ција. Бидејќи на V Вселенски собор во Цариград (553) спровел осуда на ткн. ‘Три 
поглавја’- на список на Теодор Мопсуестиски, Теодорит Кирски и Ива Едески кои 
изгледале сомнителни поради несторијански тенденции, тој предизвикал нови спо-
рови, а монофизитите не ги задоволил. Немале успех ни неговите натамошни обиди 
за мирење со источниот монофизитизам. 

И покрај сите свои мани, Јустинијановото царство неспорно покажало вон-
редна моќ. Како да сакала уште еднаш да даде сè од себе, старата Империја ги со-
брала сите свои сили за да го постигне својот последен политички и културен лет. 
Во своето територијално ширење дошло уште еднаш до врвот, опфаќајќи го целиот 
Медитеран. Во книжевноста и во уметноста, старата култура, во христијанско руво, 
доживеала единствен расцвет, после кого наскоро дошол период на подолго кул-
турно опаѓање. Јустинијановото владеење не означувало, како што посакувал тој, 
почеток на нова ера, туку напротив завршување на една голема епоха. Јустинијан 
не успеал да го обнови Царството. Тој успеал само за кратко време да го реставри-
ра неговиот надворешен блесок, но и да спроведе внатрешна регенерација на заста-
рениот римски државен механизам. Оттаму територијалната реставрација останала 
без цврст темел и оттаму последиците од брзото паѓање на неговата Империја биле 
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посебно тешки. Царството што тој им го оставил на своите наследници било одна-
тре исцрпено и сосема разнишано стопански и финансиски. Јустинијановите насле-
дници имале да исправаат големи грешки на големиот цар и да го спасуваат она 
што уште можело да се спаси. 

Најтешкиот удар Царството го доживеало во Италија, најважната област во 
реставрираната Империја, чија реокупација чинело посебно големи напори и жр-
тви. Веќе во 565 година во Италија навлегле Лангобардите и за кратко време го ос-
воиле нејзиниот поголем дел. Во Шпанија започнала противофанзива на Западните 
Готи. Главното византиско упориште, Кордова, привремено запоседната уште во 
572 година, конечно е изгубена во 584 година, а четири децеднии подоцна на Запа-
дните Готи повторно им припаднале и последните остатоци од Јустинијановите ос-
војувања во Јужна Шпанија. Во Северна Африка, пак, Царството ја задржувало сво-
јата положба, иако во постојани заморни борби со маварските племиња, сè до ара-
бјанските инвазии, а и во самата Италија значајни покраини уште повеќе векови 
останале под византиска власт. На тој начин заостатоците од Јустинијановите осво-
јувања долго претставувале основа на која се потпирала византиската сила на Зап-
ад. Но светското владетелство, кон кое се стремело, се изгубило засекогаш. 

Тежиштето на византиската политика неизбежно повторно се преместува 
кон Исток. Како првенствена задача на Јустинијановите наследници им се наметну-
ва зацврстувањето на разнишаната положба на Царството во предна Азија. Цврсти-
от став кон Персија е знак за византиската политика во текот на наредните децении 

И покрај исцрпеноста на византиската држава, Јустинијановиот наследник, 
неговиот внук од сестра Јустин II (565-578), не се стеснувал да го одбие плаќањето 
данок на персискиот крал. Со тоа е раскинат договорот за мир што Јустинијан го 
склучил по цена на толку жртви. Избила жестока и долготрајна војна. Борбите пре-
тежно се воделе околу Ерменија, оваа стратегиски и трговски многу важна земја, за 
која одамна се грабеле двете големи сили. 

Персија прва покажала знаци на слабеење. По дваесетгодишно напорно и 
променливо војување, во Персиското царство избувнало немири. Енергичниот цар 
Маврикиј (582-602) успеал да ја искористи настанатата ситуација. Со негова под-
дршка на персискиот престол дошол младиот Хозрој II Парвиз, внук на големиот 
Хозрој. Хозрој II склучил со Византија договор за мир, според кој голем дел од Ер-
менија им припаднал на Византијците (591). 

Маврикиј бил државник со високи квалитети. Неговото владеење претавува 
значајна етапа во развојот кој води од застарениот државен систем на рановизанти-
ската епоха кон нов, поздрав поредок на средновековната византиска држава. Кон-
центрирајќи го вниманието на проблемите на Исток, принудена да напушти пого-
лем дел од западните области, освоени во времето на Јустинијан, Византија не се 
откажала од своите интереси на Запад. Во времето на Маврикиј преземени се многу 
значајни мерки со кои разнишаната власт на Византија на Запад повторно е зајакна-
та и барем извесен дел од Јустинијановите освојувања за подолговреме бил зачу-
ван. Тогаш во Италија и во Северна Африка настапуваат воени намесништва: Раве-
нскиот егзархат, кој го опфаќа преостанатиот византиски посед во Италија и Карта-
гинскиот егзархат, кој го опфаќа северно-африканскиот брег. Со јаката воена орга-
низација егзархатите се оспособени за одбрана и стануваат претстража на византи-
ската моќ на Запад. На егзарсите, управниците на егзархатите, на нивните подрачја 
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им е потчинета не само воената туку и целокупната цивилна управа. Со основањето 
на егзархатите на Равена и Картагина почнува епоха на милитаризација на византи-
ската управа. Организацијата на егзархатите ќе послужи како пример за подоцне-
жното уредување на темите. 

Колкаво значење Маврикиј им препишувал на западните области покажува 
тестаментот што тој го оставил при една тешка болест во 597 година. Според тој 
тестамент, неговиот постар син Теодосиј би управувал во Цариград со источниот 
дел од Царството, а вториот син Тибериј би владеел во Рим над Италија и западни-
те острови. Така Рим, како втора престолнина, повторно би станал царски град. 
Идејата за универзално царство не е напуштена, останала жива и концепцијата на 
совладателство со територијална поделба на единствената Римска империја. 

Додека во Азија, иако привремено, е воспоставен мир, а на Запад е спасено 
тоа што уште можело да се спаси, дотогаш на Балканот владееле сосема хаотични 
околности. Немирната состојба, во која се наоѓал Балканскиот Полуостров по че-
стите навлегувања на Словените, уште се засилило откако Аварите создавајќи своја 
голема сила, загосподариле со Панонската низина. Византија се наоѓала под посто-
јан и сè посилен притосок на Аварите и од нив подложните Словени во средното 
Подунавие“. 

Историски не биле познати Словени. Пак, за преселби северно од реката Ду-
нав на Балканот нема ниеден доказ/наод- пронајдувачот е за итна Нобелова и друга 
награда. Склавините на Балканот биле говедари, а Скитите коњари но не говедари. 

„Огорчени борби започнале околу премините преку Сава и Дунав. По триго-
дишна опсада аварскиот хаган Бајан во 582 година го освоил Сирмиум. Две години 
подоцна заземен е превремено и Сингидунум, кој уште повеќе пати ќе минува од 
раце в раце. Истата 584 г. паднале и Виминациум и Августа. Урнувајќи го византи-
скиот одбрамбен систем, Аварите и Словените почнале, непрекинато да се шират 
по Балканскиот Полуостров. Од друга страна, и Словените околу долниот Дунав, 
независно од аварската власт, сè подлабоко навлегувале во византиските провин-
ции. Тогаш дошло до првите словенско и аварско-словенски племиња на Балканот. 
Словените повеќе не се задоволувале со грабежи, туку почнале трајно да се населу-
ваат на византиско тло и да окупираат византиски земји“. 

Немало Словени туку само Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани. 
„Од големите надворешнополитички настани на рановизантискиот период 

ниеден немал ни приближно толкаво значење за Византиското царство како што е 
навлегувањето на Словените на Балканот. Сите други варварски упаѓања што Цар-
ството дотогаш ги доживеало имале видлив карактер. Дури и големата преселба на 
Германците, која длабоко ја потресла Империјата, на крајот ја заобиколила Виза-
нтија. Словените, напротив, останале на Балканот за сите времиња и станале еден 
од најважните фактори на византиската историја“.   

Авторот не наведе ниеден материјален доказ/наод за преселби на Словени. 
„Освојувачките војни на Запад за време на Јустинијан и постојаните борби 

со Персија за време на неговите наследници ги парализирале силите на Византија 
на Балканскиот Полуостров. Дури по победоносното завршување на персиската во-
јна Византија била во состојба да преземе голема офанзива против Словените во 
Подунавјето. Навистина, само голема и успешна акција против главните словенски 
престојувалишта од онаа страна на Дунав можела да ја осигура северната граница 
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на Царството и да ја спречи окупацијата на Балканот. Така во 592 година започна-
ла војна со која се решавала судбината на Балканскиот Полуостров. Во почетокот 
Византијците имале успех. Повеќе пати преминувале преку Дунав и однесувале по-
беди над Словените и Аварите. Но тоа немало поголемо дејство врз огромната маса 
Словени. Борбата се продолжила, водењето војна во оддалеченото Подунавие било 
тешко и заморно, па борбеноста на византиската војска почнала да попушта“. 

Склавините биле со варварски=пелазгиски,а Ромеите со христијански коине. 
„По паѓањето на Јустинијановата реставрација, византиската централна вла-

ст видливо го изгубила авторитетот. Како реакција на Јустинијановиот апсолутизам 
се зголемило политичкото значење на сенатот, а се зголемувале и стремежите на 
градското население за слобода. Социјалните и верските спротивности, кои сè по-
веќе се заострувале, се манифестирале и во внатрешните борби и во честите судири 
меѓу сините и зелените во сите најголемни градови. Во војската дисциплината мо-
шне опаднала и често доаѓало до отворени манифестации на незадоволство, дото-
лку 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 сво-
ите позиции, тргнале на Цариград. Тогаш и во самата престолнина пламнело воста-
ние. Ривалските странки на сините и зелените се обединиле во борба против царс-
ката влада.Маврикиј е соборен, а Фока со согласност на сенатот е крунисан за цар“. 

Фока бил „подофицер од полуварварско потекло“. Едниот родител му бил 
Ромеец=Христијанин со христијански коине, а другиот Склавин со варварски јазик. 

„Паѓањето на византиската војска на Дунав, по десетгодишна напразна вој-
на, ја запечатило судбината на Балканскиот Полуостров. Тој конечно им бил препу-
штен на Словените. Сега на површина избила и долга прикриената внатрешна кри-
за. За време на Фокината влада (602-610) истроштениот организам на позноримска-
та држава ја доживувал својата агонија. Дошло до распаѓање на стариот политички 
и општествен поредок“. 

Балканскиот Полуостров „конечно им бил препуштен на Словените“. Пак, 
Домородците говореле само варварски=пелазгиски јазик-тој бил тн.словенски јазик 

„Грозницата која ја зафати Царството, се манифестирала во тешките внатре-
шни борби и невидениот терор. По убиството на Маврикиј и неговите синови, уби-
ени пред негови очи, почнале масовни убиства. Теророт, пред сè, ги погаѓал прет-
ставниците на повисоките слоеви и во нивните кругови предизвикал најсилен от-
пор. На владиниот терор аристократијата одговорила со повеќе заговори, кои редо-
вно завршувале со нови погубувања. 

Само во Рим Фока наишол на поддршка. Уште при крајот на VI век избил 
спор меѓу Цариград и Рим поради тоа што папата Григориј I остро протестирал пр-
отив титулата ‘вселенски патријарх’, што цариградските патријарси ја носеле ре-
чиси сто години. Маврикиј одговорил на тие протести ладно и воздржано.Фока, на-
против, покажал голема попустливост: неговата нагласено проримска политика до-
шла до израз во писмото до папата Бонифациј III од 607 година со кое апостолската 
црква на Свети Петар е призната за глава на сите цркви. Како споменик на посе-
бната благонаклоност што Фока ја уживал во Рим, и денес се издигнува во Римски-
от Форум столб чиј натпис го слави името на овој византиски тиранин.  
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Во Византија Фока предизвикал против себе сè поголема омраза, посебно во 
предна Азија, каде што неговата правоверна црковна политика се изродила со кр-
ваво прогонување на монофизитите и Евреите. Странката на зелените,која на  поче-
токот го подржувала зазела кон него толку непријателски став, што на нејзините 
претставници им било забрането секакво вршење на државни функции додека си-
ните сега се ставиле во служба на владата на Фока. Меѓусебните судири на закара-
ните странки достигнало најголема жестокост. По целото Царство се ширел пожар-
от на граѓанската војна. 

Сега и однадвор врз Царството се спуштила катастрофа, долго спречувана 
со напорни борби во претходните децении. Како на Балканот, така и на Исток до-
шло до целосно скршнување на византиските одбранбени сили. Персијанците напа-
днале на разнишаното Царство, а и неговата волја за одбрана, попуштале од година 
во година. Во почетокот борбите биле прилично напорни. Бидејќи, во 605 година 
била освоена јаката тврдина Дара и византиската погранична одбрана скршена, 
персиската војска почнала брзо да напредува, навлегла во Мала Азија и ја запосе-
днала Цезареа. Еден персиски одред се пробил дури во Халкедон, прекупат на са-
мата византиска престолнина. На Балканот во меѓувреме и натаму се ширела слове-
нско-аварската надојденица. Многу не помогнало ни тоа што Фока во 604 година 
им го зголемил данокот на Аварите. Наскоро целиот Балкански Полуостров бил 
преплавен со огромна словенска маса. Царството се нашло на работ на пропаста“. 

„Фока во 604 год. им го зголемил данокот на Аварите“ но не и на Словените. 
И „Наскоро целиот Балкански Полуостров бил преплавен со огромна слове-

нска маса“ која говорела со варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик. 
„Тоа е зачувано со силите на периферијата. Картагинскиот егзарх Ираклиј се 

дигнал против Фокината стравовлада, и бидејќи му се придружил и Египет, испра-
тил во Цариград флота под командата на својот истоимен син. На островите и во 
пристаништата, во кои престојувала неговата флота на патот за Цариград, Ираклиј 
помладиот секаде наишол на воодушевен прием кај населението, а посебно кај 
странката на зелените. На 3 октомври 610 година неговите бродови се појавиле под 
ѕидините на Цариград. И овде поздравен како ослободител, тој набрзу и ставил крај 
на Фокината влада и на 5 октомври од рацете на патријархјот ја примил царската 
круна. По Фокиното погубување, урната е и спалена неговата статуа на хиподром-
от, а заедно со неа е спалено и знамето на странката на сините“. 

Со царот Ираклиј службен бил само коине- народен варварски=пелазгиски. 
„Годината на анархија за време владеењето на Фока истовремено се и после-

дни години од животот на старата Империја. Со нив завршува римската, односно 
рановизантиската епоха. Од тешката криза што ја доживеала, Византија излегува 
како нова државна творба, ослободена од оптоварувањата на трулата позноримска 
држава и зајакната со нови сили. Дури се почитува византиската историја во ви-
стинска смисла, историјата на средновековно грчко царство“. 

Историјата на грчко царство било со латински и коине- двата мртви јазици. 
Ова било само поради тоа народот говорел само со варварски=пелазгиски=тн.сло-
венски јазик- во Елада во 19 век не се говорел хеленскиот коине туку тн.словенски. 

Секако авторот не се потрудил да наведе било кој антички автор кој пишел 
за јазикот на Платон- јазикот на Платон бил само пелазгиски. Па пелазгиски јазик 
бил и на Македонците, кои биле варвари.И Римјаните имале варварски=пелазгиски. 
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ВТОР ДЕЛ 

 
БОРБА ЗА ОПСТАНОК И ПРЕПОРОД НА ВИЗАНТИСКАТА ДРЖАВА 

(610- 711) 
 
„Извори. По процутот на византиската книжевност во Јустинијановиот пе-

риод, од VII век настапува период на големо литературно сиромаштво. Ни за една 
друга епоха на византиската историја изворите не се толку скудни како за VII и 
VIII век. Тоа посебно важи за времето по Ираклиј. 

Ираклиевите подвизи ги опеал неговиот совремедник Георги Писида, ѓакон, 
скевофилакс и хартофилакс на Света Гора. Славниот поет кого подоцна Византиј-
ците го споредувале со Еврипид, Писида меѓу другото оставил повеќе историски 
епохи во јамбски триметар. Поголемо значење имаат, и покрај својот реторички ка-
рактер, спевовите за Ираклиевиот поход против Персија 622 година, за аварско-
словенската опсада на Цариград 626 г. и панегирикот ‘Ираклијада’, во која е опеана 
победата над Персиското царство 628 година. За аварско- словенската опсада на 
Цариград зборува и беседата на Теодор Синкел, кој како и Писида живеел во Ира-
клиевиот период и бил скевофилакс, презвитор и синкел на Света Софија. Иракли-
ев современик бил и авторот на т.н. Велигденски хроники, кои го опфаќаат времето 
од создавањето на светот до 629, но се зачувани само до 627 г. Изворна вредност 
има само завршниот дел, по 600 година. 

Најважни извори за Ираклиевото време и единствени грчки извори со кои 
располагаме за време на неговите наследници се хрониката на Теофан и на патри-
јархот Никифор. Составена меѓу 810/11 и 814/815 година, Теофановата хроника ја 
продолжува незавршената хроника на Георгиј Синкел. Почнува таму каде што Гео-
ргиј Синкел застанал, т.е. со Диоклецијан, а стигнува до почетокот на владеењето 
на Лав V Ерменски, го опфаќа, значи, периодот од 284 до 813 г. Иако монашки 
ограничена и мошне тендециозна, Теофановата хроника има, посебно за VII и VIII 
век вонредно значење, бидејќи се заснова на постари во најголем дел изгубени из-
вори. Нејзиниот разгранет хронолошки систем претставува основа на византиската 
хронологија во овие два века. Приказот е поделен по години, а на чело на секој од-
дел се наоѓаат хронолошки таблици кои, покрај годината на создавањето на светот 
и раѓањето на Христос, ги наведуваат не само годините на владеење на византи-
ските цареви, туку и на персиските кралеви, подоцна на арапски калифи, папите и 
источните патријарси. Покрај сметањето по години (според александриската ера, 
која од создавањето на светот до Христовото раѓање брои 5492 години), Теофан 
смета и по индикатите, иако не ги бележи редовно. Меѓутоа, покрај извесни грешки 
во распоредот на граѓата во периодите од 6102 (609/10 н.е.) до 6206 (713) и од 6219 
(726/7) до 6265 (772/3) неговите години зад нив за по една година. Бидејќи се пока-
жало дека броевите на индикатите кај него секогаш се точни, треба во спомнатите 
периоди бројот на секоја година да се зголеми за еден. Пишувана со народен јазик, 
содржината пристапна Теофанова хроника била мошне популарна во Византија. Од 
неа поаѓа целокупната натамошна византиска хронографија. Запад се запознал со 
неа преку латинскиот превод кој во 70-тите години во IX век го направил папскиот 
библиотекар Анастасиј; овој превод е важен и за модерната наука, бидејќи се за-
снова на текст кој е постар од сите зачувани преписи на Теофановата хроника“.  
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Авторот пиши: „Пишувана со народен јазик, содржината пристапна Теофа-
нова хроника била мошне популарна во Византија“. 

Па „народен јазик“ бил вулгарен (народен) коине. Бидејќи коине не бил на-
роден јазик, тој тешко се учел. Следи во коине да се внесувале народни зборови, а 
народен јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.  

„Патријархот Никифор (806-815) напишал, покрај многубројните теолошки 
дела, и ‘Кратка историја’ (ίστορία σύντομος) во која го прикажувал времето од 602 
до 769 година, користејќи делумно исти- нам познати- извори како и Теофан. Ники-
форовиот приказ е значително пократок од Теофановиот, но според изворната вре-
дност не заостанува зад него, и главно е пореален и потрезвен. Мошне мала вред-
ност има Никофоровата ‘Кратка хроника’ (χρονογρφικόν σύντομον) која всушност 
дава само хронолошки списоци на владетелите и црковните поглавари од Адам до 
829 година. 

Недостигот на грчки наративни извори ги надоместуваат донекаде извешта-
ите на ориенталните автори. На прво место треба да се спомене ерменскиот епи-
скоп Себеос тој во 60-тите години на VII век ја напишал ‘Историјата на Ираклиј’. 
Историјата на Ираклиј и на неговиот противник Хозрој II претставува главен, но не 
и единствен предмет на Себеосовото дело, бидејќи тоа започнува со краток извеш-
тај за претходната епоха, а го продолжува прикажувањето сè до Маувииновото из-
дигнување на калифиниот престол (661) и детално расправа за црковните услови во 
Ерменија. 

Важна, посебна за почетокот на Ираклиевата влада, е хрониката на еписко-
пот Јован од Никија, во Египет, пишувана кон крајот на VII век. За жал, таа е зачу-
вана со значителни лакуни и само во подоцнежна етиопска редакција. Треба исто 
така да се спомнат неколку современи и подоцнежни анонимни сириски хроники, 
како и хрониката на митрополитот Елиј Нисибиски и подоцнежната но многу ва-
жна, заснована на постари извори, хрониката на Михаил Сириски. 

Многу значајни податоци за старите Словени даваат ткн. Чуда на Димитрија 
Солунски (Miracula S. Demetrii), опишувајќи ги живо и детално нападите на Ава-
рите и Словените на Солун кон крајот на VI и почетокот на VII век. Ова хагиогра-
фско дело кое значително ги дополнува инаку нашите мошне скудни известувања 
за животот на Јужните Словени во нивната нова татковина, е составен од два дела: 
првиот дел околу 620 година го напишал архиепископот Јован, вториот дел, 80-ти-
те година на VII век, еден од неговите следбеници (третиот дел, додаден подоцна 
нема никаква вредност)“ 

Во „ткн. Чуда на Димитрија Солунски“ не се познати никакви Словените ту-
ку само Склавини- склавина област на варварски-пелазгиски јазик, а на коине тема. 

„За црковно-историските настани за оваа епоха посебно се важни актите на 
VI Вселенски собор 680/1 и ткн. Трулски собор во 692 година, како и списите на 
Максим Исповедник. 

Сиромашен е VII век и во правните споменици. Сепак, имаме доста причини 
во овој период да го ставиме знаменитиот Земјоделски законик (νόμος γεωργικός). 
Навистина, со целосна сигурност може да се каже дека овој законик настанал во 
VII или во VIII век, но по сè по изгледа дека тој не е помлад од првата половина на 
VIII век, а најверојатно спаѓа кон крајот на VII век. Да го спомнеме овде и Помо-
рскиот законик (νόμος ‘Ροδίων ναυτικός) кој дава збирка прописи за поморството и 
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поморската трговија. Овој законик не може попрецизно да се датира; мораме да се 
задоволиме со констатацијата дека и тој спаѓа во времето меѓу 600 и 800 година“. 

 
I. РЕФОРМИТЕ НА ЦАРОТ ИРАКЛИЈ И ВОЈНИТЕ СО ПЕРСИЈАНЦИТЕ 

И СО АВАРИТЕ 
 
Авторот пиши за  „војните со Персијанците и со Аварите“, но не Склавини-

те (тн.Словени)-Склавините биле домородни, не дојденци како што биле Аварите... 
„Царството се наоѓало во потполно распаѓање кога Ираклиј (610-641), еден 

од најголемите владетели на византиската историја, ја презел власта. Византија 
економски и финансиски била сосема исцрпена. Застарениот управен систем пове-
ќе не функцинирал. Повеќе не функционирала ни воената организација, засноивана 
на врбување наемници, бидејќи недостигале пари и изворите за вработување стра-
нски војници биле исцрпени. Големи територии се наоѓале во рацете на неприја-
телите: на Балканскиот Полуостров господареле Аварите и Словените, во центарот 
на Мала Азија биле Персијанците. Само внатрешната преродба можела да го спаси 
Царството од сигурна пропаст“. 

Аварите биле Монголи, Склавините Повеќебожци и Ромеите Христијани. 
„Преродбата настапила, бидејќи Византија се покажала способна за длабока 

општествена, политичка и културна обнова, и масовното доселување на Словените 
на византиско тло ја исполнило старата империја со полна сила. Во почетокот, ме-
ѓутоа, ослабеното и осиромашеното Царство било сосема немоќно пред грозната 
непријателска надојденост. Ираклиј дури размислувал на тоа својата резиденција 
да ја пренесе во Картагина, за оттаму да организира одбрана, како што оттаму свое-
времено дошла и офанзивата против Фокината старовлада. Протестите на царигра-
дското население, со самиот патријарх на чело, го принудиле да се откаже од своја-
та намера, но овој план секако покажува колку била тешка положбата на Исток, и 
тоа какво значење царот им припишувал на западните покраини на Царството“. 

Се кажа: „масовното доселување на Словените на византиско тло ја испо-
лнило старата империја со полна сила“. 

Бидејќи има материјални докази/наоди од сите кои навлегле на Балканот, а 
не само од најбројните авторови Словени,Склавините на Балканот биле домородни. 

„Кон крајот на VI век дошло до населување на одделни словенски племиња 
на Балканот. Првите години од VII век, по пропаста на Маврикиевата дунавска 
експедиција, започнала, меѓутоа, масовна словенска колонизација. Огромни маси 
Словени и Авари се ширеле по целиот Балкански Полуостров, до Јадран и до Егеј-
ското Море. Додека Аварите, по грабежите, повеќето се повлекувале преку Дунав, 
Словените трајно се населувале на Балканскиот Полуостров, одземајќи им на Ви-
зантијците големи територии. Византиската власт на Балканот била скршена. Сло-
вените ги преплавиле не само подунавските провинции туку и речиси цела Македо-
нија, а Тракија е опустошена до пред самите ѕидини на престолнината. Посебно же-
стоки биле нападите на Солун. Безбројни маси Авари и Словени во повеќе наврати 
јуришале на него. Градот издржал, но целата негова околина им припаднала на 
Словените и преку Тесалија аварско-словенскиот бран се движел натаму кон сред-
на Грција и Пелопонез. Оттаму Словените, кои веќе тогаш се истакнувале во мо-
репловството, ги напаѓале грчките, па дури се истовариле и на Крит. Тешко стра-
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дала и Далмација. Околу 614 година розорена е Салона, средиштето на римско- ви-
зантската управа во Далмација и со тоа и во западниот дел на Полуостровот про-
паста на римско- византиската власт и цивилизацијата била запечатена. Слично на 
Салона и на другите далматински градови, урнати се во тоа време и најважните 
градови во внатрешноста на Балканскиот Полуостров, како Сингидунум (Белград), 
Виминациум (Костолац), Наисус (Ниш), Сердика (Софија).Како преостанати упо-
ришта на византиската власт на Балканот, покрај самиот Цариград, се држеле од 
една страна и, пред сè, Солун, од друга неколку градови на Јадран, како Једер (За-
дар) и Трагуриум (Трогир), Бутуа (Будва), Скодра (Скадар) и Лисус (Љеш)“. 

Се кажа: „Кон крајот на VI век дошло до населување на одделни словенски 
племиња на Балканот“...„масовна словенска колонизација.Огромни маси Словени“. 

При тоа авторот не кажал врз што наведеното го заснива. Па тој не наведува 
ниеден материјален доказ/наод за преселби,а тие биле: растение, животно, кола, дел 
од кола, колце, дел од колце..., сад-че, пари-чки, било што донесено северно од ре-
ката Дунав- на Балканот. Един доказ бил тн.словенски јазик-варварски=пелазгиски. 

Бидејќи никогаш немало Словени,тн.Словени(Склавини) биле повеќебожни. 
Авторот вели: „Додека Аварите, по грабежите, повеќето се повлекувале пре-

ку Дунав, Словените трајно се населувале на Балканскиот Полуостров, одземајќи 
им на Византијците големи територии“. 

Со тоа што Склавините не бегале преку Дунав, Склавините биле балкански. 
Се вели: „Словените, кои веќе тогаш се истакнувале во морепловството“. 
Никогаш Подунавците и посеверни од нив не биле поморци- поморци биле 

Средоземноморците, многу милениуми. Склавините биле домородни и поморски. 
Па моноксилите (издлабени чамци) не биле тн.словенски туку со потекло од 

југот- тие во Јадранот и македонските езера биле познати повеќе милениуми п.н.е. 
„Дошло до големи промени во етничкиот состав на населението на целиот 

Балкански Полуостров, од Дунав сè до Јужна Грција. Ова не значи, се разбира, дека 
и грчките области се сосема им конечно словенизирани и дека грчкиот елемент со-
сема нестанал. Додуште, повеќе од двеста години Словените доминирале дури и на 
Пелопонез.Но малку по малку византиската власт успеала во Грција, како и во дру-
гите крајбрежни покраини, повторно да се зацврсти и постепено да ги воспостави 
своите изгубени позиции. Старото население, под притисок на Словените, секаде 
се повлекувало кон брегот и околните острови. Овој процес придонел во јужните и 
во источните приморски покраини повторно да зајакне грчкиот, а во западните ро-
манскиот елемент. Но дури и овие области биле полни со Словени, а најголемиот 
дел од Балканскиот Полуостров, целата негова внатрешност, се претворил во сосе-
ма словенска земја и се наоѓал во рацете на одделни словенски племиња. Византи-
скиот Балкан се распаднал во редици ‘Склавини’: така оттогаш ги викале самите 
Византијци областите кои им припаѓале на Словените и во кои византиската власт 
фактички повеќе не постоела“. 

Домородните говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски- коине службен. 
Бидејќи Склавините биле само Повеќебожци, а Римјаните само Христијани, 

Склавините „така оттогаш ги викале самите Византијци областите кои им при-
паѓале на Словените и во кои византиската власт фактички повеќе не постоела“. 

„Во исто време се ширела персиската инвазија во предна Азија. Византијци-
те успеале да го натерат непријателот на повлекување од Цезареа (611). Но обидот 
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за противофанзива во Ерманија и Сирија пропаднал. Царската војска во 613 година 
доживеала тежок пораз кај Антиохија и по тоа насекаде започнало брзо напреду-
вање на Персијанците. Пробивајќи се на југ, тие го зазеле Дамаск. На север навле-
гле во Киликија и ја освоиле значајната тврдина Тарс. Истовремено Византијците 
се потиснати од Ерманија. Посебно тежок морален удар ги снашол христијаните во 
614 година кога светиот град Ерусалим, по дваесетдневна опсада паднал во рацете 
на Персијците. Освоениот град станал арена на убиства и страшни насилства. То-
гаш и Светиот крст, најдрагоцената реликвија, паднал во рацете на освојувачите и е 
однесен во Ктесифон. Во 615 година почнале нови навлегувања во Мала Азија, а 
еден персиски воен одред повторно се пробил до Халкедон. Непријателите í се 
приближувале на византиската престолнина од две страни: од исток Персијанците, 
од северозапад Аварите и Словените. При состанокот со аварскиот хаган во Хера-
клеа во 617 година и самиот цар за малку не паднал како жртва на атентат. Во про-
летта 619 година започнало освојувањето на Египет; наскоро и оваа најбогата про-
винција била изгубена за Византија, па дошло до прашање снабдувањето на пре-
столнината со жито. Така речиси целиот византиски Исток се нашол под персиска 
власт. Изгледало дека воскреснало старото царство Ахемениди, како што за Јусти-
нијан се обновила старата Римска империја. Но полетот на Персиското царство тра-
ел уште кратко и уште подлабоко било неговото паѓање“ 

Египет била житница за Источното Римско Царство. Следи сувиот појас се 
поместувал на север во Подунавјето. Поместувањето важело и за други житарици и 
мешункасти хранива, итн. И до денес во Русија и западно од неа ја нема лозата. Ова 
говори, преселбите биле само од југ кон север. Ова се потврдува со ДНК- Македон-
ците се генетско-географски блиски на Критјаните, но не на Подунавјето...Карпати. 

„Во тешките години кога аварско-словенската наезда се ширела на Балкан-
от, а персиската по предна и мала Азија, во Византија започнува процес на консо-
лидирање и внатрешно јакнење. Поради крајна скудност на изворните податоци, 
ние можеме само да ги претчуствуваме големите промени кои настануваат во вна-
трешниот развој на тогашното Византиско царство. По сè изгледа дека токму во тие 
критични години започнала реорганзацијата на византискиот воен и управен си-
стем. Со други зборови, токму тогаш започнало тематското уредување. Во малоази-
ските покраини кои не му подлегнале на непоријателот, се создаваат воени окрузи- 
теми, и со тоа се удира темел на системот кој í дава главно белег на целокупната 
провинциска управа во средновековна византиска држава. Раскинувајќи конечно со 
начелата на застарениот поредок, создаден во Диоклецијаново и Константиново 
време, тематското уредување го продолжува развојот започнат со основањето на 
егзархатите во време на Маврикиј. Како и егзархатите во Равена и Картагина, и ма-
лоазиските теми претставуваат управни единици од воен карактер. На чело на од-
делните теми стојат воени команданти- стратези, кои во нив ја вршат врховната во-
ена и цивилна власт. Навистина, изградувањето на тематска организација бил дол-
готраен процес и нејзините карактеристични белези дури со времето целосно се 
искристализирале. Старата провинциска поделба не се изгубила одеднаш, туку дол-
го се одржувала во рамките на темите, и покрај тематскиот стратег првобитно како 
глава на цивилната управа стоел тематскиот проконзул. Но стратегот од почетокот 
во сè имал предност, дотолку повеќе што една тема опфаќала повеќе стари про-
винции“.  
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Авторот го истакнува ова: „токму тогаш започнало тематското уредување“. 
Тематското уредување,од тема=област на коине, било во областите кои биле 

под управа на Римјаните (Ромеите), кои биле Христијани- Склавини Повеќебожци.  
„Зборот ‘тема’ (θέμα) значело воен одред, а потоа почнал да се употребува и 

за воено- административните окрузи, што јасно го открива начинот на кој настана-
ло новото уредување. Тоа настанало со населување на трупите- ‘теми’ по новосо-
здадените окрузи и оттаму и самите окрузи почнале да се нарекуваат теми. Тоа не 
биле само управни единици туку и територии за населување на војниците. Со обвр-
ска да ја вршат воената служба, на војниците им се доделувани земјишни поседи, 
кои во подоцнежните извори се нарекуваат ‘стратиотски (војнички) имоти’ (στρα-
τιωτικα κτήματα). Со таа организација на темите се поврзува со старото уредување 
на Лимеса, засновано на населување војници во пограничните области. Непријател-
ската навалица го урнала системот на пограничната одбрана, па војниците повлече-
ни од Лимеса, се населувани во внатрешноста на Мала Азија која останала под вла-
ста на Византија. Покрај војниците- граничарите, во малоазиските покраини секако 
се населувани и војници од елитните византиски одреди. Така веќе во времето на 
Ираклиј се создаваат темите Армениакон, Анатоликон и Опсикион,а можеби во тоа 
време да настанала и Поморската тема на јужниот брег на Мала Азија. 

Впечатокот е што изградувањето на тематската организација во оваа прва 
етапа останало ограничено на извесни територии на Мала Азија. На Балканот тема-
тското уредување уште не можело да се воведе што уште еднаш покажало дека ви-
зантиската власт била парализирана со словенското пробивање во целиот предел на 
Балканскиот Полуостров. Дури значително подоцна, и само постепено, Византија 
успеала да ја воспостави својата управа, а според тоа и да воведе тематска органи-
зација во извесни покраини на Балканскиот Полуостров, пред сè, приморските. Но-
ви теми ќе се создаваат подоцна и во Мала Азија со натамошно изградување на те-
матскиот систем и со делење на првобитните големи теми на помали единици“. 

Бидејќи на Балканот Склавините=Повеќебожците не го прифаќале христи-
јанството,следи „На Балканот тематското уредување уште не можело да се воведе“. 

„Воведувањето тематско уредување претставувало јакнење на домашната 
војска. Додека во рановизантиско време војската претежно се состоела од странски 
наемници, скапи и непоуздани, дотогаш воената сила на Византија од VII век се за-
снова на стратиоти, населени на територијата на Царството. Покрај војниците-гра-
ничари, покрај елитните групи, кои се регрутирани, пред сè, од борбените малоази-
ски и кавказки племиња, во новиот византиски систем постепено се влеваат и сло-
венски маси кои византиската влада, од средината на VII век, ги префрли во Мала 
Азија и ги населува во тамошните теми како стратиоти (види понатаму). Така во 
рамките на новиот, поздрав поредок византиските воени контингенти значително 
се зголемуваат со приливот на свежи сили. Новата тематска армија се состоела од 
војници- селани кои од војничките имоти црпеле средства за своето издржување и 
за вооружување. Од подоцнежните извори се гледа дека стратиотот, викнат во во-
јска, имал должност да се јави на коњ и вооружен. Тој навистина, добивал и изве-
сна плата, но таа плата била минимална. Според тоа, реорганизацијата на војската 
секако морала да  предизвика и значително смалување на државните трошоци“. 

Се кажа: „словенски маси кои византиската влада, од средината на VII век, 
ги префрли во Мала Азија и ги населува во тамошните теми како стратиоти“. 
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Никако Словени туку само Склавини- тие во темите биле христијанизирани. 
„Последиците од големите внатрешни промени брзо се покажале. Тие го об-

јаснуваат пресвртот што во дваесеттите години на VII век настанал во персиско- 
византиската војна. Вонредните успеси ги заменуваат тешките порази од претход-
ниот период. Собореното Царство се издигнува и однесува победа над јакиот, до 
неодамна надмоќниот непријател. 

За овој успех значително придонела и соработката со црквата. За претстојна-
та борба со неверниците, црквата своите блага í ги ставила на располагање на оси-
ромашена држава. Војната започнала во атмосфера на верски занес каков што пора-
нешното време не познавало. Ова е првата типично средновековна војна која потсе-
тува на подоцнежните крстоносни походи. Царот сам застанал на чело на војската, 
оставајќи им на патријархот Сергиј и на патрициот Бон за време на неговото отсу-
ство да управуваат со престолнината во името на неговиот малолетен син. Впрочем 
тој во тоа, како и во многу нешта друго, се огледал на Маврикиј кој лично водел 
еден поход против Аварите. Тоа било сосема необично и Ираклиј, како и Маврикиј, 
наишол кај своите советници на сила опозиција, бидејќи од времето на Теодосиј I 
ниеден цар лично не водел војни“. 

Стои: „За претстојната борба со неверниците“- Склавините биле неверници. 
„По цена на високи даноци, Ираклиј во 619 година, склучил мир со Аварите. 

По тоа можел трупите од Тракија да ги префрли во Мала Азија. На Велигден, 5 
април 622 г., царот ја напуштил престолнината по свечената служба во Света Со-
фија. Преоѓајќи во Мала Азија во близината на Никомедија, тој се упатил во ‘обла-
ста на темите’. Тука собрал војска и ја вежбал во текот на целото лето. Ираклиј мо-
шне грижливо се занимавал со воената наука и изработил нова тактика. Сè поголе-
мо значење во византиската војска добивала коњицата, а царот, изгледа, посебно ги 
ценел лесно подвижните коњаници вооружени со лак. 

Походот започнал дури есента. Со вешто маневрирање царот се пробил во 
Ерменија. Тоа ги принудило Персијанците да ги напуштат своите позиции во мало-
азиските кланци и да појдат во потера на царската војска ‘како куче на синџир’. 
Судирот меѓу двете војски во Еременија се завршил со блескава победа на Визан-
тијците над големиот персиски војсководец Шахрбараз. Првата цел била постигна-
та: Мала Азија била ослободена од непријателот. 

Заканувачкиот став што го зазел аварскиот хаган го принудил Ираклиј потоа 
да се врати во Цариград. Изгледа дека во таа ситуација им се зголемени плаќањата 
на Аварите и блиските роднини на царот биле испратени кај хаганот како заложни-
ци. По тоа, во март 623 година Ираклиј морал повторно да појде во војна со Перси-
јанците. И покрај поразот од минатата година, Хозрој II не сакал да чуе за мир туку 
му упатил на Ираклиј писмо полно со тешки навреди. Ираклиј, преку Кападокија, 
повторно тргнал за Ерменија, го зазел и разурнал Двин како и ред други градови, 
потоа се пробил на југ и удрил на Ганзак, резиденцијата на првиот сасандски крал 
Ардашир, важен персиски верски центар. Хозрој бегајќи го напуштил градот. Ган-
зак паднал во рацете на Византијците, неговата најголема светост, Заратустриниот 
храм, бил спален до темел како одмазда за разурнувањето на Ерусалим. Царот со 
многубројните заробеници се повлекол во областа зад Аракс, каде што презимил. 
Тука стапил во врска со христијанските кавкаски племиња и ја зајакнал својата 
војска со помошни одреди од Лазика, Абазгија и Иберија (Грузија). Сепак, поло-
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жбата била тешка и идната година минала во заморни борби на ерменското подра-
чје. Пробивот во Персија не успеал, па во 625 година, Ираклиј се обидел да влезе во 
непријателската земја по заобиколен пат преку Киликија. Но и овој пат решава-
чкиот успех изостанал, така што царот, и покрај тоа што извојувал неколку помали 
победи, морал да се повлече на зимување во областа Понт. 

Сега Персијанците преминале дури и во напад. Во 626 година Цариград до-
живеал страшна опасност од двостран напад на Персијанците и Аварите, опасност 
од која Ираклиј секогаш се плашел и која се обидел да ја отстрани правејќи им на 
Аварите понижувачки концесии. Шахрбараз на чело на големата персиска војска 
минал низ Мала Азија и, заземајќи го Халкедон, избил на самиот Босфор. Наскоро 
после тоа, на 27 јули, се појавил аварскиот хаган со голема маса Словени и Авари, 
како и Бугари, Гепиди и други племиња, под цариградските ѕидини и ја опседнал 
престолнината и од копно и од море. Патријархот Сергиј го одржувал верскиот 
ентузијазам со проповеди, бдеење и црковни процесии. А вредниот цариградски га-
рнизон ги одбивал сите непријателски напади. Одлука донела надмоќноста на Ви-
зантијците на море: во решавачката битка, на 10 август, словенските лаѓи настра-
дале во судирот со византиската флота. После тоа настанал хаос во аварскиот та-
бор, па хаганот морал да ја крене опсадата и да се повлече со својата дезорганизи-
рана и разретчена војска. Поразот на Аварите истовремено значел и пропаѓање на 
освојувачките планови на Персијанците кои воопшто не стапиле во акција. Шахр-
бараз го напуштил Халкедон и се повлекол со своите војски во Сирија, другиот 
персиски војвода, Шахин, претрпел тежок пораз во судирот со братот на царот Те-
одор. Големата криза била пребродена. Сега можела да започне решителна виза-
нтиска офанзива“. 

Персијанците и Аварите биле странци-Склавините домородни Повеќебожци 
Авторот пиши: „во решавачката битка, на 10 август, словенските лаѓи на-

страдале во судирот со византиската флота“. 
Никогаш немало било какви „словенските лаѓи“, затоашто моноксилите (из-

длабени чамци) не биле само склавински на Балканот туку и руски, а и викиншки, 
само со потекло од Балканот. Дури и роговите на Викизите биле на балканското го-
ведо- европското било диво. Бидејќи преселбите на Белците биле само со волски 
коли, сите Европјани биле со балканско и малоазиско потекло. Кога Европјаните 
биле со потекло од Источното Средоземје, каде што потекнала вегетријанската кр-
вна група А и тоа поради чумата на говедото која кај човекот предизвикува мала-
сипаница,секое говорење за посебни словенски народи преку Дунав е само глупост. 

„Во времето кога оваа страшна опасност се надвиснала над престолнината, 
Ираклиј се наоѓал со својата војска во оддалечената Лазика. Како и порано со ка-
вказките племиња, сега Ираклиј стапил во контакт со Хазарското царство. Од тој 
период потекнува византиско соработка која со времето станала важен фактор на 
византиската источна политика. Во сојуз со царската војска Хазарите се бореле 
против Персијанците во кавказките и ерменските области. Есента 627 година запо-
чнала, меѓутоа, голема офанзива на југ која царот и неговата војска ги одвела во 
внатрешноста на непријателската држава. Тука Ираклиј бил упатен на своите соп-
ствени сили, бидејќи Хазарите не биле во состојба да ги поднесат тешкотиите на 
овој поход, па се вратиле во својата татковина. Сепак, веќе во почетокот на деке-
мври Ираклиј пристигнал до Нинива и тука дошло до вонредно жестока битка која 
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го решила исходот на византиско-персиската војна. Персиската војска е целосно 
уништена: Византија ја добила војната. Победничкото навлегување на Византијци-
те продолжило, и веќе во почетокот на јануари 628 г. Ираклиј влегол во напуштена-
та резиденција на персискиот крал,Дастагерд.Во пролетта 628 г. во Персиското ца-
рство избувнале немири, па натамошното војување станало не потребно. Хозрој е 
отфрлен и убиен, а на престолот дошол неговиот син Кавад Широј кој склучил мир 
со византискиот цар.Резултат на големата византиска победа и скршувањето на пе-
рсиската моќ било повраќањето на сите области кои порано му припаѓале на Виза-
нтиското царство. Еременија, еден дел од Месопотамија, Сирија, Палестина и Еги-
пет повторно станале византиски провинции. Додека непријателот ги евакуирал ви-
зантиските провинции, Ираклиј во пролетта 630 г. отишол во Ерусалим. Тука царот 
повторно го воздигнал од Персијанците повратениот Свет Крст. Овој свечен чин го 
симболизирал победничкиот крај на првата голема верска војна на христијанската 
ера“. 

Источното Римско Царство била христијанска држава- без ентнички народи. 
„Двата непријатели, кои му се заканувале на опстанокот на Византиското 

царство, биле поразени. Како што битката кај Нинива ја уништиле персиската моќ, 
така и битката кај Цариград до темел ја разнишала силата на Аварите. Поразот на 
Аварите одекнал надалеку. На многубројните племиња, посебно словенски, кои до-
тогаш му биле потчинети на аварскиот хаган, овој настан им дал поттик за отфр-
лување и ослободување од аварскиот јарем. Во борбата против Аварите, Западните 
Словени под водство на Само во ова време создале голем и силен словенски пле-
менски сојуз. Малку подоцна од аварската власт се ослободил и сојузот на бугар-
ските племиња на северен Кавказ на чело со Куврат. Дигнувајќи се против Авари-
те, Куврат стапил во врска со Византија. Склучил сојуз со царот Ираклиј и ја добил 
почесната византиска титула патрициј“. 

Па словенскиот племенски сојуз бил само повеќебожен, но не христијански.  
„Во општиот метеж што го предизвикало слабеење на аварските сили меѓу 

народите на широк простор на средна, источна и југоисточна Европа се одиграла 
преселбите на Србите и Хрватите, детално опишана во познатиот извештај на Кон-
стантин Порфирогенит. И таа дошла по спогодбата со Византија, а во борба против 
разнишаната аварска сила. Хрватите и Србите ги напуштиле своите живеалишта 
зад Карпатите, и со согласност со царот Ираклиј, се појавиле на Балканот. Совла-
дувајќи ги Аварите, Хрватите го зазеле севернозападниот дел на Балканскиот По-
луостров, додека југоисточно од нив се населиле Србите“.(Карпати Траки-Херодот) 

Бидејќи поимот срб произлегол од срп, а Срби- српџии имало од Балтикот 
сè до Сирија и Египет, од поимот Срби не произлегол никаков етнички српски на-
род. Според некои автор, хрват е изведен од свар<хвар<хор- Хор бил и склавински. 

Поимите срб и хрват биле општи- не можело да произлезат етнички народи. 
„Овој нов бран на јужнословенски преселби секако значително го зајакнал 

словенскиот елемент на Балканскиот Полуостров. Константин Порфирогенит мно-
гу инсистира на тоа дека Србите и Хрватите по своето доаѓање на Балканот, ги при-
знале врховните права на Византиското царство и со оглед на ситуацијата по виза-
нтиската победа над Аварите и Персијанците ова не изгледа неверојатно. Но реал-
ното значење на таквото признавање не смее да се преценува, бидејќи формалното 
признавање на суверенитетот не значело и реално воспоставување на византиската 
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власт. Сепак, и за Византија настапило извесно олеснување на Балканот. Страшни-
те аварски напади престанале засекогаш“.  

На Балканот немало ништо од просторите северно од реката Дунав и Заткар-
пати со свои пусти и коноп. Тие не биле тн.словенски- Склавините знаеле за ленот. 

„Но, историското значење на Ираклиевото владеење не е во неговите воени 
и дипломатски успеси, па колку значајни да се тие. Плодовите на големите победи 
на Исток брзо се изгубиле, бидејќи земјите повратени од Персијанците по сè на сè 
неколку години станале плен на Арабјаните. Она, пак, што останало трајно, било 
новата воена и управна организација на Царството. Тоа претставува една од осно-
вните на византиската моќ во идните векови, а со нејзината пропаст почнува опа-
ѓањето на византискиот државен систем. Тематското уредување, чие изградување 
почна во ова време, станува темел на средновековната византиска држава. 

Покрај обновата на провинциската управа, изгледа дека во ова време е запо-
чната и реорганизацијата на централната управа на Царството. И таа значи крај на 
рановизантискиот државен систем.Моќта на преториската префектура, еден од гла-
вните белези на рановизантискиот поредок, се изгубила. Како управен орган, пре-
фектурата го изгубила тлото со воведувањето на тематското уредување и можеле 
само уште привидно да постои, додека во овие области во кои организацијата на 
темите уште не била спроведена, секоја средена управа била парализирана со не-
пријателските упаѓања. Доколку византиската власт во овие области повторно се 
утврдувала, и таму се воведувала тематска организација, така што на крајот преста-
нува и привидната егзистенција на преториската префектура како управен орган. И 
како финансиски орган префектурата се распаднала, отстапувајќи му место на по-
големиот број самостојни финансиски институции. Финансиските канцеларии на 
преториската префектура τό στρατιωντικόν ή γενική τράπεζα ή ίδική τράπεζα- станале 
самостојни органи, па нивните управници дошле на чело на новите финансиски 
установи како логотети τού στρατιωτικού, τού γενικού и τού ίδικού. Покрај овие лого-
тети, кои се грижеле за државните финансиии, се јавува потоа и логотет τού δρό-
μου, кој главно ја презема должноста на стариот магистер officiorum. Слично на те-
матското уредување, и организацијата на логотетите имале трајно значење за раз-
војот на византиската држава. 

Меѓутоа, Ираклиевиот период за Византија значи пресвртница не само во 
политичкиот, туку и во културен поглед. Завршува римскиот и започнува византи-
скиот период во вистинска смисла. Целосната елинизација и сè поголемата теокра-
кратизација му дава нов белег на Царството. Со вонредната упорност рановизанти-
ската држава се држела до латинскиот јазик во официјална употреба. Бавно и нера-
до се правени концесии кои сè посилната елинизација, официјален јазик останал 
латинскиот, така што во текот на целата рановизантиска епоха народот и владата 
зборувале два различни јазици. По државните установи и во војската владеел ла-
тинскиот јазик, кого големо мнозинство од византиското население не го разбирал. 
Грчкиот јазик, јазикот на народот и на црквата, на крајот станал и официјален јазик 
на византиската држава. Процесот на елинизацијата, кој долго вештачки се спре-
чувал, сега одеднаш на латински јазик станало ретко дури и во круговите на нај-
образованите Византијци“. 

Имало само римски период, но никогаш византиски-тн.византиски XVI век. 
Во Источното Римско Царство биле само Ромејци, дури во Елада и XIX век. 
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Авторот не објаснал како било можно „во текот на целата равинизантиска 
епоха народот и владата зборувале два различни јазици“. Бидејќи еден народ има 
една влада, би морало да се говори со народен варварски=пелагиски=тн.словенски 
јазик, а латинскиот и коине не биле народни туку само службени, и затоа се мртви. 

Бидејќи народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски, авто-
рот со наводот „Грчкиот јазик, јазикот на народот и на црквата, на крајот станал и 
официјален јазик на византиската држава“ бил во заблуда- тој не бил народен јазик. 

„Елинизацијата на Византиското царство предизвикала важна промена во 
царската култура. Ираклиј престанал да се служи со комплицираниот латинска цар-
ска титулатура и го зел народниот грчки назив: василевс (βασιλεύς). Оваа стара гр-
чка кралевска титула која дотогаш се употребувала за византиските цареви само 
неофицијално, ги замениле старите римски царски титули: imperator, augustus, cea-
sar. Така називот василевс станал официјална титула на византиските владетели и 
оттогаш во Византија важел како вистинска царска титула. Иста титула Ираклиј му 
дал и на својот син совладател Ираклиј Нови Константин, подоцна и на вториот 
син Ираклион. Оттогаш, па сè до паѓањето на Византиското царство, сите виза-
нтиски владетели и совладетели ја носеле титулата василевс, додека цезарската ти-
тула го изгубила својот некогашен царски карактер“. 

Кај Ираклиј македонскиот јазик коине станал единствен јазик во Царството. 
„Институцијата совладателство во Византија служела, пред сè, за утврдува-

ње на редот во наследувањето на престолот. Бидејќи ни во Рим ни во Византија не 
постоел закон за наследувањето на престолот, затоа одредениот престолнаследник 
е крунисан уште во животот на владетелот; тој како совладател- неофицијално 
‘втор’ или ‘помлад’ цар- носел круна и царска титула, се сликал обично на парите 
покрај главниот владетел и често покрај него се наведувал во законите. По смртта 
на постариот цар тој, како полноправен цар, ја преземал власта. На тој начин било 
овозможено наследувањето на круната во царското семејство и создавање дина-
стии. Но дури по подолго време монархискиот ред на наследување на престолот ко-
нечно се зацврстил. Ираклиј сам внел нејаснотија во тој систем со тоа што покрај 
стариот го крунисал за совадател и го определил за престолнаследник и својот син. 

Враќањето на источните провинции Царството повторно го ставил пред про-
блемот на монофизитизмот. Патријархот Сергеј ја увидел целата сериозност на овој 
проблем и постојано се трудел да воспостави црковна спогодба. Неговите обиди 
наишле на подршка во науката за една Христова енегија која околу 600 години за-
почнала да се шири низ Египет. Изгледало дека оваа наука, според која Христос 
имал двед природи но само едно дејствување (ένέργεια) можела да послужи како 
компромис меѓу монофизитизмот и Халкедонската догма. Сергеј ја усвоил моно-
енергетската наука и стапил во преговори со претставниците на источните цркви. 
Политичките причини очигледно одело во прилог на патријарховите настојувања, 
бидејќи секому морало да му биде јасно дека стариот расцеп меѓу Цариград и исто-
чниот монофизитизам кај населението значително го олеснил персиското напреду-
вање. Оттаму кон моноенергетизмот пристапил и самиот цар Ираклиј. Веќе при 
своите источни походи тој, посебно во Ерменија, водел преговори со локалното  
свештеништво за црковно помирување. По повторното освојување на монофизит-
ските провинции преговорите се продолжени со поголема решителност. Изгледа 
дека обединувањето е постигнато и во Ерменија и во Сирија и Египет, каде што со 
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најголема ангажираност го проповедувал новиот александриски патријарх Кир (од 
631). Сергиевата и Кировата црковна политика наишла на одобрување и кај папата 
Хонориј. Меѓутоа, наскоро дошло до неизбежните разочарувања. Обединувањето 
во Сирија, а посебно во Египет, било реализирано, пред сè, преку насилство. Опо-
зицијата се зголемувала и на монофизитската и православната страна. Водачот на 
православната опозиција, која се приближувала кон монофизитизмот а отстапувала 
од православната Халкедонска догма. Секако под влијание на оваа опозиција, а со 
оглед на забелешките на папата Хонориј, кој по прашањето на енергијата се изја-
снувал доста воздржано но признавал една волја во Христа, Сергиј го ублажил сво-
ето прво учење: го оставил настрана прашањето на енергијата, а учел дека Христос, 
и покрај своите две природи, имал само едно божествена волја (θέλημ). Оваа нова- 
монотелитска- формула лежи во основата на едиктот што го оставил Сергиј, а цар-
от во 638 година го обнародил под наслов Ектесис, наредувајќи тој едикт да се 
истакне во нартексот на Света Софија. Меѓутоа, иако и царот и патријархот усвои-
ле монотелитска наука и иако новиот патријарх Пир, поставен по смртта на Сергиј 
(638), бил најзапален монотелит, набрзо се покажало дека помирувањето врз осно-
ва на Екстесис е невозможно. Ни православните ни монофизитите не сакале да го 
примат царевиот едикт, а и Хонориевите наследници во Рим решително го отфрли-
ле. Како и поранешните обиди за компромис, монотелитизмот само предизвикал 
нови спорови и заплети. Меѓутоа, во 638 година кога е објавен Ектесис, Сирија и 
Палестина веќе се наоѓале под власт на Арабјаните а и на Египет неминовно му се 
заканувала истата судбина. Својата политичка цел монотелитизмот ја промашил. А 
верското вриење во источните провинции, кое своевремено му помогнало на напре-
дувањето на Персијанците, сега значително ја олеснало арабјанската инвазија“. 

Се говори само за црковни прашања, но не за етнички- без етнички народи. 
 
II. ПЕРИОДОТ НА АРАБЈАНСКАТА ИНВАЗИЈА: ИРАКЛИЕВИТЕ ПО-

СЛЕДНИ ГОДИНИ. КОНСТАНС II 
 
„Годината со која започнале византиските победи над Персија, е почетна го-

дина на арабјанската ера. Додека Ираклиј ги совладувал Персијанците, Мухамед 
удрил темел за верско и политичко обединување на арабјанскиот свет. Мухановата 
наука, иако сама по себе примитивна и духовно неразвиена, била полна со елемен-
тарна сила. Веќе неколку години по смртта на пророкот започнала големата ара-
бјанска преселба. Напуштајќи ја својата неплодна татковина, Арабјаните се ширеле 
со неодолива сила. Помалку се стремеле да ги исламизираат народите со својата ве-
ра, а повеќе да владеат со нив и да освојуваат нови земји. Први жртви на нивната 
навала биле двете големи соседни земји: Персија подлегнала на првиот судир, Ви-
зантија ги изгубила своите источни провинции, одвај една деценија по смртта на 
Мухамед. Вековната византиско-персиска борба ги ослабнала двете царства и со 
тоа им го олеснала патот на Арабјаните. Во поразеното Персиско царство владееле 
хаотични околности: ‘рбетот на државата Сасанида бил скршен. Но и силите на 
победничката Византија биле исцрпени од долгата напорна борба. Покрај тоа неуб-
лажените верски пресметувања разгорувале омраза меѓу Цариград и неговите исто-
чни провинции, ги зајакнувале сепаратистичките стремежи на коптското и сириско-
то население и ја поткопувале одбрамбената волја на овие покраини. Слабата орга-
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низација на војската и лошата управа, парализирана со надмоќноста на големиот 
земјопосед,исто така, посебно во Египет, го олесниле непријателското пробивање“. 

Арапски етнички народ никогаш немало туку само исламски народ со арап-
ски јазик.Тој бил вулгарен (народен) арамејски јазик.Така Мухамеданите се селеле. 

„Веќе во 634 години, под водство на калифот Омар, голем освојувач, Ара-
бјаните упаднале во Византиското царство, па започнале брза офанзива низ обла-
стите неодамна повратени од Персијанците. Во судбиносната битка кај Јармук на 
20 август 636 година, до нозе ја победиле царската војска. Со тоа византиската од-
брамбена сила била скршена и борбата околу Сирија решена. Сириската престол-
нина Антохија и повеќето сириски градови му се предале на победоносниот освоју-
вач без борба. Појак отпор пружила Палестина. Ерусалим долго му се перчел на на-
паѓачот, но жестоката опсада на крајот го принудила да му ги отвори капиите на 
Омар (638). Во меѓувреме покорено е Персиското царство а потоа е окупирана и 
византиска Месопотамија (639/40). Оттаму Арабјаните се пробиле во Ерменија и ја 
запоседнале најјаката тврдина во земјата Двин (640). Истовремено започнало и 
освојувањето на Египет. Впечатливо е штом Ираклиј, кој со нескршена волја лично 
ги водел сите воени походи против Персија, во борбите против Арабјаните не зе-
мал речиси никакво учество. Во почетокот уште и се обидел од Антиохија да рако-
води со воените операции. Во битката на Јармук тој сосема се повлекол. Пред него-
вите очи се уривало делото на неговиот живот. Изгледало дека херојската војна 
против Персија била промашување. Уште повеќе, уривајќи го Персиското царство 
тој само им го олеснил патот на Арабјаните. По овие  покраини што тој по бескрај-
но тешки борби ги ослободил од Персијанците, сега се ширела, како некаква еле-
ментарна катастрофа,арабјанската инвазија.Со светата земја, во кој тој воспоставил 
власт на христијанството, повторно загосподариле неверници. Оваа немилосрдна 
судбина го скршила стариот цар физички и психички.По враќањето од Сирија, Ира-
клиј подолго време останал во Хиерејскиот двор на малоазискиот брег.Го обзел не-
одолив страв од преминот на европската страна, бидејќи не можел да ја поднесе 
глетката на морето. Дури кога во Цариград е откриен заговор, тој се прибрал и то-
лку се совладал што на скеле покриено се песок и со зеленило преминал преку Бо-
сфор до престолнината. 

Трагичен бил и Ираклиевиот семеен живот. На денот на своето крунсување 
во Цариград, тој се оженил со Фабија Евдокија која му родила ќерка и син, Ираклиј 
Нови Константин. Меѓутоа, Евдокија била болна од епилепсија и умрела неколку 
месеци по раѓањето на синот (612). Година дена подоцна Ираклиј се оженил со сво-
јата внука од сестра Мартина. Овој брак во Византија предизвикал големо огорчу-
вање. Црквата и народот го сметале за родосквернување, а секако ова женење, со 
оглед на блиските роднински врски, значело повреда на канонските одредби и на 
државните закони. Мартина била омразена во Цариград, но и покрај тоа Ираклиј 
многу ја сакал својата втора сопруга. Меѓутоа, од деветте деца што му ги родила, 
четири умреле во најрана детство, а двата постари сина биле хендикепирани од ра-
ѓање, што за царот било тешко искушение а во Цариград се сметало за несомнен 
знак на божјиот гнев. Омразата на народот кон Мартина била дотолку поголема 
што оваа славољубива жена се стремела на штета на Евдокиниот син да му го обез-
беди престолот на своето потомство. Семејниот расцеп, кој настанал поради тоа, му 
ја загорчил на царот и без тоа горчливата старост, а по неговата смрт го фрлил 
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Царството во тешки немири. По долга болест Ираклиј умрел на 11 февруари 641 
година. 

Во желбата да му го обезбеди престолот на Мартиновиот син Ираклон, а да 
не ги повреди царските права на својот првенец Константин, Ираклиј им го оставил 
Царството на двајцата. Иако Константин веќе имал 28, а Ираклона одвај 15 години, 
тие според изричната таткова желба требало да владеат заеднички како рамнопра-
вни цареви. За да и обезбеди и на Мартина непосредно учество во власта, Ираклиј 
освен тоа во својот тестамент наредил двајцата владетели да ја сметаат за ‘мајка и 
царицата’. 

Меѓутоа, кога Мартина му го соопштила на народот царевиот тестамент, се 
јавила силна опозиција, во која покрај старата омраза против личноста на царицата, 
дошло до израз и сфаќањето од начелно државно- правно значење. Цариградци без 
поговор ги поздравиле двата сина и дотогашни совладатели на царот Ираклиј како 
свои владетели, но не сакале да слушат за било какво Мартинино учество во цар-
ската власт, истакнувајќи дека како жена не може да го застапува Римското царство 
и да прима странски пратеници.  

Мартина морала да се повлече, но не отстапила од своите намери. Расцепот 
меѓу двете гранки на царското семејство станувал сè подлабок: се создале две стра-
нки од кои една била со Константин, а другата со Мартина и Ираклона. Со оваа ра-
справија бил проникнат јавниот живот на Византија во времето на најголемите над-
ворешнополитички опасности. Константин III имал, секако, повеќе приврзаници, 
но тој страдал од тешка болест, изгледа туберкулоза, па умрел на 25 мај истата го-
дина, по кратко владеење од одвај три месеци. 

Сега младиот Ираклиона станал самодржец, а вистински власта во свои раце 
ја зела Марина. Најугледните Константининови приврзаници се пратени во прого-
нство. Со Мартина до повторно влијание дошол и патријархот Пир, а потоа нов за-
мав зела и монотелитската црковна политика, со која Константин бил решен да  
прекине. Сега и ревносниот монотелит Кир е вратен на својата епископска столица 
во Египет.По налог на новата влада, која натамошната борба против навлегуавњето 
на Арабјаните ја сметала без изгледи. Кир стапил во преговори со Арабјаните и 
склучил со нив мировен договор со кој практично целиот Египет му припаднал на 
најмоќниот освојувал. Преговорите траеле доста долго, па договорот е потпишан 
дури во почетокот на ноември 641 година, по паѓањето на Мартина и Ираклион. 

Позицијата на Мартина и Ираклиона од почетокот била несигурна. Повисо-
ките сталежи, сенатската аристократија, воената команда, а ни омразата за народот 
кон царицата и монотелитскиот патријарх на попуштала. Се тврдело дека Мартина 
и Пир го отруле Константин III и се барало царската круна да му се предаде на не-
говиот мал син. Приврзаникот на Константин III, ерменскиот големец, Валентин 
Аршакуни, ги побунил против Мартина и Ираклона малоазиските трупи и дошол 
со својата војска до Халкедон. Иако Ираклона го крунисал, напуштајќи пред при-
тисокот, за свој совладател Константиновиот син, сепак кон крајот на септември 
641 година дошло до преврат. Со одлука на сенатот Мартина и Ираклона се отстра-
нети од престолот и овој чин е запечатен со тоа што на Мартина и е пресечен јазик-
от, а на Ираклона носот. Ова е прв пат да наидуваме во Византија на источен оби-
чај на сечење на нос: со тоа симболички се искажувало дека осакатеното лице е ди-
сквалификувано за вршење на царска должност. Мартина и Ираклон се пратени во 
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прогонство на Родос, протеран е патријархот Пир, а патријархиската столица ја за-
зел домаќинот на Света Софија, Павле.  

Сенатот ја пренел власта на десетгодишниот син на Константин III. Како и 
неговиот татко и тој при крстувањето добил име Ираклиј, а потоа при крунисува-
њето е наречен Константин. Народот го викал Констанс (Κώνστανς) скратен облик 
од Константин, како што Ираклона е скратен облик од Ираклиј. Подоцна му дале 
прекар Погонат (Брадест), бидејќи во зрели години имал долга и густа брада. 

Моќта на сенатот која дошла до израз во отстранувањето на Марина и Ирак-
лон се покажала и во тоа што младиот цар Констанс II во почетокот се нашол под 
туторство на сенаторите. Во говорот што го одржал во сенатот при стапувањето на 
престолот, Констанс нагласил дека Мартина и Ираклион се отстранети ‘со божја 
помош, со донесена одлука на сенатот’, бидејќи сенаторите не сакале да трпат не-
законитост во царството на Ромеите ‘поради нивната вонредна побожност’. Царот 
ги молел сенаторите и натаму да бидат негови ‘советодавци и старатели за општа-
та благосостојба на поданиците’. Се разбира дека овие зборови самите сенатори му 
ги ставиле в уста на младиот цар, но тие дотолку подобро го окарактеризуваат ви-
сокиот углед и значењето на кои византискиот сенат во ова време полагало право. 

Потиснат во позадина со Јустинијановиот апсолутизам, цариградскиот сенат 
потоа го вратил своето значење,па во VII век доживувал епоха на посебно влијание. 
За време на Ираклиевата династија тој вршел важна функција како владетелов со-
вет и врховен суд. Улогата на сенатот добивала посебно значење при промената на 
владата па и не е чудно што младиот Констанс во почетокот морал да се потчинува 
на туторството на сенаторите. Но, бездруго, тој не го трпел тоа туторство толку до-
лго: како и повеќето претставници на Ираклиевиот род, Констанс II бил по природа 
мошне властљубив и по своите позрели години покажувал дури и премногу власто-
љубие и самодоверба. 

Положбата на Царството во првата половина на Констансовото владеење ја 
условувало непрекинатото напредување на Арабјаните. Според договорот што але-
ксандрискиот патријарх Кир го склучил со Арабјаните, византиските трупи на 12 
септември 642 година ја напуштиле Александрија и се истовариле на Родос, а на 29 
септември прославениот арабјански војсководач Амр влегол во градот на Алекса-
ндар Велики. Оттаму ја проширил својата власт долж северноафриканскиот брег сè 
до Триполис. Меѓутоа, по смртта на Омар (644), калифот Отман го отповикал Амр. 
Тоа ги охрабрило Византијците. На чело на силна флота византискиот војсководач 
Манојло тргнал за Египет, успеал да го изненади арабјанскиот гарнизон и ја зазел 
Александрија. Но овој успех не бил долготраен. Амр, кој е итно вратен во Египет, 
ја победил Манојловата војска и во летото 646 година повторно влегол во Алекса-
ндрија. Додека Манојло морал да го напушти Египет, коптското население со свој-
от монотелитски патријарх на чело подготвено му се покорил на Арабјаните, пока-
жувајќи уште еднаш дека ја препочита арабјанската власт наспроти византиската. 
По ова повторно заземање на Александрија, Египет конечно останал под власта на 
муслиманите. Византиското царство ја изгубило за сите времиња оваа најбогата и 
стопански најјака провинција“. 

Со поместување на сувиот појас кон север,денес со Арабија е најсиромашна. 
„Уште поголем војсководец од Амр бил намесникот на Сирија Муавија. Би-

дејќи конечно се зацврстиле во Сирија и Месопотамија, Арабјаните се свртиле кон 
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Мала Азија и Ерменија. Веќе во 642/43 извршиле напад на Ерменија, а од 647 годи-
на Муавија упаднал во Каподокија и ја зазел Цезареа. Оттаму тргнал за Фригија: 
неговиот обид да го заземе силно утврдениот Аморион не успеал, но ја ограбил це-
лата богата провинција, па се вратил во Дамаск со голем плен и многу бројни заро-
беници. 

Пробивот на бреговите на Средоземното Море ги ставил Арабјаните пред 
задача да создадат поморска сила. За пустинскиот народ тоа било сосема нов про-
блем. Ни големиот освојувач Омар не покажувал ни малку разбирање за значењето 
на флотата. Муавија бил првиот арабјански државник кој увидел дека борбата со 
Византија без силна флота е невозможно. Наскоро по Омаровата смрт, тој започнал 
со изградба на бродови, па во 649 година ја подготвил првата поморска експеди-
ција. Под негово лично водство арабјанската флота го нападнала Кипар, едно од 
најважните упоришта на поморските сили на Исток и го зазеле неговиот главен гр-
ад Констанца. Ништо не помогнало, што византиската влада, обврзувајќи се на пла-
ќање данок издејствувала примирје за натамошна изградба на својата флота, па  по-
тоа ги продолжил своите поморски операции со зголемена сила. Во 654 година 
Арабјаните го опустошиле Родос; познатиот огромен кип на богот на Сонцето, кој 
иако се урнал во земјотресот во 225 година пред нашата ера, се уште важел за едно 
од седумте светски чуда, продаден му е на некој еврејски трговец од Едеса, кој ја 
однел неговата метална маса на 900 камили. Набрзо после тоа во рацете на Арабја-
ните паднал и островот Кос, додека Крит е ограбен и опустошен. Нема сомнение 
дека веќе тогаш главна цел на Муавија бил Цариград: постепено заземање на Ки-
пар, Родос и Кос тоа сосема е јасно го покажува. Византија не можела натаму ра-
мнодушно да го гледа ова систематско навлегување. Во близината на јужниот ма-
лоазиски брег Византијците во 655 година, под команда на царот, и се спротистави-
ле на арабјанската флота. Оваа прва голема византиско-арабјанска поморска битка 
е завршена со целосен пораз на Византијците. Самиот цар одвај се спасил од погу-
бување. 

Византиската превласт на море била разнишана. Меѓутоа, по внатрешниот 
заплет во Калифатот, последиците од големата арабјанска победа се покажале дури 
подоцна. Немирите кои завладеале со Арабјанското царство во последните години 
на Отоманското владеење, добиле уште поголем замав по неговото убиство (656). 
Меѓу Муавија, кој во Сирија е прогласен за калиф и ‘правоверниот’ калиф Алија, 
Мухамедановиот зет, воздигнат во Медина, избила тешка и долга граѓанска војна, 
која завршила дури во 661 г. со погубување на Алија. Во вакву услови Муавија мо-
рал да побара спогодба со Византијците. Склучен е договор за мир (659) и Муавија 
се согласил дури на Византија да í плаќа данок.      

Ослободен од притисокот на Исток, Констанс II веќе во 658 година тргнал 
против Словените на Балканот: како што вели Теофан, тој тргнал против Склави-
ните каде што ‘многу заробил и покорил’. Иако краток и суморен, овој податок ни 
кажува, изгледа дека Констанс II успеал, барем на еден дел од Словените, веројатно 
во Македонија, да му го наметне признавањето на византиските врховни права. Од 
времето на Маврикиј ова била прва поголема византиска офанзива против словен-
ското ширење на Балканскиот Полуостров. Се разбира, ништо не можело да се про-
мени во тоа што најголем дел од Балканското Полуострово бил окупиран од слове-
нските племиња, но византискиот суверенитет на Балканот барем на определен бр-
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ој места, бил воспоставен. Најважно е, меѓутоа, што Констансовиот поход бил про-
следен со преселување на поголеми маси Словени во Мала Азија, како и словенски 
војници во византиската војска. Така се споменува дека во 665 г. словенски одреди 
од 5.000 луѓе им пришол на Арабјаните, па е населен во Сирија“. 

А „Словените на Балканот“ биле само тн.Словени (Склавини)-Повеќебожци. 
Со тоа што во Мала Азија и Сирија нема ништо словенско, таков народ со 

свој словенски јазик никогаш и немало. Бидејќи тн.словенски јазик бил само варва-
рски=пелазгиски, ист јазик бил кај „словенски(те) војници во византиската војска“. 

„По успешниот поход на Балкан, Констанс II продолжил натаму на Запад, 
каде што дошло до замрсени заплети по споровите околу монотелитузмот. Посебно 
кобни последици имале расчистувања во латинска Африка која по паѓањето на Еги-
пет непосредно била загрозена. Како што омразата на сириските и египетските мо-
нофизити кон Византија го олеснила освојувањето на источните провинции, така 
сега огорченоста на западното население í поготвувало иста судбина на латинска 
Африка. Северна Африка тогаш била главно прибежиште на православието во бо-
рба против монотелитизмот. Таму долги години работел Максим Исповедник, во-
дач на православната опозиција. Секако по негова инцијатива во почетокот на 646 
година во повеќе северноафрикански градови се одржани собири, на кои монотели-
тската наука, подржувана од страна на византиската влада, е осудена како ерес. 
Оваа црковна опозиција против византиската власт наскоро имале и мошне серио-
знен политички израз. Картагинскиот егзарх Григориј се прогласил за цар и наиш-
ол на подршка не само кај северноафриканското население, туку и кај соседните 
маварски племиња.Навистина, Византија наскоро била ослободена од опасноста ко-
ја í се заканувала од таа страна, и тоа благодарение на Арабјаните. Зацврстувајќи ја 
својата власт во Египет, Арабјаните во 647 година презеле напад на северноафрика-
нскиот егзархат. Во борбите со нив загинал и самиот узурпатор Григориј. Откако ја 
ограбиле узурпаторовата резиденција Суфетула и добиле богат данок, Арабјаните 
се повлекле. 

На тој на чин северна Африка останала под власта на Византија. Но наста-
ните што таму се случиле значело сериозна опомена, дотолку побрзо што наишле 
на силен одек во Рим. Констанс II не ја превидел потребата од верско измирување. 
Барајќи излез во компромисот, тој во 648 година го објавил ткн. Типос. Меѓутоа, иа 
иако Типос наредувал монотелитскиот Ектесис да се отстрани од нартексот на Све-
та Софија, тој всушност, исто како и Ираклиевиот едикт, само уште многу поре-
шително, го заобиколувал основното спорно прашање, забранувајќи секако диску-
сија не само за проблемот на енергијата туку и за проблемот на волјата. Со тоа, со 
овие прашања се стигнало на онаа мртва точка на која пред речиси 170 години, по 
објавувањето на Зеноновиот Хенотикон, пристигнало прашањето за природата на 
Христос. И како тогаш Хенотикон, и Типос се  покажал како непогодна основа за 
измирување, бидејќи не можело да ги задоволи ни убедените приврзеници на пра-
вославието, ни на монолитизмот. Набрзо се покажало дека царевиот обид да ги от-
страни верските разијдувања со премолчување на спорните проблеми и со деспот-
ска забрана на дискусијата, бил неизводлив. 

Папата Мартин, кој на 5 јули 649 година, не барајќи согласност од царевиот 
егзарх, стапил на престолот на св. Петар, одржал во октомври истата година во цр-
квата на Латеранскиот двор голем собор. Од сто и пет бискупи, кои учествувале на  
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соборот, повеќето í припаѓале на римската епархија, но во теолошки поглед Лате-
ранскиот собор бил сосем под грчко влијание и се потпирал на примерите на визан-
тиските васеленски собори. Латеранскиот собор ги осудил Ектесис и Типос, но 
вината за овие верски едикти од политички опортунизам не ја фрлил на царската 
влада, туку на патријарсите Сергиј и Павле. На сите епископи и на свештенството 
на христијанската црква папата им пратил окружница (циркулар), а грчкиот превод  
на соборските акти му е доставен на царот со мошне учтиво писмо. 

Меѓутоа, веќе и самиот начин на Мартиново издигнување кај царот предиз-
викал брза и остра реакција. Равенскиот егзарх Олмпиј добил наредба да отиде во 
Рим и да го уапси папата, а сите италијански бискупи да ги натера да ги потпишат 
Типос. Но и Олимпиј, кој стигнал во Рим уште пред завршувањето на Литерански-
от собор, увидел дека со оглед на расположението во Рим тешко ќе може да ја 
оствари својата задача. Наместо да го изврши налогот на царот, тој решил да го 
искористи ограничувањето на Рим против Цариград за да ја отцепи Италија од Ви-
зантија и да ја подложи на својата власт. Така црковната политика на византиската 
власт довела, како и во северна Африка, така и во Италија, до побуна на врховниот 
претставник на локалната власт против централната влада на Цариград. Изгледа де-
ка Цариград не презел ништо против узурпаторот, кој, меѓутоа, тргнал со својата 
војска на Сицилија. Она стеснување секако се објаснува со тоа што Византија то-
гаш, во времето на првите поморски операции на Муавија, била премногу зафатена 
на Исток. Побуната се завршила со смрт на узурпаторот во 652 година. 

Дури година дена подоцна дошло до пресметување со папата Мартин. Нови-
от егзарх пристигнал на 15 јуни 653 година, на чело на својата војска во Рим и го 
уапсил тешко болниот папа, за во текот на ноќта да го одведе од возбудениот град. 
Мартин е доведен во Цариград и кон крајот на декември изведен пред сенатот. 
Процесот имал нагласено политички карактер. Мартин е обвинет за велеиздајство, 
бидејќи му се префрлувало, веројатно не без причина, дека го подржувал узурпа-
торот Олимпиј. Напротив, верското прашање е оставено на страна, а кога папата се 
обидел да го покрене, судиите тоа решително го одбиле. Мартин првобитно е осу-
ден на смрт, но пресудата не е извршена, туку тешко болниот старец по личен ца-
рев налог е малтретиран на јавно место, а потоа депортиран во Херсон, каде во беда 
и немаштија го завршил животот во април 656 година. 

Набрзо по Мартиновата осуда од Италија во Цариград е доведен Максим 
Исповедник и, како и папата Мартин, сослушан од цариградскиот сенат. Како што 
Мартин е осуден поради врската со Олимпиј,и Максим е обвинет поради соработка 
со побунетиот картагински егзарх Григориј, а освен тоа и пред сè, и поради одби-
вањето на царевиот Типос. Додека цариградската влада брзо завршила со папата, 
не покажувајќи никакво интересирање за неговите верски сфаќања,таа вложила нај-
големи напори да го придобие Максим Исповедник, водачот на православните Ви-
зантијци. Меѓутоа, сите напори останале напразни, иако Максим е тешко измачу-
ван и иако повеќе години провел во интервенција по разни места. Тој умрел во Ла-
зика во август 662  г., во длабока старост. 

На догматскиот спор се надоврзало и црковно-политичкото прашање од на-
челно значење за односот меѓу црковната и државната власт. Максим инсистирал 
на тоа царот како световно лице да нема право да се меша во верски прашања, за 
кои треба да решава само црквата. Ова мисла само по себе не била нова, таа се из-
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разува веќе во црковните списи на оците од рановизантиската епоха. Но сè уште 
никој не водел борба за независност на црквата со толку жар и занес како Максим. 
Како прв вистински средновековен црковен отец, кој во православната наука ги 
внел мистичните сфаќања на Дионисиј Ареопагит, Максим во црковно-политички 
поглед бил носител на новите, средновековни идеали.Во личноста на царот Конста-
нс и на калуѓерот Максим се судриле двата света. Максим í подлегнал на царската 
семоќ, но неговите идеи оживеале во верските борби индните векови. 

По дваесетгодишно владеење на Босфор, Констанс II решил да го напушти 
Цариград и да го пренесе своето седиште на Запад. Оваа чудна, но историска зани-
млива одлука не може да се објасни со тоа што царот сметал дека источниот дел од 
државата е изгубен. Додека на Исток се воделе големи борби со Арабјаните, Кон-
станс истрајува на својата позиција, па дури кога најголемата опасност минала, тој 
ја напуштил својата престолнина. Константиновото заминување на Запад, докажува 
колку на византиската влада уште во овој период í било до одржување на западни-
те области. Ако Констансовата одлука се стави покрај некогашните Маврикиеви и 
Ираклиеви планови,тогаш јасно се гледа извесен континуитет во политичките стре-
межи на византиската влада на оваа епоха. Таа уште не помислувала на тоа да се 
ограничи на Исток, како што ќе го направи византиската политика во наредниот 
век, за да постигне поголема концетрација на силите на Исток. Оние околности што 
се наведуваат во изворите како причина за Констансовото заминување на Запад, 
било всушност само повод. Во својата црковна политика и со свирепото пресмету-
вање со папата Мартин и со Максим Исповедник, Констанс кај своите поданици 
предизвикал големо огорчување. Меѓутоа, во 660 година, тој наредил неговиот бр-
ат Теодосиј насилно да се ракоположи за свештеник, а потоа и да се убие, наводно 
поради велеиздајнички намери, а вистински затоа што тој царев брат, според сфа-
ќањата на тој период, како што тоа го покажува историјата на Ираклиевите синови, 
а подоцна и синовите на самиот Констанс, имал извесни права на учество во цар-
ската власт, додека Констанс не бил при волја да допушти вакво ограничување на 
својата владетелска моќ. До судир со Теодосиј дошло секако поради тоа што Кон-
станс, откако во 654 година за совладател го крунисал својот најстар син Констан-
тин (IV), во 659 година царско достоинство им дал и на помладите синови Ираклиј 
и Тибериј, заобиколувајќи го повторно својот брат. Крвавиот крај на овој судир во 
Цариград предизвикал вознемирување.Цариградци изразувале отворена омраза кон 
царот нарекувајќи го Каин. Ова раскинување со населението на престолнината се-
како го зацврстила Констанс во одлуката да го напушти Цариград, а на неговото за-
минување му дал карактер на непријателска демонстрација кон старата престол-
нина. 

Изгледа дека Констанс II намерувал да ги посети најважните центри на 
европскиот дел од својата држава. Најнапред застанал во Солун, потоа подолго вре-
ме минал во Атина и дури во 663 г. стигнал во Таренто. Оттаму започнала војната 
против Лонгобардите. Во почетокот имал извесни успеси, повеќе градови му ги от-
вориле своите капии без отпор, а наскоро започнала и опсадата на Беневента. Но за 
подолго време не биле доволни ни воените ни финансиските средства, па Констанс 
морал да прекине со опсадата и да се повлече во Неапол. Така пропаднал визан-
тискиот обид за ослободување на Италија од Лонгобардите. 
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Од Неапол, Констанс II отишол во Рим. Заборавајќи на папата Мартин, или, 
напротив, сеќавајќи се премногу добро на неговата судбина, папата Виталијан го 
пречекал царот пред градот на чело на римското свештенство, па свечено го испра-
тил во старата престолнина,која од својот некогашен блесок задржала само спомен. 
Констанс бил првиот цар кој по пропаста на Западноторимско царство направил 
посета на некогашната престолнина на Империјата. Додуше неговиот престој во 
Рим бил само посета која траела сè на сè дванаесет дена и се сведува само на свече-
ни приредби и црквени служби. На 17 јули 663 г. Констанс го напуштил вечниот 
град и тргнал преку Неапол за Сицилија. Тука, во Сиракуза, ја основал својата нова 
резиденција. Имал дури и намера своето семејство, жената и синовите, да ги доведе 
на Сицилија, но на тоа се спротиставиле Цариградци, огорчени од преносот на цар-
ската резиденција на Запад. 

Местото на новата резиденција било добро избрано, бидејќи од Сицилија, 
која во свое време узурпаторот Олимпиј ја избрал за своја база, царот можел да ги 
брани и италијанските области од Лонгобардите и северна Африка од Арабјаните. 
За Констансовата дејност на Сицилија малку нешто е познато. Секако стои фактот 
дека издржувањето на дворот и војската било голем товар за локалното население и 
дека самоволниот деспотизам на царот и тука предизвикал огорчување. Со тоа се 
објаснува и катастрофата со која се завршил Констансовиот престој во Сиракуза. 
Во неговата најблиска околина се направил заговор, па на 15 септември 668 година 
во купатилото го убил еден негов слуга. Во заговорот учествувале претставници на 
угледни византиски и ерменски семејства, а Еременец бил и оној Мезезиј кого по 
Констансовата смрт војската го прогласила за цар. Меѓутоа, во почетокот на 669 
година војската на равенскиот егзарх го задушила востанието. Узурпаторите и нај-
истакнатите заговорници се убиени, а царевиот труп пренесен во Цариград и зако-
пан во црквата Свети Апостол“. 

 
III. ОДБРАНАТА НА ЦАРИГРАД И ИЗГРАДБАТА НА НОВИОТ ДРЖА-

ВЕН СИСТЕМ: КОНСТАНТИН IV И ЈУСТИНИЈАН II 
 
„По смртта на Констанс II на цариградскиот престол стапил неговиот млад 

син Константин IV (668-685). Започнало мошне значајно владеење, владеење кое ја 
донело главната одлука за византиско-арабјанската борба. 

Уште во времето кога Констанс II се занимавал на Запад, Муавија по среду-
вањето на условите во Калифот, ја обновил борбата против Византија. Во 663 годи-
на, Арабјаните повторно упаднале во Мала Азија и оттогаш нивните наезди, во те-
кот на петнаесет години, секоја година се повторувале. Несреќната земја е сосема 
ограбена и опустошена. Понекогаш Арабјаните се пробивале сè до Халкедон, а че-
сто зимувале на византиско тло. Но решавачката борба, за Цариград, а според тоа и 
за опстанокот на Византиското царство, се одиграло на море. Покрај порано осво-
ените острови, Кипар, Родос и Кос, Арабјаните го зазеле и Хиос, а во 670 година 
еден од Муавините војсководци го ‘зграбчил’ полуостровот Кизика, во непосредна 
близина на византиската престолнина. Со тоа е создадена цврста база за напад на 
Цариград. Но пред да дојде до големиот удар против византискиот центар, една 
ескадра на калифот во 672 година ја зазела Смирна, а друга го окупирала ликискиот 
и киликискиот брег. (Смирна=с мирна; Ирена + м = мирена + с = смирена..., Р.И.) 
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Во пролетта 674 година започнала главната акција: огромна флота се појави-
ла пред цариградските ѕидини. Борбите траеле преку целото лето, а есента арабјан-
ската флота се повлекла во Кизик. Идната пролет таа повторно се појавила и преку 
целото лето и ја држела византиската престолнина под опсада, а истото тоа се по-
вторило и наредните години. Меѓутоа, сите обиди на Арабјаните да ја заземат оваа 
силна тврдина, најсилна тврдина на тогашниот свет, останале без успех. Арабјаните 
морале да се откажат од борбите и во 678 година ги напуштиле византиските води, 
откако во поморските битки под цариградските ѕидини претрпеле големи загуби. 
Во овие борби Византијците прв пат употребиле ‘грчки оган’, кој оттогаш често им 
служел во дефанзивните и офанзивните воени операции, потврдувајќи ја супериор-
носта на Византија во воената техника во однос на околниот свет. ‘Грчкиот оган’, 
пронајдок на архитектот Калиник од Сирија, бил експлозивна материја чие подго-
твување им било познато само на Византијците; со помош на ткн. сифон тој се фр-
лал кон непријателските бродови и предизвикувал силен пожар.( „таен оган“, Р.И.) 

При повлекувањето, арабјанската флота претрпела натамошни загуби покрај 
бурата која ја снашла кај памфилскиот брег. Истовремено и арабјанската војска во 
Мала Азија доживеала тежок пораз. Стариот Муавија бил принуден да склучи до-
говор за Византија на триесет години. Тој се обврзал да му плаќа данок на царот го-
дишно по 3.000 златници и да му испраќа по 50 робови и 50 коњи. 

Неуспехот на големиот арабјански напад оставил огромен впечаток далеку 
од византиските граници. Аварскиот хаган и поглаварите на словенските племиња 
упатиле пратеништво во Цариград, испраќајќи му подароци на царот и молејќи го 
за мир и пријателство. ‘И настанало’, така Теофан го завршува својот извештај, ‘го-
лема безгрижност и на Исток и на Запад’. 

Навистина, значењето на византиската победа од 678 година не може дово-
лно да се оцени. Тоа било прв пат навлегувањето на Арабјаните да биде запрено. 
Арабјанската инвазија, која дотогаш како некаква лавина, се ширела речиси без от-
пор, го добила првиот силен противудар. Во одбранбената борба против арабјан-
ската надојденост, победата на Константин IV претставува пресвртница од светско-
историско значење, слично на подоцнежната победа на Лав III под Цариград, во 
718 година и на победата која во 732 година,ја извојувал над Арабјаните кај Поатје. 
Од овие три победи кои ја спасиле Европа од муслиманската поплава, победата од 
678 година не била само прва туку и најзначајна. Без сомневање, тогашната навала 
врз Цариград била најјака што европскиот свет било кога ја доживеал од арабјанска 
страна. Меѓутоа, Цариград бил последната брана која í стоела на патот на арабјан-
ската инвазија. Тоа што ова брана издржала е спас не само за Византиското царство 
туку и европската култура. 

Пред нови големи тешкотии, меѓутоа, Византија ја ставило доаѓањето на ху-
нско-оногурското племе Бугари. Бугарскиот сојуз на племињата на северен Кавказ, 
со кој Византија во Ираклиевиот период одржувала пријателски односи, се распа-
днал во средината на VII век под притосок на Хазарите. Додека еден дел од Буга-
рите им се потчинил на Хазарите, повеќе бугарски племиња ги напуштиле своите 
живеалишта. Поголема орда тргнала под Аспарух на запад и во седумдесеттите го-
дини стигнал на устието на Дунав. Константин IV не ја предвидел опасноста која 
настанала за Византиското царство со доаѓањето на овој воинствен народ на нејзи-
ната северна граница. По склучувањето мир со Арабјаните, тој веднаш започнал да 
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поготвува поход против Бугарите и веќе во 680 година избувнала војна. Византи-
ската флота, под команда на царот, преку Црно Море стигнала на устието на Дунав, 
а византиската коњаница пристигнала по копно од Тракија и го минала Дунав. Ме-
ѓутоа, раскалената земја им го отежнувала на Византијците водењето на војната, а 
на Бугарите им овозможувала да ја избегнат борбата со надмоќниот непријател. 
Византиската војска ја трошела силата без вистински успех, па на крајот, откако и 
самиот цар се разболел и ги напуштил своите трупи, тргнала назад. При повлекува-
њето преку Дунав, Византијците биле изложени на нападите на Бугарите и претр-
пеле значајни загуби. Уште повеќе Бугарите тргнале по нив во потера, го минале 
Дунав, и се пробиле во областа на Варна. Така походот на Константин IV го пре-
дизвикал тоа што сакал да го спречи и му го олеснил на непријателот решавачкиот 
чекор. 

Земјата во која упаднале Бугарите, веќе во значителна мерка била словени-
зирана: тука живееле Северци и седум други словенски племиња. Овие седум сло-
венски племиња се обврзале да им плаќаат данок на Бугарите и, како што изгледа, 
стапиле заедно со нив во борба против Византија. На територијата на старата про-
винција Мезија, меѓу Дунав и балканските планини, настанала словенско- бугарска 
држава.Така доаѓањето на Бугарите го забрзал процесот на формирање на државата 
во северно-источниот дел од Балканот, придонесувајќи за создавањето на првата ју-
жнословенска држава. Се разбира, Бугарите и Словените во почетокот претставува-
ле две различни етнички групи, и долго време византиските извори прават разлика 
меѓу едните и другите, но постепено Бугарите се претопиле во словенската маса“. 

Бидејќи нема-ло ниеден материјален доказ/наод за преселби на некакви сло-
венски народи, не можела „Земјата во која упаднале Бугарите“ да се словенизира. 

Авторите Словени никогаш не познавале туку само Склавини=Повеќебожци  
„Византискиот цар бил принуден да ја признае настанатата состојба со склу-

чувањето формален договор за мир и се обврзал ‘за срамота на Ромејците’ да í пла-
ќа годишен данок на младата бугарска држава. На старото византиско земјиште прв 
пат настанала држава која Византија морала да ја признае како таква. Овој факт е 
значаен, иако вистинската загуба што ја претрпела Византија со навлегувањето на 
Бугарите не треба да се преценува, бидејќи областа што ја запоседнале Бугарите ве-
ќе од времето на словенските преселби била фактички надвор од византиската 
власт. 

Развојот на настаните на Исток ја навел византиската влада да ја промени 
црковната политика. Бидејќи очигледно повеќе не можело да се смета на враќање 
на изгубените источни покраини, монотелитската политика станала беспредметна. 
Не постигнувајќи го очекуваното измирување со источното христијанско населе-
ние, таа само предизвикала тешки заплети на Запад и во самата Византија. Во дого-
вор со Рим царот свикал во Цариград собор кој имал задача да прекине со моноте-
лизмот. Овој собор, VI Васеленски собор на христијанската црква, кој заседавал од 
7 ноембри 680, па сè до 16 септември 681 г. одржал необично голем број од 18 се-
дници, ја прогласил дотогаш осудуваната наука за две енергиии и за две волји за 
догма на христијанската веронаука. Монотелитизмот е осуден и е фрлено прокле-
тство на водечките личности на монотелитската странка, а исто така, и на нејзините 
поранешни претставници, меѓу другите и на патријарсите Сергеј, Пир и Кир и на 
папата Хонориј. Во борбата на соборот царот активно учествувал. На повеќето се-
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дници тој лично присуствувал и претседателувал, раководејќи со теолошките ди-
скусии. На свечената завршна седница, откако ги потврдил соборските одлуки со 
својот потпис, тој е поздравен од членовите на соборот, како бранител дури и како 
толкувач на вистинската вера, со воодушевени скандирања: ‘Многу години на цар-
от ! Ти го изнесе суштините на Христовата природа. Господе, зачувај го светлото 
на светот! На Константин, новиот Маркијан, вечен спомен ! На Константин, новиот 
Јустинијан, вечен спомен ! Ти ги растера сите еретици !’  

Наскоро по завршувањето на соборот на царското семејство избувнала те-
шка караница, во која како да се повторил судирот на Констанс со братот Теодосиј. 
Слично на Констанс II, и Константин IV се стремел кон не ограничено самовладее-
ње. И тој решил, на своите помлади браќа, Ираклиј и Тибериј, да им ги одземе сите 
царски права што тие, крунисани уште за време на животот на татко им, ги уживале 
легално. Меѓутоа, и тој наишол на силна опозиција, посебно во војската. Трупите 
на Анатолиската тема отворено се дигнала против неговиот потфат. Занимливо е 
дека побунетите војници, бранејќи го постојниот владетелски ред, своето барање го 
изнеле со следните зборови, полни со христијански мистицизам: ‘Ние веруваме во 
Троица и сакаме тројца да ја носат царската круна’. Константин IV не отстапил пр-
ед оваа опозиција. Најнапред на своите браќа им ги одзел царските титули, а кон 
крајот на 681 година наредил да им ги отсечат носевите. Претставниците на побу-
нетата анатолска војска се погубени. 

Овој државен удар на Константин IV имал значајни последици по структу-
рата на врховната власт на Византија. По крвавите пресметки во повеќе генерации, 
конечно е утврден монархискиот принцип на царската власт и според тоа монархи-
скиот ред на наследството на престолот со пренесување на сите права на најстариот 
син на владетелот. Како средство за обезбедување на наследството на престолот, 
институцијата совладателство го задржала и понатаму своето значење, но во вр-
шењето на царската власт совладателот не учествувал, доколку владетелот бил по-
лнолетен и способен за царување. Целата власт се концетрирала во рацете на царот 
-автократор (самодржец). 

Константин IV, чија влада оставила длабоки траги во надворешната и во 
внатрешната политика на Византиското царство, и во црковниот и во државниот 
развој, имал одвај 33 години кога, во септември, 658 година, умрел по седумнаесет-
годишно владеење. Рано умрениот цар го наследил неговиот син Јустинијан II (685- 
695; 705-711). Како и неговиот татко. Јустинијан имал одвај шестнаесет години ко-
га стапил на престолот. Меѓутоа, тој ја немал онаа разбраност и одмереност кои го 
карактеризираат вистинскиот државник. Бил по природа страсен и нескротлив и по 
тоа повеќе личел на својот дедо Констанс II. Властољубието, силно изразено кај си-
те претставници на Ираклиевата династија, се манифестирало и кај него, како и кај 
Констанс II, во безобѕирен деспотизам. Тој покрај тоа носел име за кое се врзани 
големи спомени, но во кое лежело и големо искушение. Исполнет со свеста за ви-
стината на своето царско достоинство, со примерот на Јустинијан I пред очите, 
младиот незрел и неурамнотежен владетел често премногу се занесувал со своето 
неодмерено славољубие. Неговиот нескротлив деспотизам, неговата крајна напад-
ност го доведувале до постапки поради кои кај своите современици и наследници 
уживал лош глас и порадо кои и модерната историографија го предвидела големо-
то значење на неговата влада. Па, сепак, Јустинијан II, како вистински претставник 
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на Ираклиевиот род, бил многу надарен владетел со јасни сфаќања за вистинските 
потреби на државата. 

Благодарение на големата победа на Константи IV, положбата на Царството 
на Исток била поволна, додека, напротив, Калифатот по Муавиината смрт, бил па-
рализиран со внатрешни немири. Абдалмалик, кој стапил на калифиниот престол 
истата година во која Јустинијан ја презел власта во Цариград, сакал да се обезбеди 
со нов договор за мир со Византија. Договорот им донел на Византијците значите-
лна полза: не само што е зголемен данокот на кој Калифатот се обврзал со Констан-
тин IV, туку и приходите од островот Кипар, од Ерменија и од Иберија се поделени 
меѓу двете договорни страни. Оттогаш Кипар повеќе векови се наоѓал во совла-
дателство на оние две сили, а да не им припаднал ниту на едната ниту на другата. 

Обезбеден со мир на Исток, Јустинијан II се свртел кон Балканскиот Полу-
остров. Уште во 678/8 г. ја префрлил коњаницата од Мала Азија во Тракија, со на-
мера, вели Теофан, да ги покори Бугарите и Склавините. Со таа војска, наредната 
688/9 г. презел голем поход, насочен пред сè, против Словените. Прво се судрил со 
Бугарите а потоа се пробил до Солун и ‘покорил големи маси Словени, некои во 
бојот, а некои сами му пришле’. Текот на овој поход добро ја објаснува ситуацијата 
на тогашниот Балкан: за да стигне од Цариград до Солун, царот морал со силна, 
специјално за тоа собрана војска да се пробие низ земјата окупирана од Словените. 
Неговиот пробив до Солун се сметал за воен подвиг и царот ја прослави својата по-
беда со триумфално влегување во градот и со подароци на црквата Св. Димитрија, 
патрон на градот Солун. Покорените Словени, Јустнијан ги навлекол од нивната та-
тковина и, префрлувајќи ги во Мала Азија, ги населил во темата Опсикион“.   

Не се работело за Словени туку само за Склавини. Тие биле само Повеќебо-
жци. Кај темите, кои биле под Римјаните, кои биле Христијани, немало Склавини. 

Се кажа: „Словените. Прво се судрил со Бугарите а потоа се пробил до Сол-
ун и ‘покорил големи маси Словени, некои во бојот, а некои саму му пришле’ “. 

Склавините биле домородни. Па тие како такви „‘некои сами му пришле’ “. 
Со тоа што царот населил Склавини=Повеќебожци „во темата Опсикион“, 

тие таму биле христијанизирани. Само така Склавините=Повеќебожците изчезнале. 
„Со тоа колонизацијата на Словените во Мала Азија, започната по Констан-

тиновиот поход од 658 година добила нов и мошнев силен замав. Од преселените 
словенски племиња, царот, наводно можел да формира војска од 30.000 луѓе. Та-
квиот прилив на свежи сили не само што значително ја зголемил византиската вој-
ска, туку секако и придонел за стопанската регенерација на земјата, опустошена од 
непријателските наезди“ 

Склавините=Домородци- царот „можел да формира војска од 30.000 луѓе“. 
„Преселувањето на Словените преставува најсеопфатна и најважна, но не и 

единствена колонизациона мерка на ова време. Ајдучкото племе Мардаита, кое жи-
веело во пределот на византиско-арабјанската граница, населено е на Пелопонез, на 
островот Кефаленија, во областа на Никополе како и кај Аталеа на јужниот мало-
азиски брег. На крајот, Јустинијан II ги преселил жителите на Кипар во областа Ки-
зик, која за време на опсадата на Цариград тешко настрадала и на која искусните 
морнари í биле посебно потребни“. 

Бидејќи северно од реката Дунав климатските услови не биле поволни што 
се чита кај Херодот и Мемоарите на царот Адријан, таму немала проширена репро-
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дукција со која би се зголемил бројот на населението за преселби на Балканот, пре-
селбите биле од југот каде што до денес има проширена репродукција, и Европа сè 
до денес се населува само од Балканот, а не обратно. Па Македонците им се генет-
ско блиски на Критјаните но никако на Подунавците или Заткарпатците-сè од југот. 

„Преселување на Кипраните видливо ги зафаќало интересите на Калифатот, 
а бидејќи Јустинијан II, уверен во својата надмоќност, со презир ги одбил калифи-
ните протести, во 691/2  г. дошло до војна. Меѓутоа, новите словенски трупи пре-
минале кај Арабјаните, и после тоа Византијците претрпеле тежок пораз кај Сева-
стополе во Ерменија (денешен Сулу-сарај), па византискиот дел од Еременија по-
вторно паднал под власта на Калифатот. Според византискиот пример, Арабјаните 
ги населиле пребегнатите Словени во Сирија и ги употребувале како војници во на-
тамошните борби против Византија. Теофановата хроника, нагласено нерасположе-
на кон Јустинијан II, со вообичаени претерувања тврди дека царот дозволил, заради 
одмазда, да се убијат сите Словени во Опсикија со жените и со децата. Исто така е 
тенденциозно и Теофановото тврдење дека преселувањето на Мардаитите само не-
потребно ја ослабело византиската источна граница и дека колонизацијата на Ки-
праните сосема пропаднала и дека мнозинството иселеници по патот изгинало“. 

Склавините=Повеќебожците само од интерес се бореле и за Мухамеданите. 
Се кажа: „царот дозволил, заради одмазда, да се убијат сите Словени во Оп-

сикија со жените и со децата“. 
Се убивало и тоа масово само неверници, а Склавините биле Повеќебожци. 
„Навистина, изгледа дека Кипраните подоцна се вратиле во својата таткови-

на. Напротив, Словените во темата Опсикија се споменуваат уште во X век, а исто 
така и Мардаитите во поморската тема Кивиерота и во областите на Грција, каде 
што тие сочинувале одреди од повеќе илјади војници. Според тоа, нема сомневање 
дека колонизационата политика на Јустинијан II била ефикасна и колку да била 
тешка за самите иселеници, таа соодвестувала на животните потреби на византи-
ската држава. Доведувајќи колонисти во опустошените покраини на Царството и 
населувајќи ги како војници и морнари, Јустинијан II со нови средства го продол-
жил она што Ираклиј го започнал со населувањето војници во темите. 

Гледајќи го внатрешниот развој на византиската држава во раниот Среден 
век, историчарот мора внимателно да следи одделни етапи на изградбата на темат-
ското уредување. Иако византиските хроники не зборуваат изрично за оваа мошне 
важна страна на византискиот државен развој, во нив сепак, од втората половина на 
VII век, сè почесто се спомнуваат темите, а тоа докажува дека тематската организа-
ција во Византија сè повеќе се зацврстува. Меѓу членовите на државниот совет по-
велбата на Јустинијан II од 17 февруари 687 г. ги спомнува, покрај равенскиот и ка-
ртагинскиот егзарх, и стратезите на темите Опсикија, Анатолика, Арменика, помо-
рските теми на Каравасијанците и темите во Тракија. Додека малоазиските теми на-
станале уште во времето на Ираклиј, темата Тракија е создадена во времето на Кон-
стантин IV, во периодот на доаѓањето на Бугарите, заради поефикасна одбрана од 
новонастанатата бугарска држава. Десетина години подоцна, за времето на Јусти-
нијан II, формирана е и темата Елада во средна Грција. Изгледа дека Јустинијан II 
создал извесни основи на воено-управната византиска организација во областа Стр-
имон, населувајќи и таму словенски војници. Најголемиот дел на балканската те-
риторија и натаму останал надвор од византиската власт, наоѓајќи се во рацете на 
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Бугарите и на одделни словенски племиња, без оглед дали тие го признавале виза-
нтискиот суверенитет или не. Делокругот на старата Илирска префектура фактички 
е сведен само на Солун со околината, па Илирската префектура, иако не е официја-
лно укината, постепено се угасила, а перфектот на Илирик се претворил во префект 
на градот Солун. 

Меѓутоа, тематското уредување, кое постепено се зацврстува во Мала Азија 
и кое почнува да фаќа корени и во извесни балкански поокраини, е само рамка во 
која се врши внатрешна преобразба на Византија. Дури со воведувањето на нови 
сили, пред сè, со доселувањето на Словени, новата византиска воено-управна орга-
низација добива вистинска животна сила. Византиската влада не води само војна 
против Словените, за да ја зацврсти својата положба на Балканот и да ги натера не-
мирните Склавини на признавање на нејзините врховни права. Во подолг период, 
постојано и упорно таа се труди во што поголем број да доведе Словени на својата 
територија за да ги насели во новосоздадените теми како војници и како селани 
зголемувајќи ја на тој начин својата војска и стопански јакнејќи ја земјата опусто-
шена од непријателски наезди“. 

Па никогаш немало било какви Словени туку само Склавини=Повеќебожци. 
Бидејќи Балканот не бил пуст и празен, отпаѓа можноста која стои: „во што 

поголем број да доведе Словени на својата територија за да ги насели во новосозда-
дените теми како војници и како селани“- народен јазик пелазгиски=тн.словенски. 

„Внатрешниот препород што Византија го доживува почнувајќи од VIII век 
се состои, пред сè, во настанувањето силна класа на независни селани и во созда-
вање нова војска стратиоти кои економски и специјално í припаѓаат на таа иста се-
ланска класа. Во рановизантискиот период развојот се движел во знак на порастот 
на велепоседништвото и во опаѓањето на малиот слободен посед. Слободните села-
ни постоеле но не биле многубројни и играле споредна улога, додека главна улога 
во производствените процеси имале зависните колони на крупните поседи. Од те-
шката криза, низ која Византија минала на границата меѓу VI и VII век, велепосе-
дништвото излегло ослабено и секако незначителен бил бројот на велепоседнички-
те имоти кои ги преживеале страшните разурнувања од персиските и арабјанските 
наезди во Мала Азија и аварско-словенските навалици на Балканот. Напротив, во 
сè поголем број се јавуваат мали поседници: слободните селани кои почнуваат да ја 
обработуваат опустошената земја и стратиотите на новата тематска војска. А напо-
редно со настанувањето на јакиот слој независни мали земјопоседници се изгубува 
и онаа тешка неволја која го паразилирала животот на рановизантиската држава: и 
покрај сите воени разурнувања, и покрај тоа што старото население било децими-
рано од грозните непријателски навалици, сè помалку се забележува недостиг на 
работна сила и луѓе во војската што толку остро се чуствувало во минатите векови. 
Тоа значи дека новата класа на независни селани и стратиоти во значителен дел на-
станала со приливот на свежи сили однадвор, пред сè, сили на словенската имигра-
ција. Тоа значи дека големите промени кои настанале во економската и социјалната 
структура на Византиското царство во VII век, биле, пред сè, последица на големи-
те демографски промени предизвикани со доселувањето на Словените“. 

Аварите биле Монголи, а Склавините само Белци. Никој со нив немал збрки  
Па за „доселувањето на Словените“ нема-ло ниеден материјален доказ/наод. 
Единствен тн.словенски доказ бил тн.словенски јазик-тој бил пелазгискиот. 
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„Новите услови посебно јасно се изразуваат во Земјоделскиот закон кој нè 
запознава со секојдневниот живот на византискиот селанец во раниот Среден век. 
Изгледа дека Земјоделскиот закон ги има предвид, пред сè. новите населби, наста-
нати со колонизацијата на опустошените земји. Се добива впечаток дека селските 
населби, за коли се зборува, се наоѓаат во пределите со шума. Често се говори за 
пробивање на шумите, обработка на ледините, како и за нападите на дивите ѕверо-
ви на селските стада. Селаните чии правни односи се регулираат со Земјоделскиот 
закон, се независни земјопоседници. Тие никому не му се подложни, данокот í го 
плаќаат непосредно на државата, нивната слобода на движење не е ограничена. Се 
разбира, тоа не значи дека во овој период воопшто немало зависни селани, но тоа 
секако не значи дека независното селанство претставувало во тогашните византи-
ски провинции мошне броен сталеж и дека под селанец се подразбирало пред сè, 
независен земјопоседник. Впечатливо е што Земјоделскиот закон зборува за села-
ните како за господари (κύριοι) на подвижен и неподвижен имот. Впрочем, селани-
те поседуваат не само земја и добиток туку и робови, кои уште многу векови ќе 
играат прилично важна улога во византиското земјоделие. Земјоделскиот закон по-
себно ја заштитува индивидуалната сопственост на поединците. Воедно, византи-
ските селани се членови на селските општини (κοινότης) и повеќестрано меѓусебно 
се поврзани. Ораниците, лозјата, овоштарниците, градините претставуваат целосна 
и лична сопственост на селаните, односно на селските семејства, а понекогаш и шу-
мите се наоѓаат во индивидуална сопственост на поединците. Меѓутоа, индивидуа-
лната сопственост настанува со поделбата на земјиштето окупирано од страна на 
општините, и во случај на потреба можат дополнително да се вршат нови поделби. 
Пасиштата се користат заеднички, селските стада ги чуваат овчари што ги издржу-
ва општината. 

Властите ја третираат општината како административно- фискална единица. 
За секое село се определува општа даночна сума, а членовите на селските општини 
заеднички сносат одговорност за нејзиното правилно исплатување. Позноримски-
от систем έπιβολή, кој предвидувал принудно доделување на необработеното земји-
ште се заменува со нов систем, по кој даноците за необработеното и напуштено зе-
мјиште се пренесуваат на соседите, а според тоа им се дава право на користење на 
дотичното земјиште. Овој нов систем на заедничка одговорност за даночните пла-
ќања, подоцна познат под името άλληλέγγυον, прв пат се јавува во Земјоделскиот 
закон. Главниот момент сега е пренесувањето на даночните плаќања, а не повеќе 
доделување земјиште, кое е само последица од пренесувањето на данокот. Бидејќи, 
за византиската управа, сопственик е оној кој плаќа данок. Ова типично физанти-
ско сфаќање сега доаѓа до полн израз. 

Кон крајот на VII век, како што изгледа, дошло до важни промени во начи-
нот на собирање на редовните давачки. Додека Диоклецијановиот систем capitatio- 
iugatio, кој секако важел од првите години на Јустинијан II, ја спојувал главарината 
со земјарината, сега главарината се собира независно од земјарината и го погодува 
секој оданочен без разлика. Нејзиното собирање, значи, не е повеќе условено од 
трајната населеност на селаните. Според тоа, отпаѓа една важна причина за врзува-
ње на оданочениот за родната грутка, што рановизантиската држава систематски го 
спроведувала, во согласност со тогашниот даночен систем, и покрај недостигот на 
работна сила, за да ги обезбеди за себе предвидените даночни приходи. Така и мо-
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дификацијата на даночниот систем придонела за тоа значителен дел од византското 
селанство да стекне право на слободно движење. 

Во пораст, меѓутоа, се наоѓа и црковниот и манстирскиот посед, кој посто-
јано се зголемува со подароците од побожните Византијци од сите сталежи, почну-
вајќи од царот па до најсиромашните селани. Во овој процес, како и во силното ши-
рење на монаштвото, се одразува порастот на моќта на црквата. Извесна претстава 
за огромното ширење на манастирскиот живот во Византија од тоа време ја дава из-
јавата на антиохискиот патријарх Јован од крајот на XI век. Според оваа, очигледно 
претерана, а сепак карактеристична изјава од еден висок претставник на источната 
црква и решителен бранител на неприкосновеноста на манстирскиот посед, мона-
штвото, пред да избие иконоборството, ја сочинувало половината на византиското 
население. А заедно со порастот на бројот на манстирите и калуѓерите растел при-
родно и манастирскиот посед на земја. 

Духот на христијанскиот мистицизам сè повеќе навлегува во животот на 
средновековна Византија, па сè повеќе се зацврстува и се пропагира божественото 
потекло на цврската власт и блискоста на царот и неговото царство со надземниот 
свет. Дури и во натписите на парите Јустинијан II себе си се нарекува Servus Dei и 
прв од византиските цареви на опачината од парите го става ликот на Христос. За 
време на неговата влада, 691/2 во Цариград се одржува собор кој донесува голем 
број канонски одлуки како дополнување на догматските одредби на V и VI Васеле-
нски собор и кој според тоа се нарекува Пето-Шести собор (Quinisextum) или Тру-
лски собор, по Трулската сала на царскиот двор во која е одржан. Сто и двата ка-
нона на овој собор регулираат различни прашања на црковното уредување, настоју-
вајќи да го зацврстат христијанскиот морал во народот и свештенството. Меѓутоа, 
осудувајќи извесни обичаи било од морални причини или поради нивното паганско 
потекло, каноните на Трулскиот собор ја покажуваат и вонредната жилавост на тие 
обичаи. Така на големо се гледа дека се славеле старите пагански празници, меѓу 
другите и празникот Брумалија, кога луѓето и жените, преправени и маскирани, ми-
нувале по улиците во поворка, во време на берба се пеело песни во слава на Дион-
ис, при појава на младата месечина пред куќите е пален оган кого младинците го 
прескокнувале. Овие и многу други пагански обичаи се забрануваат со канонски 
прописи, се зазбранува исто така студентите на Цариградскиот универзитет да при-
редуваат театарски претстави. 

Посебно значење имаат одредбите на Трулскиот собор во кои се појавуваат 
извесни разлики во уредувањето на византиската и римската црква, како што се до-
пуштањето на свештениците да стапуваат во брак или изричната осуда на постење-
то во сабота, кое се одомаќинило во римската црква. Така по неодамнешната до-
гматска спогодба на VI Васеленски собор, меѓу Рим и Цариград се појавиле нови 
разидувања. Овојпат не станува збор за верски проблеми, но посреди биле прашања 
кои навлегувале во секојдневниот живот и во кои на видлив начин се гледало не-
согласување меѓу источните и западните црковни обичаи. 

Не е чудо што папата одбил да ги признае одредбите на Трулскиот собор. 
Јустинијан II имал намера, по примерот на Констанс II, брзо да го ликвидира суди-
рот. Го пратил во Рим својот поверник за да го уапси папата и да го доведе на суд 
во Цариград. Меѓутоа, од времето на папата Мартин, ситуацијата се променила. 
Царот во Италија не го уживал истиот авторитет, а  позицијата на папата се зацвр-
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стила. Римската и равенската милиција толку се спритиставиле на барањето на ца-
ревиот пратеник што самиот тој морал да побара заштита од самиот папа, за да ја 
спаси главата. Тоа била одмазда за понижувањето што папството го доживеало пр-
ед четириесет години од страна на византскиот цар. Понижувањето што сега го до-
живеал царот останало неодмаздено, бидејќи наскоро по тоа Јустинијан е отфрлен 
од престолот. 

Политиката на Ираклиевата династија, која водела кон јакнење на малиот 
селски и стратиотски посед, секако не им одговарала на интересите на византиска-
та аристократија. Посебно јасен антиаристократски правец имала политиката на Ју-
стинијан II, а бескомпромисниот, предизвикувачки начин на младиот цар, кој нико-
гаш не се либел од насилнички мерки, довело до отворен судир. Според источните 
извори, Јустинијановата политика í се заканувала на аристократијата со целосно 
уништување. Меѓутоа, извесни негови мерки не можеле да бидат популарни ниту 
кај пошироките маси на населението. Неговата колонизациона политика, било кол-
ку да им соодествувала на државните потреби, тешко ги погодувала иселениците, 
одведувајќи ги од своите домови во туѓина. Згора на тоа, Јустинјановото владеење 
за неговите поданици значело големо финансиско оптоварување,доколу повеќе што 
царот, како и неговиот голем имењак, со ненаситнички страсти се оддавал на гран-
диозни градења. Немилосрдниот фискализам на владата предизвикал посебна омра-
за кај населението против раководителот на финансиите, сакелариот Стефан и ло-
готетот на државната благајна Теодор, кои, како што изгледа, се одликувале со кра-
јна безобѕирност. Кон крајот на 695 г. избувнала побуна против владата на Јустини-
јан II и странката на сините за цар го прогласиле Леонтиј, стратег на новата тема 
Елада. Спомнатите помагачи на Јустинијан паднале како жртви на народното огор-
чување, а нему самиот му е отсечен носот па отфрлениот и осакатен цар е протеран 
во прогонство во Херсон“. 

 
IV. ПРОПСТА НА ИРАКЛИЕВАТА ДИНАСТИЈА 
 
„По превратот 695 година, Византија ја губи рамнотежата. Почнува период 

на немири кои ќе траат дваесет години. Ова време на внатрешни вриења го ставило 
Царството пред нови опасности и довело нови видливи загуби. Тешка загуба ја сна-
шла Византија во северна Африка. Бидејќи Констансовиот план за поефикасна од-
брана на западните делови на Царството претрпел неуспех, паѓањето на Картагин-
скиот егзарх било само прашање на време. Пробивајќи се долж северноафрикан-
скиот брег, Арабјаните во 697 г. ја зазеле Картагина. Флотата, што царот Леонтиј 
итно ја пратил во Африка, успеала уште еднаш да го поврати градот.Но идната про-
лет од море и од копно пристигнале зајакнати арабјански контингенти, па Византи-
јците морале да се повлечат пред надмоќниот непријател. 

Тогаш византиската флота се побунила против Леонтиј и за цар го издигна-
ла Апсимар, друнгарија на приморската тема Кивиреота. Овој влегол во Цариград и 
се искачил на престолот како Тибериј II (698-705), изгледа со подршка на градската 
милиција од редовите на зелените. Бидејќи како што неговиот претходник за цар го 
прогласила странката на сините, така него го прогласила странката на зелените. 
Отфрлениот Леонтиј е затворен во манастир, откако и нему, како и на Јустинијан II 
пред три години, му е отсечен носот. 
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Тибериевата влада не се обидела да го поврати загубениот Картагински ег-
зарх или барем да го запре натамношното пробивање на Арабјаните во Африка. 
Арабјаните, кои на својот натамошен пат се судирале само со локалните маварсаки 
племиња, веќе во првите години на VIII век допреле до Атлантскиот Океан. На по-
силен отпор наишле дури кај Септем, најистуреното упориште на Царството на за-
пад (денешна Сута од другата страна на Гибралтар). Откако во 711 година паднала 
и оваа тврдина, целиот северноафрикански брег се нашол во рацете на Арабјаните, 
па тие започнале со освојувања на Шпанија, каде што само за неколку години ја 
скршиле западноготската власт. Така Арабјаните по заобиколен пат, преку Африка 
се пробиле во Европа од запад, откако јаките цариградски ѕидови во тоа ги спре-
чило на директиниот пат преку исток. 

Меѓутоа, Ираклиевата династија во личноста на Јустинијан II уште еднаш 
дошла на власт. Ни свирепото осакатување ни прогонството во оддалечениот Хер-
сон не го смириле Јустиијановиот несмирлив дух. Тој не се помирил со својата су-
дбина, туку мислел на враќање и одмазда. Посебно изгледа го охрабрила промената 
на престолот во 698 г.; неговото однесување било сè посомнително, така што лока-
лните власти во Херсон решиле да í го предадат на цариградската влада. Навреме-
но опоменат, Јустинијан побегнал кај Хазарите. Убаво примен на хазарскиот двор, 
тој се оженил со хагановата сестра, која го примила христијанството и зела име Те-
одора, името на сопругата на Јустинијан I. Јустинијановата акција предизвикала се 
поголема вознемиреност во Цариград, па на хазарскиот двор стигнало пратеништво 
од царот Тибериј, барајќи Јустинијаново предавање. Јустинијан повторно побарал 
спас во бегство и во многу пустоловини стигнал на западниот брег на Црно Море. 
Тука стапил во контакт со бугарскиот хан Тервел и од него си обезбедил подршка. 
Есента 705 г. Јустинијан II се појавил, во Тервелова придружба, на чело на бугар-
ско-словенска војска под Цариград. Но пред ѕидините на византиската претстолни-
на оваа војска била немоќна. Тогаш Јустинијан, со неколку другари, ноќта се про-
врел низ водоводна цевка во Цариград. Во изненадениот град настанал метеж. Ти-
бериј побегнал пред својот смел соперник. Јустинијан кој, изгледа, во Цариград 
имал не само непријатели туку и приврзаници, успеал да се зацврсти на Влахери-
скииот двор, и по десет години, полни необични пустоловини, повторно го зазел 
татковиот престол. Шест години (705-711) во Византија владеел Јустинијан ‘Ринот-
мет’ (со отсечен нос), не обрнувајќи се на своето осакатување и на симболичната    
дисквалификација што тоа требало да ја изрази. Неговата нескршлива војна за вла-
ст ја докажала недоволната ефикасност на овој вид дисквалификување, толку во-
обичлено во VII век; оттогаш тоа не е применувано на отфрлените цареви и пре-
тенденти. 

Необична била и наградата што им припаднала на Јусинијановите помагачи 
и одмаздата која ги стигнала неговите непријатели. Бугарскиот хан Тервел добил 
титула цезар, која, навистина, го немала повеќе некогашното свое царско значење, 
но сè уште била највисока и најпочесна титула после царската. Прв пат странски 
владетел ја  добил оваа славна титула и пред Тервел да се врати во својата земја со 
богати подароци, тој, како носител на царските звања, седејќи покрај царот, примал 
поздрави од византискиот народ. Напротив, во бегство фатениот Тибериј-Апсимар, 
како и пред седум години отфрлениот Леонтиј, се изложени на јавен подбив, а  по-
тоа погубени. Многу виши офицери се обесени долж цариградските ѕидови. На па-
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тријархот Калиник, кој го крунисал Леонтиј, ископани му се очите. Но, тоа биле са-
мо првите жртви на систематски терор кој одел кон уништување на сите цареви не-
пријатели. За својата втора влада Јустинијан навистина го заслужил гласот на кр-
воличниот тиранин што со векови го следел. Обземен со неодоливата желба за од-
мазда, тој заборавил на најважните државни работи, го запоставил водењето војни 
со на дворешните непријатели и ги трошел сите свои сили во јалова борба со вна-
трешните противници, што самиот си ги создавал. 

Најголема полза од тоа имале Арабјаните. Во 709 г. тие ја опседнале Тиана, 
една од најважните гранични тврдини. Царската војска која се судрила со нив била 
недоволна и се наоѓала под слабо водство, бидејќи најспособните луѓе паднале ка-
ко жртви на Јустинијановата одмазда. Византијците се прегазени до нозе, па Тиана, 
исцрпена од опсадата, без изгледи за помош, му се предала на непријателот. При 
упаѓањето во Киликија во 710 и 711 г. Арабјаните, изгледа, не наишле на никаков 
отпор и успеале да освојат повеќе тврдини. Еден помал одред дури се пробил до 
Хрисополе. 

Незадоволен од масовното погубување во Византија, царот во меѓувреме ис-
пратил казнена експедиција во Равена, која за време на неговата прва влада зазела 
непријателски став спрема нему. Градот е страшно ограбен, на неговиот епископ 
му се ископани очите, а најугледните граѓани во окови се доведени во Цариград и 
тука се погубени. Судирот со Рим, кој избувнал поради одредбите на Трулскиот со-
бор, решен е, меѓутоа, на пријателски начин. Кон крајот на 710 г. папата Констан-
тин на повик на  царот дошол во Цариград, каде што е дочекан со големи почести. 

Иако по казнената експедција од 709, во Равена кон крајот на 710 или во по-
четокот на 711 година избувнало востание, Јустинијан испратил слична експеди-
ција и во Херсон, местото на своето некогашно прогонство. Овде одмаздата била 
уште посвирепа, но тоа Јустинијан го чини глава. Буната најнапред го зафатила на-
селението на Херсон, а потоа се проширила и на царската војска и флота. Побуната 
ја подржувале и Хазарите, чија власт во меѓувреме се проширила и на Кримскиот 
Полуостров. За цар е прогласен Ерменецот Вардан, и кого тој во почетокот на 711 
година со флотата дошол пред Цариград, престолнината му ја отворила капијата. 
Немало повеќе никого кој би го бранел Јустинијан. Отфрлениот цар го убил еден 
негов офицер. Јустинијановата глава е испратена во Рим и во Равена, па таму е 
истакната на јавно место. Убиен е и неговиот мал син Тибериј, син на хазарската 
принцеза. Така славната Ираклиева династија доживеала свиреп и крвав крај“.  

Имало само еден православен народ, никако етнички (етнос-едно-еднорасни 
народи). Ова било наспроти Склавините=Повеќебожци. Следи судирите биле само 
верски, а овде се говори за владетелски одмазди, многу погрозни од на Склавините. 

 
ТРЕТ ДЕЛ 

 
ПЕРИОДОТ НА ИКОНОКЛАСТИЧКАТА КРИЗА (711-843) 
 
„Извори. За првиот период на овој дел основно значење имаат веќе спомна-

тите хроники на патријархот Никифор (до 769) и на Теофан (до 813). Се разбира де-
ка борбите околу иконите кај двајцата хроничари се прикажани од иконофилско 
гледиште. Иста иконофилска тенденција покажува и византиската хронографија за 
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вториот период на иконоборството.Хрониката на Георгиј Монах, типична монашка 
хронологија, настаната за времето на Михаило III (842-67), почнува од создавањето 
на светот, а се завршува со 842 година. Самостојно изворно значење има само завр-
шната партија од 813-842  г., додека приказот на  претходната епоха се засновува, 
пред сè, на Теофан. На хрониката на Теофан се однесува и највредниот дел од хро-
никата на Симеон Логотет. Оваа хроника од средината на X в. зачувана е повеќе ре-
цензии: во ткн. хроники на Теодосиј Милетински, на Лав Граматичар и Продолжу-
вачот на Георгиј Монах, во многубројни неиздадени ракописи и во старословенски 
превод. На вториот период на иконоборството се однесуваат првите три книги на 
Јосиф Генесиј, кој пишувал за времето на Константин VII Порфирогенит, како и 
првите три книги на компилативниот дел познато под името Теофанов Продолжу-
вач (Οί μετά θεοφάνην, Theophanes continuatus), кое исто така потекнува од Порфи-
рогенитовото коло. Походот на царот Никифор I против Бугарите и судбоносната 
битка од 811 г. ја опишува анонимната ‘Приповед’ (διήγησις) репродуцирајќи го 
современиот, непосредно после битката составен извештај. Во еден, исто така, 
анонимен спис детално е прикажано владеењето на Лав V (813-820). Како што убе-
дливо покажал Грегоар, двата овие списи му припаѓаат на еден автор и претставу-
ваат делови на едно изгубено историско дело. Овде треба да се спомене и Монем-
васиската хроника од втората половина на X в., која известува за превласта на Сло-
вените на Пелопонез од крајот на VI до почетокот на IX век“. 

Склавините на Пелопонез биле само Повеќебожци- Римјаните=Христијани. 
„Податоците на византиските извори за византиско-арабјанските односи 

значително ги дополнуваат вестите на арабјанските историчари, меѓу кои на прво 
место треба да се спомне Табариј (839-923). Истакнатиот научник Табариј напишал 
историја од создавањето на светот до своето време,во која детално говори за араб-
јанско-византиските војни; постарите извори обично ги наведува буквално. Голема 
вредност имаат и списите на арабјанските географи, посебно Ибн-Хордадбех и Ку-
дама, кои даваат важни податоци за условите во Византиското царство, посебно за 
неговата воена организација и тематско уредување. Како што покажале поновите 
истражувања, пред сè, многубројните трудови на Греогар, византискиот народен еп 
за Дигенис Акрит содржи богат историски материјал за византиско-арабјанските 
војни“. 

Војните биле меѓу Христијани=Римјани (Ромејци) и Мухамедани=Арапи. 
„Зборувајќи за икомоборското движење, сите спомнати византиски истори-

чари и хроничари го застапуваат, се разбира, иконофилското гледиште. Во иста, 
ако не и во поголема мерка ова важи за хагеографските списи на оваа епоха, кои ги 
слават подвизите на бранителите на култот на иконите и, природнол, имаат панеги-
рачки карактер. Сепак, неколи од тие списи имаат голема изворна вредност и зна-
чително ги дополнуваат кратките вести на хроничарите. Од многубројните житија 
на светците на иконокластичката епоха ги наведуваме само најважните и историски 
највредните. Житието на Стефан Нови (ум. 767), кое 808 г., врз основа на постари-
те вести, го составил Стефан, ѓакон на Света Софија, претставува најдетален и нај-
стар зачуван извештај за иконокластичките прогонувања од времето на Констант-
ин. Недостатоците, карактеристични за сите овие дела од овој вид, се надоместува-
ат со богатството живи, конкретни детали. Извор од првостепено значење претста-
вува и житието на Никита, игумен на Медикскиот манастир во Битинија (ум. 824), 
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што наскоро по неговата смрт го напишал неговиот ученик Теостерикт. Посебно 
значење, и тоа не за историјата на иконоборството туку за социјално-економската и 
културната историја на Византија, има необично занимливо житие на Филарет Ми-
лостиви. Поголема историска вредност имаат и актите на 42-та аморитски маче-
ници. 

Најважни теолошки списи за култот на иконите од првиот период на иконо-
борството се писмата на патријархот Герман (715-730), значајни и за историјата на 
иконокластичкото движење, а посебно зборува Јован од Дамаск. Ткн. ‘Поуките на 
старците за светите икони’ содржат проповеди на Георгиј Кипранин и записнички-
те белешки за дискусијата на овој светец и некој икнокластички епископ, една од 
оние дискусии кои се одржувани, изгледа, во поголем број пред свикувањето на пр-
виот иконокластички собор. Од говорот на Јован Дамаскин и ‘Поуките’ на Георгиј 
Кипранин поаѓаат списите на Јован Ерусалимски настанати пред Никејскиот собор, 
и расправата на непознатиот автор под наслов ‘Adversus Constantium Cabalinum’ 
која покрај Јован Дамаскин и Георги Кипранин, го користи и Јован Ерусалимски. 
Најважни теолошки дела од вториот иконокластички период се списите и писмата 
на Теодор Студит и многубројните списи на патријархот Никофор. Треба да се спо-
мне и писмото што источните патријарси му го упатиле на царот Теофил (829-842) 
за да го наговорат да отстапи од иконоборството. Посебно значење како историски 
извори имаат Актите на VII Васеленски собор во Никеја. Наспроти многубројните 
списи на претставниците на иконофилската странка, ниеден иконокластички спис 
не е зачуван во својот првобитен облик, бидејќи VII Васеленски собор во 787 г. на-
редил да се уништат сите иконкластички дела, а слични одлуки донел секако и со-
борот од 843 г. Сепак, зачуван е поголем број иконкластички фрагменти, цитирани 
во иконофилски списи и во документите од поголемните причини. Така од актите 
на Никејскиот собор можат да се реконструираат одлуките на Првиот иконокласти-
чки собор од 754 г., а од делата на патријархот Никифор одлуките на Вториот ико-
нокластички собор од 815 година, како и два мошне занимливи списи од 815 го-
дина, како и два мошне занимливи списи на царот Константин V“. 

Герман бил тн.словенски бог. Името Герман на Балканот пред тн.Словени. 
„Меѓу биографите на папите во оваа епоха посебно е значајна Vita Gregorii 

III, која фрла многу светлина на односите меѓу Рим и Цариград. Зачувани се и две 
писма од папата Грегориј II до царот Лав III, иако само во грчки превод. Нивната 
автентичност е често оспорувана, но секако денес никој, или речиси никој, повеќе 
во целина не ги отфрлува овие важни документи. Покрај тоа постои и едно несо-
мнено автентично писмо од Григориј II до патријархот Герман. Ставот на Запад по 
прашањето на иконите, пред сè, во ‘Карловите книги’ (Libri Carolini) како и пи-
смата на Адријан II до Карло Велики и до византиските владетели. 

Најважното законодавно дело на овие епохи е Еклогата на Лав III од 726. За 
законите што постарата наука му ги препишува на Лав III, говоревме порано“. 

 
I. БОРБИТЕ ОКОЛУ ПРЕСТОЛОТ 

  
„Големата криза во која Византија влегла во периодот на иконоборството 

навестувана била уште во времето на владеењето на Филипик-Вардан. Во тоа лежи 
значењето на ова кратко и инаку безначјно владеење. Филипик, имено, не само што 
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ги обновил христолошките расправии,туку и предизвикал и едно малку забележана, 
но занимлива борба околу сликите. Навистина, уште не бил во прашање култот на 
иконите како таков, но оваа борба го искористила симболичкиот карактер на сли-
ките како средство за пресметување и според тоа може да се смета прво знамење на 
престојниот голем спор околу иконите. 

Како Ерменец, Вардан-Филипик, бил, изгледа, наклонет кон монофиузитиз-
мот. Навистина, тој не одел толку далеку за да се обиде да воспостави монофизити-
зам, но затоа настапил како решителен бранител на монотелитизмот. Со силата на 
својата власт тој ги отфрлил одредбите на VI Васеленски собор и го прогласил мо-
нотелизмот за единствено дозволено вероучење. Овој пресврт нашол симболичен 
израз на тоа што на царскиот двор е уништена сликата на VI Васеленски собор и 
што е отстранет натписот на Милиската капија пред царскиот двор, истакнат зара-
ди спомен на овој собор, а на неговото место е поставена слика на царот, како и 
слика на патријархот Сергеј, покренувач на монотелизмот. Исто така подоцнежни-
те цареви икономборци ги остранувале сликите со верски карактер, ширејќи ги и 
пропагирајќи ги во исто време царските слики. 

Иако Филипиковата монотелитска реакција предизвикала силна опозиција и 
само го забрзала неговото паѓање, сепак тој дури и во повисоките црковни кругови 
нашол приврзаници или барем помагачи. Дигнале глава и монофизитските елеме-
нти, што покажува дека монофизитско-монотелитската ерес во Византија уште не 
одумрела. 

Во Рим царевата црковна политика наишла на силен отпор, кој исто така се 
манифестирал на занимлив симболичен начин. Известувајќи го папата за своето до-
аѓање на престолот,Филипик му го испратил своето ‘верују’ во монотелитскиот дух 
и своја слика. Во Рим сликата на еретичкиот цар е отфрлена и не се ковала ни на 
парите, додека неговото име не се спомнувало ни во црковните молитви ни при да-
тирањето на повелбите. А бидејќи царот ја отстранил од дворот сликата на VI Васе-
ленски собор, папата од своја страна наредил во црквата Св. Петар да се истакнат 
слики на сите шест васеленски собори. Така, малку порано од избувнувањето на 
борбата околу иконите, меѓу еретичкиот цар и папата дошло до занимливи рас-
правии, во која гледиштето на двете страни се изразувале во примањето или во од-
бивањето на извесни слики. 

Мошне се влошила и надворешнополитичката ситуација.Арабјаните ја иско-
ристиле несигурната состојба, настаната по промените на царскиот престол, за да 
извршат нови напади врз византиската територија. А пред сè, бугарскиот хан Тер-
вел ја искористил можноста како одмазник на својот стар сојузник Јустинијан II да 
завојува против новиот цар кој му го одзел престолот. Бугарите стигнале до под ца-
риградските ѕидини и ја ограбиле самата околина на византиската престолнина. Ра-
скошните вили во предградието, кои на угледните Цариградци им служеле за лет-
никовци, се опустошени од бугарските орди. Фактот што Тервел можел непречено 
да мине низ Тракија и да стигне до самиот Цариград покажува колку бил разнишан 
византискиот одбрамбен систем и колку биле слаби царските трупи во европскиот 
дел. За да се спаси ситуацијата, морало да се доведат трупи од темата Опсикија. Но 
Опсикијанците се побуниле против Филипик, па на 3 јуни 713 година тој е отфрлен 
и ослепен. 
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Иако акцијата потекнала од војската, за цар е прогласен цивилен чиновник, 
протоасекритот Артемиј, кој при крунисувањето добил име Анастасиј. Прва мерка 
на новиот цар била отповикувањето на Филипиковите монотелитски одредби и све-
чено признавање на одлуките на VI Васеленски собор. Сликата од овој собор, што 
Филипик ја отстанил, е истакната на старото место, додека сликата на Филипк и на 
патријархот Сергиј се уништени.  

Најголеми грижи создавале, меѓутоа, акциите на Арабјаните, кои очигледно 
се подготвувале за напад на самиот Цариград. Со голема енергија Анастасиј II се 
обидел да ја спаси ситуацијата. Презел мерки за одбрана и снабдување на престо-
лнината, за команданти во војската ги поставил најспособните луѓе и на крајот се 
решил да го предупреди непријателот и да ја изненади арабјанската флота во нејзи-
ните подготовки. За место на концетрација на византиските трупи, царот го опре-
делил островот Родос. Но штом пристигнале Опсикијанците тие повторно дигнале 
востание, се вратиле на копно и го прогласиле за цар Теодосиј, собирач на данок во 
нивната тема. Овој отишол во бегство за да го избегне ова неочекувана и опасна че-
ст, но го фатиле и го натерале да ја прими царската круна. Наместо борба против 
Арабјаните, повторно дошло до граѓанска војна, која траела цели шест месеци. На 
крајот Опсикијанците со помош на таканречените ‘Готи-Грци’, погрчени Источни 
Готи кои од периодот на Преселбите на народите живееле во областите на тогаш-
ната тема Опсикија, успеале кон крајот на 715 година да доведат свој кандидат на 
цариградскиот престол“. (Не Источни Готи туку Остроготи- остро напаѓале, Р.И.) 

Па имало само верски народи-„Готи-Грци“ не биле источни туку Остерготи. 
„Станувајќи цар против својата волја, Теодосиј III владеел уште пократко 

отколку неговите претходници.Во средиштето на натамошните настани не стои тој, 
туку стратегот на Анатолиската тема Лав. Човек со незначајно потекло, Лав е роден 
во северна Сирија, но во времето на владеењето на Јустинијан II, во рамките на то-
гашните колонизациони мерки, со своите родители е преселен во Тракија. Кога, пак 
‘царот со отсечен нос’, по десетгодишно прогонство, минувал во 705 г. низ Тракија 
за да си го поврати престолот, младиот стратег Лав стапил во негова служба. За на-
града тој е поставен за спатарија и со тоа започнало неговото брзо воздигнување. 
При една тешка и опасна експедиција во кавказката област, тој ги докажал своите 
воени и дипломатски способности. Анастасиј II го поставил за стратег на темата 
Анатолика. Како командант на еден од најважните воени окрузи Лав, по паѓањето 
на Анастасиј, се дигнал против слабиот Теодосиј, спогодувајќи се со стратегот на 
темата Арменијака, Артавазд, кому му ја ветил својата ќерка и високата титула ку-
ропалат. Резултатот на борбата меѓу слабиот цар и енергичниот узурпатор бил од-
напред сигурен, дотолку повеќе што Лав располагал со поголема воена сила. Фа-
ктички, тоа била борба на темите Анатолика и Арменијака, против темата Опсики-
ја, која стоела зад Теодосиј III. На 25 март 717 г. Лав влегол во Цариград и се кру-
нисал за цар во Света Софија. Со тоа завршил периодот на борбите околу престол-
от. Царството, кое во текот на три децении доживеало седум преврати, во Лав III 
(717-741) нашло владетел кој не само што создал цврста и трајна влада, туку и ос-
новал нова династија“. 

Името Герман било тракиско, а во Сирија имало Германикеа. Бидејќи името 
Герман бил тн.словенски бог, очигледна врска со тн.словенски јазик. Тој бил на-
роден варварски=пелазгиски=тн.Платонов јазик- сирискиот арамејски бил службен.  
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II. ИКОНОКЛАЗМОТ И ВОЈНИТЕ СО АРАБЈАНИТЕ: ЛАВ III 
 
„Опасноста која í се заканувала на Византија од страна на Арабјаните ста-

нувала сè покритична. Бидејќи противофанзивата, што ја подготвувал Анастасиј II 
пропаднала по внатрешните немири, одлуката морало повторно да падне под ѕиди-
ните на Цариград. Во август 717 година, Арабјаните веќе биле под Цариград со вој-
ска и со флота. Како во времето на Константин IV, започнала огорчена борба од ко-
ја зависел опстанокот на Царството. И како пред четириесет години, така и сета Ви-
зантија ја добила решавачката битка. Пак Византијците успеале да ја уништат не-
пријателската флота со ‘грчки оган’, додека сите  јуриши на Арабјаните на Цари-
град се распаѓале пред јакоста на градскиот бедем. Покрај тоа, зимата 717/18 била 
посебно сурова: Арабјаните умирале во големи маси, а штом минала оваа неволја, 
во арабјанскиот табор се појавила страшна епидемија. Од значење била и помошта 
на Бугарите: ханот Тервел, стариот сојузник на Јустинијан II, се одзвал на виза-
нтискиот повик и им нанел на Арабјаните тешки загуби. На крајот, на 15 август 718 
г., точно една година од денот на опсадата, арабјанските лаѓи ги напуштиле визан-
тиските води. Така втор пат арабјанската олуја се скршила на јакоста на цариград-
ските ѕидови на прагот на Европа. 

На копно наскоро започнала повторно војната, водена со голема жестокост. 
Почнувајќи од 726 година Арабјаните секоја пролет упаѓале во Мала Азија. Цеза-
реа била заземена, Никеја опседната, и дури во 740 година големата победа на Лав 
III кај Акроинон (јужно од Аморион) и дошло до крај на оваа неволја. На Византија 
силна потпора í дале нејзините традиционално пријателски односи со Хазарите, 
кои поради заедничкото непријателство кон Калифот стоеле во присна врска со 
Византијците и кои со упаѓањата во кавкаските и ерменските области ги вознемир-
увале Арабјаните.Сојузот со Хазарското царство е зајакнат со тоа што во 733 г. Лав 
III го оженил својот син и наследник Константин со ќерката на хазарскиот хаган. 

Со ослободување на Цариград и Мала Азија од Арабјаните, се завршила ва-
жна етапа во византиско-арабјанската борба. Подоцнежните напади на Арабјаните 
често í носеле на Византија значителна штета, но повеќе не го доведувале во пра-
шање нејзиниот опстанок. Цариград повеќе не доживеал ниту една опсада од стра-
на на Арабјаните, а Мала Азија, внатрешно зајакната и препородена, трајно остана-
ла во рамките на Византиското царство. 

Продолжувајќи со изградбата на новиот управен систем, Лав III извршил по-
делба на преголемата тема Анатолика. Главна цел на оваа мерка била секако да се 
спречат зачестените узурпации. Никој подобро не знаел од Лав какви последици 
можело да има обединувањето на ваква територија во рацете на еден стратег. Ана-
толската област, значи, е преполовена и нејзиниот западен дел, кој дотогаш прет-
ставувал округ (турма) на темата. Занимиливо е што оваа нова област, според тра-
чките трупи кои во неа биле населени е наречена Тракесиска тема: јасен доказ дека 
населувањето на војниците ја чинело основата на тематската организација. Исто то-
лку голема, ако не и уште поголема, темата Опсикија, останала, меѓу тоа, неподе-
лена. Лав  III се задоволил со тоа што за командант на Опсикија го поставил својот 
зет Артавазд.Колку била неговата грешка, се покажало дури подоцна кога Артавазд 
се дигнал против Лавовиот син Константин, па Константин V,по ова ново искуство, 
го претворил источниот дел од оваа огромна област во посебна тема, која според 
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овде доселените стари Букелари, го добила името тема Букеларија.Од друга страна, 
за времето на Лав III, ако не веќе и за Анастасиј II, меѓу 710 и 732 г., во два дела е 
поделена темата на Карависијанците, која првобитно ги опфаќала сите приморски 
сили на Византиското царство. Нејзините два друнгаријати, кои дотогаш му биле 
потчинети на стратегот на Карависијанците, претворени се во самостојни единици: 
јужниот малоазиски брег со околните острови ја сочинува оттогаш темата на Киви-
реотите, а Егејските Острови- друнгаријатот на Егејското Море, кој подоцна исто 
така добил статус на тема. Од средината на VIII век, ако не и уште порано, и Крит 
претставувал тема. Делбата на големите теми во VII век означувала усовршување 
на тематското уредување. Според тоа, царевите од VIII век направиле извесен, иако 
скромен напредок во изградбата на Ираклиевиот систем; поголеми поважни про-
мени тематската организација доживеала дури во текот на идниот век. 

За развојот на византиското право големо значење имала Еклогата што Лав 
III ја објавил во 726 година. Еклогата претставува избор од најважните важечки од-
редби на приватното и кривичното право; посебно внимание таа му посветува на  
семејното и наследното право.Нејзиното објавување имало,пред сè, цел, покрај пре-
широките и непрегледни законици на Јустинијан I, да им пружи на судските уста-
нови, законик кој по својот обем и материјал одговорал на практичните потреби на 
судството. Еклогата поаѓа од Јустинијановото римско право, кое за сите времиња 
останало основа на византискиот правен живот, но тоа не се задоволува со ексцер-
пирање на старото право, туку се обидува да се измени во правец на ’поголемо чо-
векољубие’. Навистина, таа значително отстапува од Јустијановото право, од една 
страна под влијание на канонското право, од друга, под влијание на источното оби-
чајно право. Така, на пример, се ограничува patria potestas, додека правата на жени-
те и децата значително се прошируваат. Посебно внимание заслужуваат промените 
во кривичното право кои, впрочем, не изгледаат токму секогаш вдахновени со хри-
стијанско човекољубие.Еклогата дава цел систем телесни казни за кои уште не знае 
Јустинијановото право: сечење на нос, јазик и рака, ослепување, стрижење и запа-
лување на косата и брадата и на тоа слично. Навистина, овие одвратни осакатувања 
во извесни случаи ја земенуваат смртната казна предвидена со Јустинијановото 
право, а во други тие се применуваат наместо парични казни. Впрочем, уживањето 
во осакатување и во свирепи телесни казни што, за разлика од римското право, ги 
покажува Лавовата Еклога, во Византија не е нешто ново: историјата на VII век 
пружа за тоа богат материјал. Доколку Еклогата отстапува од Јустинијановото пра-
во, таа всушност, го фиксира и го потврдува обичајното право кое се формирало во 
Византија во текот на VII век. Таа ги покажува промените кои настанале во виза-
нтискиот правен живот и во византиската правна свест по Јустинијан, промените 
кои, од една страна се објаснуваат со подлабоко пробивање на христијанските сфа-
ќања, а од друга страна, со огрубените нарави под влијание на Исток. 

Објавувањето на новиот, секому лесно достапен законик придонело за сре-
дување на условите во византиското судство. Во предговорот на својот законик ца-
рот изразува решеност да стави крај на подмитливоста на судските установи и на 
сите судии, почнувајќи од самиот квестор, да им определи соодветна плата. Како 
дело на еретички цар-иконоборец, Еклогата подоцна ја бие лош глас во Византија. 
И покрај тоа таа имала големо влијание врз подоцнежното законодавство и тоа не 
само во Византија туку и во словенските земји“. 
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Склавините биле само Повеќебожци- Римјаните (Ромејци) само Христијани. 
„Со избувнувањето на иконоборското движење во Византиското царство за-

владеала криза која му дала посебно обележје на овој период и која во повеќе од 
стотина години го претворило Царството во арена на жестоки внатрешни борби. 
Оваа криза одамна се навестувала. Фактот што таа добила облик на борба околу 
иконите, се објаснува со посебното симболичко значење кое во Византија им се 
припишувало на иконите. Во текот на последните векови во областа на грчката цр-
ква, култот на црквата сè повеќе се ширел и станал еден од најважните изрази на 
византиската побожност. Од друга страна, имало и спротиставување на тој култ кој 
изгледал спротивен на христијанството како духовна вера.Овие опозициони струи 
се појавувале, пред сè, во источните покраини на Царството, прастарите средишта 
на верските вриења, како што сè уште се одржувале монофизитски елементи и каде 
павликијанската секта, спротивна на сите облици на надворешен црковен култ, зе-
мала сè поголем замав. Но дури со контактот со арабјанскиот свет, латентното не-
расположение кон култот на иконите се претворило во отворено иконоборство. 
Противниците на Лав III го објаснувале неговото непријателство кон иконите час 
со еврејско, час со арабјанско влијание. Фактот што Лав III ги гонел Евреите и дека 
ги принудувал на покрстување не ја исклучува подложноста на влијанието од Мој-
сиевата вера која припишува строга забрана на верски слики, како што ни борбата 
против Арабјаните не покажува дека Лав бил неподложен на влиијанија од арабја-
нската култура. Напротив, гонењето на Евреите за Лав III, едно од ретките прогону-
вања на Евреите во византиската историја, повеќе може да се смета за знак на ја-
кнење на еврејското влијание во овој период. Не е случајно што, почнувајќи од VII 
век, во византиската богословска книжевност се појавуваат поголем антиеврејски 
полемички списи. Многу поголемо значење, имаат, меѓутоа, алузиите на Лавото 
‘арабјанофилство’. Арабјаните, кои повеќе децении крстареле по малоазиските по-
краини, на Византија не í донеле само војни туку и своја култура, а со неа и стра-
вување на секаква култна ликовна уметност. Иконоборските сфаќања настануваат 
во источните покраини на Византија како резултат на вкрстување на христијан-
ските стремежи за чисто духовна вера со влијанијата на старите христолошки ереси 
и секти, спротивни на надворешниот црковен обред, како и со влијанието на надво-
решниот црковен обред, како и со влијанието на нехристијанските религии, евреј-
ството и посебно исламот. По совладувањето на воената навала од Исток, започна-
ло, во борбата со иконоклазмот, пресметувањето со пробивите на источните култу-
рни влијанија. Патот на  ова пробивање му го отворил истиот оној цар што под ца-
риградските ѕидини ја запрел арабјанската воена наезда. 

Неколку години пред појавата на иконоборството во Византија, уништувани 
се сликите во Омајадското царство. Воедно јакнеле иконоборските струи во визан-
тиска Мала Азија, каде што меѓу повисоките претставници на клерот се формирала 
влијателна иконокластичка група. На чело на таа група стоела митрополитот Тома 
Клаудиполски и епископот Константин Николејски, вистински духовен водач на 
византиското иконоборство, кого православните Византијци го нарекувале ‘ериси-
арх’. Во служба на иконоборското движење на крајот застанал и самиот цар Лав III, 
кој водел потекло од исток и кој долго низа години провел во источните покраини 
на Царството. 
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Во 726 година, Лав III прв пат отворено настапил против култот на иконите. 
Секако врз тоа влијаеле малоазиските епископи-иконоборци, кои непосредно пред 
тоа го посетиле Цариград, а врз царот влијаел и силниот земјотрес, што тој, во ду-
хот на времето, го сфатил како знак на божјиот гнев, предизвикан со почитувањето 
на иконите. Тој најнапред држел проповеди со кои се обидувал да го убеди својот 
народ дека почитувањето на иконите е спротивно на  христијанската вера. Во тоа се 
маниифестирало неговото сфаќање за суштината на, од господ нему доверената, ца-
рска власт; како што неколку години подоцна му пишувал папата, тој се сметал не 
само за цар туку и за прв свештеник. Така веќе на  самиот почеток на борбата околу 
иконите се поставило прашањето на односот меѓу државата и црквата. Царевите-
иконоборци сакале на својата власт да í ја потчинат црквата, која со времето ста-
нала премногу моќна. 

Наскоро по царевите проповеди се преминало и на дело: по царев налог еден 
офицер ја симнал иконата на Христос, која се наоѓала над Бронзената капија на ца-
рскиот двор. Ако Лав III сакал да го провери расположението на населението, то-
гаш резултатот не бил утешен: во своето возбудување народот го убил царевиот 
пратеник на самото место. Од големо значење од оваа улична побуна, меѓутоа, би-
ло востанието што во Грција го предизвикала веста за царевото иконоборско иста-
пување. Темата Елада се побунила против Лав, прогласила свој цар и тргнала со 
својата флота на Цариград. Така уште во почетокот се покажало иконофлиското ра-
спложение на европските делови на Царството, што во натамошниот тек на распра-
виите околу иконите постојано ќе се манифестира. Навистина, царот успеал брзо да 
го задуши востанието, но побуната на цела една провинција значела сериозна опо-
мена. (Сатрапија=провнција=тема=склавина означувало област, Р.И.) 

И покрај целата своја оданост на иконоборството, Лав III во почетокот иста-
пувал со голема внимателност. Дури во десеттата година од своето владеење тој се 
решил отворено да се изјасни против иконите, а и по тоа минале многу години пред 
да биде донесена конечна одлука. Овие години биле посветени на преговорите со 
меродавните црковни чинители: за да го осигура спроведувањето на своите плано-
ви, царот се обидел да го придобие цариградскиот патријарх и папата. Меѓутоа, кај 
престарениот патријарх Герман неговиот потфат наишол на силно спротиставува-
ње, а и допуштањето со папата Григориј II имало негативен резултат. Но, иако Гри-
гориј II ги отфрлил иконоборските расправи на царот, тој сепак се обидел да го од-
бегне раскинувањето соВизантија.Дури,тој се трудел да ги смири антивизантиските 
движења кои тогаш избувнале во Италија. Иако во верските прашања дошол во су-
дир со царот, папата политички останал лојален спрема него, бидејќи римската цр-
ква и натаму била упатена на помош од Византија против лонгобардската опасност. 

Духовно најзначаен противник на иконоборството бил Јован Дамаскин, кој, 
иако Грк, заземал висока функција во калифатниот двор во Дамаск, пред да се за-
калуѓери во ерусалимскиот мансатир Св. Сава. Најоригинално а и литературно нај-
успешно дело на Дамаскин се трите негови говори во одбрана на култот на икони-
те. Полемизирајќи против иконоборското обвинение, според кое почитувањето на 
иконите претставува обнова на паганското идолопоклонство, Јован изградил зани-
млива наука за иконите, која во иконите гледа симбол во неоплатонска смисла, а 
иконата на Христос ја доведува во врска со неговото отелотворение. Ова Дама-
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скиново учење укажало на правецот на целата натамошна наука на православната 
црква за проблемот на иконите. 

Бидејќи преговорите насекаде претрпеле неуспех на царот не му останало 
ништо друго туку да се потпре на својата сила, но тој сепак настојувал да ја зачува 
привидната законитост на постапката: на 17 јануари 730 г. свикал на царскиот двор 
силентион, собрание со повисоки световни и духовни достоинственици, со цел ова 
собрание да подготви едикт против култот на иконите.Откако одбил да го потпише 
тој едикт, патријархот Герман е симнат од својот престол, а на 22 јануари за па-
тријарх е поставен неговиот поранешен синкел Анастасиј, кој бил подготвен без 
поговор да им се потчини на царевите наредби. Со објавувањето на царскиот едикт 
иконкластичката наука добила законска сила. Сега започнало систематско уништу-
вање на иконите и гонење на нивните почитувачи. 

Оддалечената Италија царот не успеал да ја принуди на примање на иконо-
борството. За односите меѓу Цариград и Рим, меѓутоа, византуското иконоборство 
имало важни последици. Раскинувањето меѓу овие два центра, што долго се одло-
жувало, станало неизбежно по објавувањето на иконокластичкиот едикт кој ја про-
гласил иконоборската доктрина за официјална наука на византиската држава и цр-
ква. Папата Григориј III,наследникот на Григориј II, го осудил византискиот иконо-
клазам на собирот свикан во Рим, а Лав III, кој истра така се излажал во надежта 
дека папата ќе го придобие за себе, ќе го врати во вистинската вера, ги затворил ле-
гатите на Григориј III. Така по верското, дошло и до политичко раскинување. Непо-
средна последица на иконоборството било зголемувањето на јазот меѓу Цариград и 
Рим и видливото слабеење на византиското влијание во Италија“. 

 
III. ИКОНОКЛАЗМОТ И ВОЈНИТЕ СО БУГАРИТЕ: КОНСТАНТИН V 
 
„Колку и да била голема славата што ја уживаал Лав како победител на Ара-

бјаните, сепак иконоборските прогонувања ја разнишале неговата популарност. По 
смртта на Лав, власта ја презел неговиот син Константин V (741-775). Правата на 
младиот владетел на царскиот престол биле неспорни, бидејќи тој повеќе од двае-
сет години ја носел царската круна, што ја добил како совладател на татко си и пре-
столнаследник уште од својата втора година (720). Меѓутоа, по владеење од одвај 
година дена,против него се дигнал узурпаторот кој за подолго време му ја одзел кр-
уната. Тој узурпатор бил истиот оној Артавазд кој во свое време како стратег на те-
мата Арминијака му помогнал на Лав да го освои царскиот престол и кој, како на-
града, за тоа е оженет со царевата ќерка, закитен со титулата куропалат и поставен 
за комеса на темата Опсикија. Како заповедник на војската на овој најважен воен 
округ,Артавазд сега можел да се дигне против својот млад шура.Привремениот ус-
пех на неговата акција се објаснува во значителна мерка со тоа што тој истапувал 
како бранител на култот на иконите. Според тоа, борбата меѓу него и легитимниот 
цар се развивала, како и целата оваа епоха, во знакот на борбата околу иконите. 

Кога Константин V во јуни 742 г. тргнал во поход против Арабјаните, Арта-
вазд на минување низ темата Опсикија ненадејно го нападнал и го победил. По овој 
успех Артавазд се прогласил за цар и стапил во преговори со Теофан Монут, кога 
Константин го оставил во Цариград како регент. Овој застанал на страната на узур-
паторот, а истото го направиле и многумина други високи чиновници во Цариград. 
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Изгледа дека царевата иконоклстичка политика ни кај неговите поблиски сорабо-
тници не наидувале на неподелена поддршка. Артавазд влегол со војската во Цари-
град и ја примил царската круна од рацете на патријархот Анастасиј, кој повторно 
ја променал странката. Својот постар син Никита го поставил за врховен заповед-
ник на војската и го испратил во темата Арменијака. Иконите во Цариград се во-
споставени. Изгледало дека периодот на иконоборството минал“. 

Се говори да се одржат иконите кои биле наследство на повеќебожеството. 
„Во меѓувреме Константин V стигнал во Аморион и наишол, во средиштето 

на Анатолиската тема, на чие чело некогаш стоел неговиот татко, на воодушевен 
прием. На младиот цар-иконоборец му се придружила и Тракесиската тема, нео-
дамна одвоена од темата Анатолика. Напротив, приврзеник на иконите Артавазд 
најсилна потпора нашол во европската тема Тракија, чиј стратег, синот на Теофан, 
ја презел одбраната на престолнината. Во Мала Азија зад Артавазд стоеле само те-
мите Опсикија и Арменијака, со кои порано командувал и кои нему лично му биле 
одани. Но изгледа дека неговата иконофилска политика дури и во овие малоазиски 
области е примено доста ладно, и оваа околност, заедно со големите воени спосо-
бности на Константин V, имало решавачко влијание врз исходот на борбата. Само 
што Артаваздовите опсикијански трупи влегле во Тракескиската тема и пред Ни-
кита да успее со својата војска од темата Арменијака да му помогне на својот татко. 
Константин му нанел во мај 743 г. на узурпаторот тежок пораз кај Сард. Потоа се 
свртел против Никита, се судрил со него во август кај Модрина и ја натерал негова-
та војска во бекство. Со тоа конечната победа му била обезбедена и веќе во септе-
мври истата година тој бил пред цариградските ѕидови. По кратка опсада, Конста-
нтин на 2 ноември влегол во престолнината, па свирепо се пресметал со своите 
противници: Артавазд и двата негови синови, Константиновите внуци од сестра, се 
ослепени по јавното инсултување во Хиподром, додека нивните помогачи се погу-
бени или страшно осакатени. Неверниот патријарх Анастасиј, седејќи наназад на 
магаре, е воден по Хиподром, но по ова ругање и натаму останал на патријархо-
вниот престол, со што, нема сомневање, намерно е дискредитирана највисоката 
црковна функција. Така завршило владеењето на Артавазд, кој цели шестнаесет ме-
сеци ја носел царската круна и кога Рим го признал за цар. 

Константин V бил уште поголем војсководач и уште позапален иконоборец 
од неговиот татко. По својата физичка и психичка природа тој, меѓутоа, ни малку 
не личел на него. Лав бил примитивен и силен војник, Константин човек со сложе-
на природа, полн противречности, нервозен, неравнотежен, болно напрасит, но и 
смел и необично надарен. Бескрајната свирепост, со која ги гонел и ги измачувал 
своите верски противници, не била резултат на примитивната суровост, туку на 
една болна пренапнатост. Не како спонтан воинствен освојувач, туку како стратег 
со вонредни способности, ги извојувал своите блескави победи над Арабјаните и 
Бугарите и кои го направиле идол на неговите војници. 

Ситуацијата на Исток била поволна за Византија. Арабјанската сила била 
разнишана не само со војните од периодот на Лав III, туку и од тешката внатрешна 
криза. Владеењето на славната династија Омајада се проближувала кон крајот: по 
подолгите граѓански војни таа во 750 година е заменета со династијата Абасиди. 
Промената на династијата е проследена со пренесување на центарот од Дамаск во 
далечен Багдад. Притосокот на кој била изложена Византија од таа страна попу-
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штил. Византија можела да прејде во офанзива. Веќе во 746 година Константин V 
навлегол во северна Сирија и ја зазел Германикеја, градот од кој водел потекло не-
говото семејство. Според испробаните методи на византиската колонизациона по-
литика, царот преселил поголем број заробеници во Тракија, каде што уште во IX 
век се спомнуваат населби на сириски монофизити. Византија однела значајна по-
беда и на море: стратегот на Кивиорета, заповедник на византиската морнарица, ја 
уништил кај Кипар арабјанската флота испратена од Александрија (747). Уште по-
голем успех имал походот во ерменската и месопотанската покраина што во 752 г. 
го презел Константин V; двете важни погранични тврдини, Теодосиополе и Мели-
тина, паднале во рацете на Византијците. Пак заробениците се населени во Тракија, 
на бугарската граница, што царот ја зацврстил и со подигнување нови утврдувања. 
Навистина, овие успеси не му донеле на Царството некои трајни територијални до-
бивки, бидејќи Арабјаните наскоро ги повратиле заземените тврдини, но Конста-
нтиновите победи на источната граница имале големо симптоматично значење: 
времето кога Византија требало да се бори со својот опстанок минало. Византиско- 
арабјанската борба добила карактер на погранично војување и Византија била таа 
која привремено дури и ја презела иницијативата. 

Додека арабјанската опасност постепено се оддалечувала, првокласно значе-
ње добило бугарското прашање. Мерките што Константин V ги презел заради за-
штита на Тракија, покажуваат дека византиската влада, повеќе не можела да  смета 
со мирна состојба на бугарската граница.Меѓутоа, Бугарите одговориле на тие мер-
ки со упаѓање во византиските земји (756). Со тоа започнала епохата на големи су-
дири меѓу Византија и Бугарија. Веќе Константин V ја сметал Бугарија за главен 
непријател на своето Царство. Против неа биле вперени најголемите воени потфати 
на неговото владеење: тој водел против Бугарите ни помалку ни повеќе туку девет 
походи. Затегнатоста достигнала кулминација кога во 762 г. по подолги внатрешни 
борби, власта во Бугарија ја презел ханот Телец. Во бугарското царство сè уште по-
стоела подвоеност меѓу масите на словенското население и протобугарскиот елеме-
нт, посебно протобугарското болјарство, кое љубоморно ја чувало својата владее-
чка позиција. Со Телец, изгледа на власт дошла најборбената болјарска група, нетр-
пелива кон Словените и агресивна во својата политика спрема Византија. По него-
вото доаѓање на престолот огромна маса Словени ја напуштиле Бугарија и им 
пришла на Византијците. Царот им определил населби во Битинија, каде што и по-
рано биле населувани големи маси Словени. На тој начин словенскиот елемент во 
малоазиските теми добил ново, големо засилување “. 

Со тоа што „огромна маса Словени ја напуштиле Бугарија и им пришла на 
Византијците“, тн.словенски јазик бил склавински: склавинскиот бил народен јазик 
варварски=пелазгиски. Склавините и Бугарите биле Повеќебожци расно поделени. 

Фуснота: „Според патријархот Никофор (p.9,1) имало 208.000 иселеници...“. 
Немало Словени туку само Склавини=Повеќебожци- Римјани=Христијани. 
 „На упаѓањето на бугарскиот хан во Тракија Константин V одговорил со го-

лема експедиција. Испратил флота која одвозила поголем одред од византиската 
коњаница на устието на Дунав, а самиот навлегол во непријателската земја преку 
Тракија. Коњаницата, која од устието на Дунав се пробивала кон југ, се соединила, 
кај Анхијала на брегот на Црно Море, со царската војска која од Тракија напреду-
вала кон север. Овде на 30 јуни 763 година дошло до крвава битка која траела цел 
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ден и која завршила со потополн пораз на Бугарите. Оваа голема победа, најголема 
од неговото владеење, Константин V ја прославил со триумфално влегување во Ца-
риград и со свечени игри во Хиподром. Поразениот Телец го загубил престолот, а 
Бугарија во текот на повеќе години станала арена на немири и внатрешни борби. 
Де на власт доаѓале византофилска де антивизантиска странка, а пресудната улога 
била во рацете на византискиот цар, кој го сметал за свое право да се меша во вна-
трешни работи на Бугарија и во случај на потреба да интервенира со оружена сила. 
Дури во 770 година, кога енергичниот Телериг ја презел власта, Бугарија се присо-
брала и ја повратила својата борбена сила. Тогаш Константин, во пролетта 773 г. 
презел голем поход во кој ја повторил својата тактика на двострана офанзива и, со 
тоа ги натерал Бугарите на преговори за мир. Телериговиот обид во октомври иста-
та година да навлезе во Тесалија, царската војска брзо и лесно го спречила. Но, и 
колку да била голема надмоќноста на византискиот цар, тој сепак не можел да ги 
присили Бугарите на трајно одржување на мирот. Сè до крајот на својот живот Ко-
нстантин V морал со нив да води војни. Тој и умрел во време на походот против 
Бугарија, на 14 септември 775 година. 

Овие војни значително ја ослабиле Бугарија. Нејзината воена сила била раз-
нишана, а нејзиниот државен организам изгледал парализиран. Самиот Телериг мо-
рал да побара прибежиште во Цариград, бегајќи од внатрешните немири во својата 
земја. Изгледало дека превласта на Византија на Балканот е обезбедена. Но отто-
гаш таа во соседна Бугарија имала огорчен непријател. Тоа бил нов фактор во виза-
нтиската политика кој во Царството му наметнувал тешка борба на два фронта. 

Големите успеси Константин V во арабјанските и во бугарските војни зна-
чителна мерка биле условени со тоа што тој се ограничил на источната интерсна 
сфера. Во Италија византиската власт за времето на неговата влада доживеала це-
лосен распад. Затегнатоста меѓу Рим и иконокластичкото царство на Босфор посто-
јатно се зголемувала. Но сè дотогаш додека папството можело да смета на  византи-
ската помош против лонгобардиското навлегување и додека немало друга сила која 
во тој поглед можела да ја замени Византија, Рим минувал преку верските разиј-
дувања и одржувал спрема царот политички лојален став. Според изреката на Гри-
гориј I, папата не сакал да стане лонгобардиски бискуп. Меѓутоа, во 751 година се 
одиграл настан кој ставил крај на византиското владеење во северна и средна Ита-
лија и кој на римската црква í ја одзел последната надеж во византиската помош: 
Равена паднала во рацете на Лонгобардите и со тоа Равенскиот егзархат, потпора 
на византиската власт во Италија, престанала да постои. Во исто време на римскиот 
хоризонт се појавила нова сила чија заштита можела да биде поефикасна, а чиј па-
тронат за римската црква бил помалку тежок отколку патронатот на еретичка Виза-
нтија. Тоа била младата Франечка кралевина. Папата Стефан II тргнал лично преку 
Алпите и на 6 јануари 754 година во Понтион се состанал со кралот Пипин. Овој 
состанок удрил темел на сојузот на Рим со Франачка и на основањето на римската 
црковна држава. Папството í свртело грб на Византија и стапило во соработка со 
франачкиот крал. За помалку од половина век од таа соработка произлегло Запад-
ното царство. 

Меѓутоа, губејќи ги позициите во латинскиот Запад, Византија ја зацврстува 
својата положба на грчкиот Исток и Југ. Затегнатоста во односите на Рим í дала 
повод на владата на Константин V да преземе важна и далекусежна мерка. Царот го 
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одвоил од Рим и го споил со цариградската патријаршија Илирик,кој дотогаш í бил 
потчинет на римската црква, како и елинизираните јужноиталијански провинции 
Калабрија и Сицилија. Згора на тоа на населението на Калабрија и Сицилија им на-
метнал плаќање главарина, а приходите од папските патримонии во јужна Италија, 
кои годишно изнесувале 3,5 центенарии злато, му ги одзел на папскиот престол и 
ги предал на држа вната благајна. Многубројните протести на папата немало ника-
кво влијание и не можеле ништо да изменат: новото разграничување на римската и 
цариградската сфера соодветствувало на границата меѓу Исток и Запад која ја по-
влекол самиот историски развој. Со проширувањето на подрачјето на цариград-
ската патријаршија на Илирик и на елинизираната јужна Италија, диригирани од 
реалните услови, царот иконоборец создал основа за големиот полет што ќе го до-
живее византиската црква по совладувањето на иконокластичката криза, и за силно 
ширење на византиското црковно и културно влијание во јужнословенските земји. 

Иконокластичната криза го забрзала процесот на потиснување на Рим од гр-
чкиот Исток, а Византија од латинскиот Запад. Како и универзализмот на Византи-
ското царство, така и универзализмот на римската црква почнал да го губи тлото. 

Не е случајно што до пресудни поместувања дошло токму тогаш кога иконо-
борското движење во Византија ја достигнала својата кулминација. Во почетокот 
Константин V бил принуден на внимателно држење, со оглед на одекот на кој наи-
шол Артаваздовата узурпација во европскиот дел од Царството, а посебно во сама-
та престолнина. И покрај својот фанатизам, Константин V, како и неговиот татко, 
умеел да чека. Дури во педесеттите години тој пристапил кон остварување на сво-
ите иконокластички планови. Додека Лав III спровел забрана на иконите во држав-
ниот совет, Константин V решил да ја зајакне со одлука на црковен собор. Подго-
твувајќи го тој собор царот на епископските столици донесувал свои привзаници, 
основал и нови епископии, кои им го доверувал на приврзаниците на иконокласти-
чката наука. 

Покрај овие организациони мерки, се вршеле мошне енергични пропаганди. 
Одржувани се собири на кои настапувале претставниците на иконокластичката 
странка, а на кои понекогаш доаѓало до жолчни дебати меѓу иконоборците и иконо-
филите. Меѓутоа, по завршената дебата смелите опоненти стигнувале в затвор, каде 
што останувале и за време на соборот. Се развила и мошне жива литературна дејно-
ст во која и самиот цар најактивно учествувал. Тој напишал ни помалку ни повеќе 
туку тринаесет теолошки трактати од кои само два, но изгледа двата најважни, во 
фрагменти се зачувани. Овие цареви списи имале цел да го одредат правецот на од-
луките на престојниот собор. Наспроти приврзаниците на иконите кои, гледајќи ја 
иконата како симбол во неоплатонска смисла, ја подвлекувале начелната разлика 
меѓу иконата и нејзиниот архетип, Константин V, поаѓајќи од ориенталните маги-
чни претстави,тврди дека вистинската икона мора да биде истоветна со својот архе-
тип. Во изградбата на иконоборската наука Константин оди понатаму отколку ико-
ноборците од првата генерација, чија многу поедноставна аргументација се сведу-
вала главно на обвинението дека почитувањето на законите значи обнова на идоло-
поклонството. За да ги побие аргументите на иконофилите кои доведувајќи ја Хри-
стовата икона во врска со христолошката догма,тврделе дека сликањето на Христос 
во неговиот човечки облик ја потврдува вистиноста на неговата инкарнација, Кон-
стантин ја порекнува самата можност за сликање на Христос, со оглед на неговата 
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боженствена природа. Така низ спорот околу иконите продолжуваат христоло-
шките расправии од предходните векови. Во своите најрадикални струи иконобр-
ството се допира со монофизитизмот, и токму списите на Константин V, претстав-
ник на најрадикалниот иконокластички правец, пројавуваат монофизитски тенден-
ции. Тоа не е ни чудо бидејќи монофизитизмот не само што бил силен на византи-
ската граница, во Сирија и во Еременија, туку сè уште се одржувал и во самото 
Царство,како што тоа јасно се покажало при Филипиковата монотелитска реакција. 

Грижливо подготвуваниот собор се состанал на 10 февруари 754 г. на цар-
скиот двор во Хиереја, на малоазискиот брег, а својата последна седница ја одржал 
на 8 август во Влахериската црква во Цариград. Подготвителните мерки на царска-
та влада не ја промашиле целта: на соборот учествувале 338 епископи, и сите биле 
подготвени да ја прифатат иконокластиката наука. Со соборот претседавал еписко-
пот Теодосиј Ефески, син на бившиот цар Тибериј-Апсимар, бидејќи патријархатот 
Анастасиј умрел на крајот на 753 година, додека ни папата ни источните патријар-
си на соборот не испратиле свои претставници. И покрај оваа околност, што им да-
ла повод на православните подбивно да го нарекуваат ‘обезглавен’, иконокластич-
киот собор се прогласил за васеленски. 

При изработката на своите одлуки, соборот поаѓал од царевите списи и, како 
и царот, тежиштето го насочил на христолошките аргументи. Меѓутоа, прифаќајќи 
ја тезата за невозможноста на прикажување на Христос на иконите, собортот вни-
мавал да не дојде во спротивност на одлуките на претходните васеленски собори и 
грижливо ги изоставил сите монофизитски ставови кои се наоѓале во Константи-
новите списи. Уште повеќе, свртувајќи ја острицата на полемиката против своите 
противници, членовите на иконокластичкиот собор со голема снаодливост докажу-
вале дека приврзаниците на иконите неизбежно паѓаат или во несторијанска или во 
монофизитска ерес, било на иконите да ја сликаат човечката природа на Христос, 
одделувајќи ги неговите неделиви природи, како несторијанците, било да ја прика-
жуваат воедно и неговата боженстена природа, како монофизитите. Излагањата на 
Иконоборскиот собор, кој се повикувал на голем број цитати од Светото писмо и 
делата на црковните оци, се завршуваат со остро одбивање на сите слики со верска 
содржина. На последната седница царот кој се чудствувал господар на црквата, го 
извел пред соборот епископот Константин Силејски, кој тој самовласно го опреде-
лил за нов патријарх, па членовите на соборот го поздравиле како свој врховен па-
стир. Потоа соборските одлуки се објавени на цариградскиот плоштад. Со овие од-
луки се наредувало уништување на сите икони, на првенците на православната 
странка, е фрлено проклетство, а секакво почитување на иконите е прогласено за 
казниво. 

Сега му останало на царот соборските одлуки да ги спроведе во дело. Ико-
ните секаде се исфрлени и замнувани со световни слики. Покрај црковната, во Ви-
зантија секогаш постоела и световна уметност која играла многу поголема улога 
отколку што обично се мисли. Сега требало да биде одгледувана само таа лаичка 
уметност, која, пред сè, служела за величење на царот и на неговиот двор. Иконо-
клазмот не í се спротиставувал на уметноста како таква, туку на верската уметност 
и на нејзиниот култ. Царот за своја задача ги сметал искоренувањето на оваа умет-
ност и овој култ. Потпирајќи се на решенијата на соборот, тој почнува да ја оства-
рува таа задача со оган и меч. 
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Меѓутоа, на неговата фанатична волја í се спротиставила силна и исто тол-
ку фанатичната опозиција. Започнала огорчена борба, која во шеесетите години до-
стигнала кулминација.Иконофилската опозиција се собрала околу игуменот Стефан 
Нови. Царевите обиди да го принудат водачот на опозицијата на попуштање, оста-
нале напразни, па во ноември 765 г. Стефан, по свирепо мачење, е убиен на цари-
градските улици од побуцнатиот свет. Но опозицијата не била скршена. Колкав за-
мав добила таа покажува фактот што царот морал да погуби дванаесет виши чино-
вници и офицери, меѓу другите и својот протостатор, логотетот на дромите, доме-
стикот на екскубите, комесата на Опсикија, стратезите на Тракија и Сицилија. Но 
најсилно на иконоборската политика се противело византиското монаштво, така 
што гонењето на иконофилите сè повеќе добивало карактер на борба против мона-
штвото. Оваа антимонашка политика несомнено наидувала на подршка во Мала 
Азија, посебно кај малоазиската војска, а и кај еден дел од населението на престо-
лнината. Калуѓерите се принудувани да се откажат од монашкиот живот, манасти-
рите се затворани или претворувани во касарни и во други јавни згради, нивните 
имоти и огромното благо се конфискувало. Така иконоклазмот во периодот на свој-
от најголем полет стапил во отворена борба со моќното византиско монаштво. Ко-
лку била непомирлива владата на Константин V во оваа борба покажува примерот 
на стратегот на Тракесиската тема Михаил Лахонодракон, еден од најдревносните 
цареви помогачи, кој во својата тема ги ставил сите калуѓери пред избор: или да ја 
соблечат мантијата и да се оженат или да бидат ослепени и депортирани. Започнала 
голема емиграција на монасите, која посебно се свртела кон јужна Италија, а тоа 
придонело за натамошна елинизација на јужноиталијанските области, каде што на-
станале нови средишта на грчката култура со грчките манастири и училишта. Во 
Византија иконокластичката бура била сè посилна. Незадоволувајќи се повеќе со 
одлуките на соборот од 754 г., доаѓајќи дури и во спротивност со нив, царот не се 
ограничувал на уништување на иконите и реликвиите туку го забранил и култот 
кон светците и кон Богородица. Во византискиот живот би настанал целосен пре-
сврт ако не дојдело до Константинивата смрт, а со тоа крај доживеала и неговата 
радикална политика.  

Владеењето на Константин V останало во споменот на православните Виза-
нтијци како период на грозна стравовлада. Со векови се одржувала огорчена омраза 
кон личноста на Константин Копроним. Но неговите воени подвизи останале во до-
лго сеќавање, и кога во почетокот на IX век Византија во борбите со Бугарите трпе-
ла пораз до пораз. Цариградци се собрале околу неговиот гроб и го проколнувале 
да стане од гробот и да го спаси Царството од неволјата“. 

 
IV. СЛАБЕЕЊЕТО НА ИКОНОКОЛАСТИЧКОТО ДВИЖЕЊЕ И ВОСПО-

СТАВУВАЊЕ КУЛТ НА ИКОНИТЕ 
 
„Полетот на иконоборското движење се завршила со владеењето на Конста-

нтин V. Веданаш не дошло до пресврт, но настапило затишје што го навестувало 
тој пресврт. Лав IV. (775-780), син на Константин V и на хазарската принцеза, на-
челно се држел до иконокластичката наука и еднаш дури и затворил извесни чино-
вници иконофили, но во споредба со Константиновите методи оваа мерка- един-
ствена позната иконокластичка мерка од времето на Лав IV- изгледа доста умерена. 
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Не откажувајќи се од иконоборските традиции, Лав  IV отстапил од Константино-
виот максимализам. Отстапил и од антикалуѓерскиот правец по кој тргнал Конста-
нтин V во втората половина на своето владеење, па дури и доведувал калуѓери на 
најважните митрополиски позиции. Опаѓањето на иконобрското движење за време-
то на Лав IV било природна реакција по Константиновиот краен радикализам; а деј-
ствувало и влијанието на Лавовата енергична жена, царицата Ирина, која родена во 
иконофилска Атина, била огнен приврзаник на култот на иконите. (Ирена, Р.И.) 

Иако царевите браќа Никофор и Христифор, уште за животот на татко им 
добиле цезарска титула, а тројцата помлади браќа титулата ноблиси, сепак Лав IV 
за свој совладетел и престолонаследник не воздигнал ниту еден од нив, туку својот 
мал син Константин. Изворниот извештај за ова воздигнување е занимлив во пове-
ќе погледи. Се истакнува дека војската изрично побарала царот да го круниса за со-
владател својот син, па Лав IV во 776 г. го извршил ова крунисување, наводно из-
легувајќи само во пресрет на желбата на своите поданици. Притоа од сенаторите, 
претставниците на престолничката и на провинцијалната војска, како и од градски-
те сталежи, побарал писмена заклетва за верноста во младиот Константин како 
единствен законит престолнаследник. По деспотското владеење на Лав III и Кон-
стантин V, желбата на Лав IV да се потпре на волјата на населението е посебно ка-
рактеристична. Додека учеството на народот при воздигнувањето на новиот владе-
тел или совладетел се изразувала обично во акламацијата по свршениот чин. Лав IV 
сакал и самиот избор на својот престолнаследник да го прикаже како акт на на-
родната волја, апелирајќи притоа не само на старите уставни фактори, сенатот, на-
родот и војската, туку и на претставниците на царигадските трговци и занаетчии. 
Паѓа в очи и промената во сфаќањето на византиската војска за владетелскиот си-
стем до кое дошло по Константин IV, кога, пред сто години, војската жолчно про-
тестирала против исклучувањето на царевите браќа од правото на наследство. При-
нципот на монархиска власт со ограничување на правото на наследување на пре-
столот од страна на најстариот син на владетел направил голем напредок.Меѓутоа, 
овој принцип уште не бил конечно зацврстен, бидејќи се јавила потреба од демон-
стративно настапување на војската во корист на царевиот син и за давење писмени 
заклетви. Не изостанала ни провокацијата во корист на цезарот Никофор, но за-
говорот е откриен, па заговорниците се испратени во прогонство во Херсон. И овој 
случај Лав IV сакал да се потпре на волјата на своите поданици. Го собрал силенти-
онот на Магнаварскиот двор и побарал од тоа собрание да донесе решение за ка-
знување на заговорниците. (Силентион=силент ин он: силент=силенит, Р.И.) 

Откако Лав IV умрел на 8 септември 780 година на престолот стапил него-
виот син Константин VI, стар само десет години. Регентството го презела царицата 
Ирина, која и официјално го делела престолот со својот малолетен син. Повторно 
дошло до обид на преврат во корист на цезарот Никфор, но енергичната царица бр-
зо го совладала превратничкото движење, кое како што изгледа потекнало од ико-
нобориските елементи и во кое биле вмешани и угледни државни чиновници. 

Со доаѓањето на Ирина на власт реставрацијата на култот на иконите фа-
ктички била решена. Меѓутоа, кон нејзината реализација се пристапило со внимате-
лност. Нагла промена во црковната политика била невозможна, откако иконокла-
стичкиот систем господарел во Византија во текот на половина век, бидејќи нај-
важните државни и црковни позиции ги држеле приврзаници на тој систем и бидеј-



 104 

ќи иконоборското расположение било посебно силно во војската која останала ве-
рна на традициите на Константин V. 

Дури кон крајот на 784 година владата отворено ги изнела своите планови, 
откако патријархот Павле, поставен во времето на Лав IV, е натеран на абдикација. 
Заради избор на нов патријарх, на Магнаварскиот двор царицата го собрала ‘цели-
от народ’. Избран е Терасиј, нејзиниот личен секретар, образован човек и вешт по-
литичар. Отако на 25 декември Тарасиј е ракоположен за патријарх, започнале под-
готовки за свикување васеленски собор кој требало да ги отповика одлуките на 
Иконокластичкиот собор од 754 г. и да воспостави култ на иконите. Визатиската 
влада стапила во врска со Рим и источните патријарсии кои го поздравиле пресвр-
тот на византиската црковна политика и на соборот испратиле свои претставници. 

Соборот се состанал на 31 јули 786 г. во црквата Св. Апостол во Цариград. 
Не само што започнала седницата, војниците од престолничките гардиски пукови, 
верни на иконокластичките традиции, навлегле во црквата и го растуриле соборот 
поздравени со воодушевени извикувања од еден дел собрани епископи. Меѓутоа, 
овој неуспех не ја обесхрабрил енергичната царица. Таа ги испратила иконокласти-
чките трупи во Мала Азија заради наводен поход против Арабјаните, а во Цариград 
ги довела иконофилските трупи од Тракија, доверувајќи им ја заштитата на престо-
лнината. Потоа се испратени нови покани за собор, кој сега е свикан во Никеја. Та-
ка се случило, VII Васеленски собор, последен што го признава источната црква, да 
биде одржан во истиот град во кој се состанал I Васеленски собор на христијанска-
та црква во времето на Константин Велики. Под претседателство на патријархот 
Тарасиј, во присуство на околу 350 епископи и голем број калуѓери, меѓу 24 септе-
мври и 13 октомври 787 година, тука се одржани седум седници. Тоа секако дока-
жува дека соборот бил добро подготвен и дека се брзало со донесувањето на со-
борските одлуки поради стравот од нови иконоборски истапувања.  

Пред соборот се поставило прашањето на епископите кои по своите еписко-
пии ги спроведувале иконокластичките мерки. Навистина, за владеењето на трите 
последни цареви други мерки не ни можело да се спроведуваат. Како што рекол 
еден од епископите, тие биле ‘родени, одраснати и воспитувани во оваа ерес’. Со-
гледувајќи го тоа, соборот ги примил бившите иконоборци во црковната заедница 
откако се откажале од ересот. На таквото попустливо држење предизвикало остри 
протести на игумените и калуѓерите на Студискиот манастир. Овој пат прв пат се 
појавил антагонизмот во византиската црква која оттогаш може да се следи во те-
кот на целата нејзина историја: антагонизмот меѓу радикалната калуѓерска струја 
ткн. зилоти (‘ревносни’) која со непопустлива строгост се држела до канонските 
одредби, отфрлувајќи секаков компромис и умерена струја ткн. политичари, која се 
приспособувала на политичките услови и државни потреби, не бегајќи од ко-
мпромиси, подготвена на соработка со световната власт. На никејскиот собор побе-
дила оваа умерена струја. 

Во верските прашања, меѓутоа, православното мнозинство на соборот било 
сосема сложно. Откако се прочитани долга низа сведоштва од Светото писмо и од 
патристичките списи и откако се сослушани и одлуките на Источнокластичкиот со-
бор од 754 година и текстот кој детално ги побивал, а кога според сè, го составил 
самиот патријарх Тарасиј, соборот го осудил иконоборството како ерес, наредил 
уништување на сите иконоклатички списи и воспоставил култ на иконите. На све-
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чената заклучна седница на 23 октомври на Магнаваскиот двор во Цариград одред-
бите на соборот се потврдени со пописите на царицата и на младиот цар. 

Меѓутоа, иконокластичките елементи не биле конечно совладани. Ова се по-
кажало при судирот што избил меѓу царицата и нејзиниот син. Иако Константин VI 
веќе одраснал, властољубивата царица не сакала да му ја препушти власта. Млади-
от цар се бунел против мајчиното туторство и сè повеќе доаѓал во судир со неа и со 
нејзиниот советодавец евнухот Ставракиј. Оттаму, сосема природно, околу него се 
собирала опозицијата која не се мирела со Иринината иконофилска политика. Еден 
од неговите приврзеници бил и запалениот иконоборец Михаило Лаханодракон. 
Меѓутоа, царицата пролетта 790 г. го задушила заговорот и се почуствувала толку 
сигурна и решила официјално да ја легализира својата дотогаш само фактичка пре-
власт. Побарала војската да í се заколне на верност изговорувајќи го прво нејзи-
ното име, а дури потоа името на Константин VI, како нејзин совладател. Војската 
од престолнината, која тогаш се состоела од европски контигенти, ја положила ба-
раната заклетва без поговор. Но кај трупите од темата Арменијака Ирининиот пот-
фат наишол на силен отпор, кој ги зафатил и другите малоазиски теми ненаклонето 
на иконофилската царица. Бранејќи ги правата на династијата, малоазиската војска 
не само што го одбила царициното барање, туку и го прогласила легитимниот цар 
Константин VI за единствен цар (октомври 790)“. 

Борбите биле само верски, а никако етнички. Па немало словенски народи. 
„Ирина морала да го напушти царскиот двор,но царицините приврзаници не 

мирувале сè додека Константин VI не се согласил таа да се врати. Од јануари 792 г. 
повторно важела првобитната формула: Константин и Ирина. Попуштањето на  
младиот цар ги разочарало неговите приврзаници. Повторно се јавило движење во 
корист на цезарот Никифор, кого иконокластичката опозиција го почитувала како 
најстар потомок на Константин V. Меѓутоа, Константин VI сега реагирал без двоу-
мење: наредил на цезарот Никифор да му се ископаат очите, а на четворицата други 
негови стриковци да му се отсечат јазиците. Ослепен е и стратегот на Арменијака 
Алексиј, кој во свое време водел акција против Ирина во Константинова корист. 
Тоа довело до силно востание во темата Арменијака, па Константин VI морал да 
води вистинска војна против своите некогашни приврзаници (во пролетта 793 г.). 
Востанието е задушено мошне свирепо, со што младиот цар, наместо симпатии што 
овде некогаш ги уживал, на себе навлекол огорчена омраза. Наскоро Константин 
VI и со православната странка конечно ги расипал односите. Во јануари 795 година 
тој ја истерал својата жена, убавата Пафлагонка Марија, која ја зел пред седум го-
дини на Ириннино барање, а се оженил со една дворска дама,Теодота. И, како да ја 
сакал да го предизвика јавното мислење, свадбата ја прославил мошне раскошно, а 
Теодота ја прогласил за август. Сето тоа предизвикало најголемо огорчување во 
православните кругови. Со посебна жестокост се дигнала против царот радикална-
та калуѓерска странка на зилотите, под водство на познатиот студиски игумен Пла-
тон и неговите уште попознат внук од сестра Теодор. Разлутениот цар ги испратил 
смелите студиски калуѓери во прогонство, но со тоа работата не завршила. ‘Михеа-
нскиот спор’ (од μοίχος-браколомство) уште долго ги вознемирувал духовите и пр-
едизвикал заплети. Силно се заострил и антагонизмот меѓу зилотите и патријархот 
Тарасиј. Нему Студитите му префрлувале опортунистичко држење спрема браколо-
мниот цар и во своето огорчување отишле толку далеку што истапиле од црковната 
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заедница. Паѓа в очи дека и по победата на православието на Никејскиот собор, ви-
зантиското монаштво постојано било незадоволно и дека често доаѓало во отворен 
судир со државната и црковната управа. Оваа победа очигледно нему не му ја до-
нела очекуваната сатисфакција и надомест за претрпените загуби. Поради својата 
неразборитост и перфидна свирепост, Константин VI останал без никаква потпора 
и во православието и во иконокластичките кругови. И кога  неговата мајка нареди-
ла да го ослепат во порфирната сала’, во која пред 27 години го донела на свет, ни-
кој не станал во негова заштита. Ирина ја постигнала својата цел: станала един-
ствен господар на Византиското царство. 

Таа била првата жена која управувала со Византија, не како регентка во име 
на малолетниот или неспособниот цар, туку во свое сопствено име. Во ова време, 
кога царската власт изгледала неделива врзана за функцијата врховен заповедник 
на војската, правото на жена да ја врши царската должност било спорно. Каракте-
ристично е што во законските одредби Ирина не се нарекувала царица (василиса), 
туку за себе употребувала машки облик: цар (василевс). 

Иринините методи на управување не биле среќни. Но дворот владеела заду-
шувачка атмосфера на интриги и разноразни сплетки, во кои се напреварувале двај-
цата главни царицини советодавци, евнусите Ставракиј и Аетиј. За да ги зачува си-
мпатиите на населението, царицата на големо давала финансиски олеснувања, не 
обѕрнувајќи се на државните потреби. Овие привилегии, пред сè, им биле наменети 
на манастирите, чија благонаклонетост била главна основа на Иринината популар-
ност и на населението од престолнината, чие расположение било пресудно за вла-
дата која се чуствувала несигурна. Така е укинат градскиот данок што го плаќале 
Цариградци и кој, изгледа, навистина бил многу висок. Значително се намалени ца-
рините, наплатувани во пристаништата пред Цариград, во Абидос и Хиерос, а кои 
претставувале значаен приход во византискиот буџет. Населението на престолни-
ната било воодушевено од овие мерки, а Теодор Студит ја слави широкоградноста 
на царицата. Меѓутоа, финансискиот систем на византиската држава со таа царина 
широкоградост бил длабоко разнишан. 

Надворешнополитичката положба на Византија мошне се влошила во текот 
на последните две децении. Навистина, тоа било условено во голема мерка поради 
тоа што царството Абасида доживува период на посебно цутење. Веќе во 781 г. 
Арабјаните упаднале во Византија и во Тракесиската тема добиле голема и доста 
крвава битка. Византиската влада побарала мир и се обврзала да плаќа данок. Ме-
ѓутоа, ниту тоа не ја обезбедило нејзината сигурност. Наскоро започнале нови на-
пади на Арабјаните во Мала Азија. Не биле среќни ни војните на бугарската грани-
ца кои започнале во 789 г. под водство на царот Константин VI. Во летото 792 г. 
Византијците претрпеле тежок пораз кај пограничната тврдина Маркела. Впечато-
кот на Цариград бил посебно мачен бидејќи царот неславно побегнал од боиштето, 
а повеќе угледни восководачи паднале во ропство. Повторно византиската влада 
морала да прифати плаќање данок, но ни тогаш мирот не владеел зашто Бугарите 
наскоро побарале зголемување на данокот. Така, Византија по импозативната моќ 
што ја стекнала под Константин V, дошло во подредена положба и кон Арабјаните 
и кон Бугарите“. 

Во Источноторимско Царство немало етнички народи. Па немало судири 
меѓу етнички народи туку само верски. За верски судир мајката го ослепила синот. 
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V. ВИЗАНТИЈА И КАРЛО ВЕЛИКИ 
 
„Историски многу поважна отколку воените неуспеси во Азија и на Балкан-

от, била, меѓутоа, загубата на престижот што ја снашла Византија по настаните на 
Запад. Судбината сакала старото царство да се наоѓа во рацете на жена и евнуси во 
моментот кога на чело на младата Франачка држава стоел еден од најголемите вла-
детели на Средниот век. Со анексијата на Баварска, покрстувањето и присоедину-
вањето на Саксонците, експанизијата на сметка на Словените на исток, со урива-
њето на Аварското царство, со разбивањето и потчинувањето на Лонгобарското 
царство, од својата држава Карло Велики направил најголема сила во Европа. Со 
победата над Лонгобардите тој ја извршил онаа задача што не можеле да ја извршат 
Византијците, поради што го изгубиле својот авторитет во Рим. Сега римската цр-
ква стапила во тесни врски со Франачка и решително í свртела плеќи на Византија. 
Тоа не можело да го промени ни фактот што на Никејскиот собор е воспоставена 
црковна спогодба меѓу Цариград и Рим и тоа што Византија повторно го признала 
култот на иконите. Никејскиот собор не донел вистинско помирување. Рим очеку-
вал дека соборот ќе ги отповика сите мерки на иконокластичката епоха, не само ве-
рските туку и црковно-политичките. Очекувал, пред сè, враќање на папските па-
тримонии и воспоставување римска јурисдикција во јужна Италија и во Илирик. За 
тоа, пак, Цариград не сакал да слушне. Ова прашање не е ни покреанато на Никеј-
скиот собор: оние делови од писмото на папата Адријан кои го зафаќале просто се 
изоставени во грчкиот превод што е прочитан на соборот. Исто така, исфрлени се 
оние делови во кои папата забележувал за неканонското воздигнување на патри-
јархот Терасиј и протестирал против титулата ‘васеленски патријарх’. Пред сè, се 
избришани оние места во писмото на папата кои се однесувале на римскиот примат 
па дури и самиот примат на св. Петар. Папата го губел авторитетот на Исток, како 
што византиски цар го губел на Запад. Соработка со Цариград ништо повеќе не í 
ветувал на римската црква, иако сега таа била согласна со Византија по најактуел-
ното прашање. Напротив, соработката со победителот над Лонгобардите отворала 
големи изгледи, иако спогодбата со франачкиот крал за култот на иконите била те-
шка и барала големи концесии. 

Познатите ‘Карлови книги’ (Libri Carolini) ги одбиваат во остар полемички 
тон како иконокластичките заклучоци на соборот на Константин V, така и иконо-
филските одлуки на соборот на Константин VI и Ирина. Карловите книги имале 
главно политичка цел и се раководеле, пред сè, од желбата спрема Византија да ја 
истакнат верската самостојност на Франачка. Дотолку е споредно што нивната по-
лемика всушност сосема е промашен. Карло не ја сфатил, ниту можел да ја сфати 
суштината на византискиот спор околу иконите, бидејќи латинскиот превод на ни-
кејските акти, што му бил достапен, бил полн груби грешки кои ја менувале сми-
слата на никејските одредби. Впрочем, Карловиот став не се совпаѓал ниту со ви-
стинското сфаќање на византиските иконофили туку се поклопувал со старото гле-
дишта на Григориј Велики кој го одбивал и уништувањето и почитувањето на ико-
ните. И покрај сите папини објаснувања и опомени, Карло останал на своето стоја-
лиште, и папата бил тој што на крајот морал да попушти. Култот на иконите, што 
Никејскиот собор од 787 г., во спогодба со легатите на Адријан I, го прогласиле за 
неизоставна должност на секој побожен христијанин,Франкфуртскиот собор во 794 
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г., во присуство на претставници на истиот тој папа, го отфрлил и го осудил. Иако 
прашањето на иконите на Запад го немало ова значење што му го припишувала Ви-
зантија, ова сепак била голема и тешка концесија, која јасно покажува дека сојузот 
со Франачка станал темел на папската политика. Продолжувајќи го прашањето по 
кој тргнал Стефан II, Адријан I цврсто се држел до тој сојуз, минувајќи преку сите 
пречки, па дури и преку верските обѕири. Продолжувајќи доследно по тој правец, 
неговиот наследник Лав III во декември 800 г. во црквата св. Петар во Рим го кру-
нисал Карло Велики за цар.  

Создавањето на царството на Карло Велики на политичко поле претставува-
ло исто толку длабок пресврт како што тоа ќе биде подоцнежниот расцеп на цркви-
те. За тогашниот свет изгледало неспорно дека може да постои само едно единстве-
но царство, како и една единствена христијанска црква. Крунисувањето на Карло 
Велики за цар го нарушило утврдениот ред и тешко ги погодило антивизантиските 
интереси, бидејќи како единствено законито царство дотогаш неспорно важела Ви-
зантија, која како Нов Рим, ја наследила старата Римска империја. Чувајќи ги свои-
те царски права, Византија го гледала воздигнувањето на Карло за цар како узур-
пација. 

Од своја страна и Рим поаѓал од тоа дека може да постои само едно царство 
и никако немал намера да создаде уште едно покрај Византиското, туку одел кон 
тоа старата Византија да ја замени со новосоздадено и, пак, единствено царство. И 
едната и другата страна признавале само еден ред во светот: хиерархија на држави-
те која ја опфаќала целата христијанска васелена, со едно единствено царство на 
врвот. Фактички, меѓутоа, дошло токму тоа од 800 година да постојат две царства, 
едно на Исток друго на Запад. Расцепот меѓу Исток и Запад, кој одамна се навесту-
вал и кој јасно се манифестирал во време на икониокластичката криза, сега дошол 
до израз и во политичката сфера. Васеленската се распаднала на два дела, различни 
и во културен и во јазичен и во етнички поглед“. 

Јазичен поглед бил коине и латински-без етнички латински и коински народ. 
„Нема сомневања дека инцијативата на Карловото крунисување потекнала 

од папата, а не од самиот крал.  Но откако тој чекор е направен, Карло морал да се 
позанимава со проблемите кои од тоа произлегувале. Морал, пред сè, да добие при-
знавање од Византија, бидејќи без тоа неговото царство во правен поглед висело во 
воздух. Не било доволно да се тврди дека цариградскиот престол бил упразнет, би-
дејќи го зазема жена, или дека Византија, како што тоа го докажувале Карловите 
книги, западнала во ерес. Во 802 г. во Цариград пристигнал Карлово пратеништво. 
Тоа, наводно, на царицата Ирина í понудило брак со својот господар, за ‘Исток и 
Запад повторно да се соединат’. Меѓутоа, наскоро по неговото доаѓање во византи-
ската престолнина дошло до државен удар, кој лишувајќи ја Ирина од престолот 
(31 октомври 802 г.) го одложило решавањето на настанатиот проблем. Акцијата 
потекнала од повисоките византиски фунционери и на престолот го довела Ники-
фор, дотогашен логотет на главната државна благајна. Ирина е протерана на Прин-
цовите Острови, а  потоа на Лезбос каде што набрзо после тоа и умрела“. 

Никаде не паѓа збор за било какви етнички народи со посебни јазици, за-
тоашто на Балканот живеел еден те ист народ Пелазги чиј јазик бил само варварски 
=склавински=тн.словенски. Пелазгискиот јазик бил јазик на Платон, а Пелазги би-
ле и Македонците. Македонците биле варвари- варвари биле и Хелените во Јонија. 
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VI. РЕФОРМИТЕ НА НИКИФОР I И НАДВОРЕШНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-
ПЛЕТИ: ВИЗАНТИЈА И КРУМ 

 
„Од Никифор I (802-811), на чело на државата повторно дошол силен и спо-

собен владетел. Теофан тврди дека неговото доаѓање на престолот предизвикало 
незадоволство и запрепастување, но ова тврдење го одразува само ставот на мона-
шката странка на зилотите. Но во православните кругови нерасположението кон 
овој цар не било општо. Никифор официјално се држел до православието и до кул-
тот на иконите. Со тоа што својот син и наследник Ставрикиј го оженил со Атиња-
нката Теофана, роднина на Ирина, Никифор нагласил дека во основа нема да ја ме-
нува верската политика на претходното владеење. Меѓутоа, тој бил човек на црква-
та и од свештенството побарал пред сè, послушност. Односите на врховната држа-
вна и црковна управа со зилотите силно се заострила за време на неговото владее-
ње, посебно кога по смртта на Тарасиј (806) на патријаршискиот престол е доведен 
учениот Никифор. Како Тарасиј, и Никифор се занимавал и со световни науки и со 
теологија, и се истакнал не само како историчар туку во подоцнежните години и 
како автор на многубројни теолошки расправи, пишувани за заштита на култот на 
иконите. Но како и Тарасиј, и тој пред доаѓањето на патријаршискиот престол бил 
државен чиновник и во црковната политика го застапувал истиот умерен правец. 
Постапувањето на световник за патријарх кај зилотите предизвикало дотолку пого-
лемо огорчување што тие, изгледа,сметале на избор на својот водач Теодор Студит. 
Покрај тоа, царот го извлекол од заборавот Михеанскиот спор, со цел на овој при-
мер да покаже дека владетелот не е врзан со каноните. Соборот на духовните и све-
товните великодостоинственици, што тој го свикал, по негов налог ја  потврдил за-
конитоста на бракот меѓу Константин VI и Теодота и во црковната заедница повто-
рно го примил свештеникот што го склучил тој брак. Студитите, кои најостро одби-
вале секакво мешање во црковните прашање и секакво отстапување од канонските 
одредби, повторно се одвоиле од официјалната црковна управа, излагајќи се на го-
нења од државните власти. 

Никифор I во прв ред настојувал да ги среди стопанските услови и да воспо-
стави ред во финансиите, нарушени за време на претходната влада. Како некогашен 
раководител на државните финансии, тој бил предестиниран да ја изврши таа за-
дача и презел редици значајни мерки. Теофан, неговиот непомирлив непријател, за 
овие мерки зборува со најголемото огорчување како за ‘десет злосторства’ на царот 
Никифор. Никифор,пред сè, ги укинал даночните олеснувања што ги вовела Ирина. 
Потоа е извршена ревизија на сите даночни обврзници и притоа даноците се зголе-
мени, а за запишување во даночните списоци е барана такса од два керати (вероја-
тно од секоја номизма, што изнесува  1/12 или 8 1/3 %). На париците на манастир-
ските земјишта, на црквите и на добротворните установи наметнато им е плаќање 
димнина. Димнината (καπικόν) која притоа прв пат се спомнува, во средновековна 
Византија претставува главен данок покрај земјарината. Таа не е сега прв пат вове-
дена, туку се наведува како позната давачка, а ново е само тоа што оваа давачка се 
бара и од манастириските и црковните селани, кои дотогаш биле ослободени од 
нејзиното плаќање. Меѓутоа, и ова ослободување, по сè изгледа, датира од Ирини-
новиот период, бидејќи во Византија црковните и манастирските поседи начелно 
биле обврзани да плаќаат данок, така што Никифор ниту во овој поглед не вовел 
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некоја новина туку само го воспоставил поранешниот ред. Како што покажуваат 
други извори, данокот од димните во дваесеттите години на IX век изнесувал два 
сребрени милинарсии и во провинциите е баран од сите даночни обврзници. За да 
се обезбеди државната благајна од намалувањето на приходите, Никифор исто така 
наредил даночните обврзници заеднички да сносат одговорност за плаќање на да-
нокот; од секоја селска општина на име данок е барана одредена сума, за чие пла-
ќање одговарале сите членови на општината. И овој систем во основа бил нов, ста-
нува збор за алиленгија, за која веќе знае и Земјоделскиот закон, иако и овој термин 
прв пат се спомнува во овој став на Теофаната хроника. 

Извесни манастирски земјишта Никифор ги потчинил на управување на цар-
ските имоти, при што даночната должност на тие манастири и покрај намалувањето 
на нивните поседи, останала иста. Веројатно и во овој случај станува збор за враќа-
ње на онаа земја што царицата Ирина им ја подарила на црковните установи. Со 
поголема строгост е собиран данокот од наследството и најденото богатство, а и, 
лицата кои брзо доаѓале до големо богатство се оданачувани како наоѓачите на бла-
го. Робовите, купени надвор од царинската граница во Абидос, а посебно од обла-
ста Додека не се царинети со по 2 номизма. На крајот, откако им забранил на по-
даниците да наплатуваат камата на заемите,ограничувајќи го правото на барање ка-
мати на државата, царот барал богатите цариградски бродосопственици да земаат 
од државните заеми од по 12 фунти злато и на име интерес да плаќаат по 4 керати 
од номинзи, т.е.  16,66%. Иако барањето интерес не се согласувало со средновеков-
ните морални сфаќања, тоа во Византија сепак многу ретко се забранувало. Потре-
бите на развиеното парично стопанство биле посилни од моралните барања, по да-
вањето заеми со камата во Византија било мошне раширено. Впрочем, ни Никифо-
ровотата забрана не била поставена на идеални побуди: отстранувајќи ја приватна-
та конкуренција и правејќи монопол над давањето заеми, царот утврдил необично 
висока каматна стапка во корист на државната благајна. 

Никифор I презел многу важна мерка и заради јакнење на одбрамбените си-
ли, чија основа од VII век ја чинеле стратиотите населени по темите. Како што се 
гледа од изворите од X век,војничкиот имот,кој претставувал подлога за издржува-
ње и снабдување на војниците, требало да има вредност од најмалку 4 фунти злато, 
бидејќи војникот на покана морал да се јави во војската со коњ и со целосно воору-
жување.Изгледа, меѓутоа, дека немало доволно стратиоти кои располагале со толку 
имот, па оттаму Никифор I наредил и сиромашните селани да вршат воена должно-
ст и селската општина да го овозможи нивното наоружување со плаќање сума од  
18 ½ номинзи годишно. Според тоа, не било неопходно имот со одредена вредност 
да претставува сопственост на поединците; тоа можело да се наоѓа во рацете на по-
веќе селани од кои еден ја вршел воената должноста другиот заеднички ги сноселе 
трошоците за неговото снабдување и наоружување. За обезбедување на воениот 
контигент овој систем го имал она значење што за обезбедувањето на даночните 
приходи го имал системот на алиленгија. И во овој случај стратиотот да осирома-
ши и да не биде во состојба сам да се воружува и снабдува, поделбата на финанси-
ските трошоци меѓу членовите на селските општини ја обезбедувала државата од 
намалување на бројот на војниците. 

Како и стратиотите на копнената војска, така, според изворите на X век, и 
морнарите имале земјишни поседи. Секако, на нив се однесува и оваа Никифорова 
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мерка што Теофил ја наведува како негово деветто злосторство: населението на кр-
ајбрежните покраини, посебно во Мала Азија, кои никогаш не се занимавале со зе-
мјоделство, царот, според Теофан, ги принудувал од државата да купуваат земја по 
цена што тој ја определувал. Овде се зборува, без сомневање, за создавање на пр-
вите морнарски поседи, значи за една мерка од големо значење за византиската по-
морска сила. Во прв ред таа веројатно се однесувала на морнарите од темата Ки-
виреота. 

На крајот, Никифор I преземал и колонизациони мерки кои служеле за од-
брана посебно на загрозените покраини. Така тој наредил жителите на малоазиски-
те теми, откако ќе ги продадат своите поседи, да се преселат во Склавинија, каде 
што, секако, добивале нова земја и вршеле воена должност како стратиоти. Работеј-
ќи на консолидација на државата, Никифор најнапред обрнал внимание на два неј-
зини главни столба: војската и финансиите. Нема сомневање дека тој- иако понеко-
гаш со доста окрутни мерки- значително ја зголемил финансиската сила на Цар-
ството. Неговата многустрана дејност на овој план дава убав увид во методите на 
византиската финансиска политика и сведочи за високо развиено византиско пари-
чно стопанство веќе во раниот Среден век. Нема сомневање дека Никифор значите-
лно ја зајакнал византиската војска. Нејзе í биле наменети најважните и најориги-
налните мерки на бившиот шеф на финансиите. 

Никифоровите колонизациони мерки заслужуваат посебно внимание бидеј-
ќи биле наменети за словенизираните покраини на Балканскиот Полуостров пред 
сè, секако, за пограничните области во Тракија и во Македонија. Големата словен-
ска преселба од VI и VII век до темел ја разнишала византиската власт во целиот 
предел на Балканскиот Полуостров, и оттогаш словенскиот порој постојано надоа-
ѓал. Според зборовите на Константин Порфирогенит, уште во средината на VIII век 
Пелопонез бил словенска и варварска земја. Од крајот на VIII век започнува, меѓу-
тоа, процес на постепена реелинизација. За времето на царицата Ирина, Византија 
презема голем поход против Словените во Грција: во 783 година логотетот Ставри-
киј тргнува во областа на Солун, навлегувајќи потоа во Грција и на Пелопонез и на 
тамошните Словени им наметнува признавање на византискиот суверенитет и пла-
ќање данок. По враќањето во Цариград, Ставрикиј го прославил триумфот на Хи-
подром-толкаво значење í е припишувано на неговата победа над словенските пле-
миња во Грција.3 Меѓутоа, веќе во последните години на VIII век Словените во Гр-
ција под водство на Акамир, архонот на Велегезите, учествувале во заговорот про-
тив царицата Ирина, во корист на синовите на Константин V, цезарите Никифор и 
Христофор, заробени во Атина, а во почетокот на IX век Словените на Пелопонез 
дигнале востание со поголем замав. Опустошувајќи ги околните предели во 805 го-
дина тие го опседнале Патрас. Опсадата била долга и многу тешка, но завршила со 
пораз на Словените, кого жителите на Патрас í го припишувале на чудната помош 
на апостол Андриј, како што во свое време е толкувана помошта на св. Димитриј за 
успешната одбрана на Солун. Затоа заробените Словени со семејствата í се доделе-
ни на црквата св. Андриј како парици и на тој начин ја изгубиле не само самостој-

                                                 
3 De them VI, cap. 6, 33, ed. Petrusi: έσθλαβώθη δέ πάσα ή πώρα καί γέγονε βάρβαρος. Многу каракте-
ристичен податок дава и Vita S. Willibaldi,  MGH SS XV  93,според кого св. Вилибалд, Ајхштетскиот 
бискуп (околу 723-28) по пат за Палестина се запрел во Монемвасија на Пелопонез и констатирал 
дека тој град се наоѓа “in Slawina terrae”. (Само Склавина со варварски=пелазгиски јазик, Р.И.) 
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носта туку и социјалната независност.Додуша, Словените на Пелопонез уште неко-
лку пати се дигнувале против византиската власт, а племињата Мелинг и Езерит, 
против кои дури во XIII век Франците воделе тешки борби, ја зачувале својата на-
родност сè до турскиот период. Сепак, поразот на Словените кај Патрас означува 
важна етапа во процесот на реелинизација на јужна Грција. Самите Византијци во 
овој настан гледале реставрација на византиската власт на Пелопонез, по повеќе од 
двестогодишна словенска превласт“.4 („склавинск превласт“-повеќебожна, Р.И) 

Кога Аварите дошле на Пелопонез, тие таму ги нашле Склавините. Склави-
ните биле само Повеќебожци. Со самото христијанизирање тие станувале Римјани.5 

Бидејќи тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски не мо-
же да се говори „за словенизираните покраини“.Наводот на авторот бил без основа. 

Без материјален доказ/наод: „Големата словенска преселба од VI и VII век“. 
Авторот кажа: „Според зборовите на Константин Порфирогенит, уште во 

средината на VIII век Пелопонез бил словенска и варварска земја“. 
Пелопонез бил склавински (тн.словенски) со варварски=пелазгиски јазик.    
Авторот без основа пиши: „Од крајот на VIII век започнува, меѓутоа, процес 

на постепена реелинизација“. Па јазикот коине не бил народен и затоа тој е мртов. 
„Постепената консолидација на византиската власт во извесни области на 

Балканот најјасно се изразува во изградбата на тематската организација и во созда-
вањето нови тематски единици. Ако сакале да знаеме кои области навистина í при-
паѓаат на Византија, т.е. не само формално да го признаваат нејзиниот суверенитет 
тука и фактички да подлежат на нејзината управна власт, мораме да утврдиме до 
каде се простира византиската тематска организација. Тоа е единтвено сигурно ме-
рило за реалните односи. Каде уште постои византиска управна власт, постои и те-
матско уредување. Каде што нема теми, нема ни вистинска византиска власт. Тра-
кија и Елада биле единствените теми што Византија ги имала на Балканот од крајот 
на VII век и мошне долго во тоа немало никакви промени. Меѓутоа, бездруго од 
крајот на VIII век, покрај Тракија, постои и темата Македонија која, навистина, не 
ја опфаќа македонската област туку западниот дел на Тракија. Нејзиното основање 
најверојатно било последица на походот на логотетот Ставрикиј на Словените во 
783 г. Отприлика во исто време е основана и темата Пелопонез. Во првите години 
на IX век се појавува и темата Кефаленија, која ги опфаќа Јонските Острови. Во пр-
вата половина на IX век како посебни теми се формирани и областите на Солун и 
Драч, главни византиски упоришта на Егејското и Јадранското Море. Нешто подо-
цна тематска управа се воведува на епирското подрачје со основање на темата Ни-
копол, а Солунската тема се поврзува со трачките теми, Тракија и Македонија, со 
основање на темата Стримон. Во втората половина на IX век се организира и тема-
та Далмација која ги опфаќала далматинските градови и далматинските острови. 
Ова постепено изградување на тематскиот систем на Балканскиот Полуостров го 
одразува процесот на постепено воспоставување на византиската власт во извесни 
балкански области од кои таа била потисната со словенските преселби, процес на 
политичка реорганизација на тие области, како и нивна културна реелинизација. Во 

                                                 
4 Според Моневасиската хроника, Пелопонез 218 година се наоѓал под власта на Словените, и тоа од 
шестата година на владеењето на Маврикиј (587) до четвртата година на Никофор (805), кога нај-
после е воспоставена византиска власт...(Склавини=Повеќебожци-варварски=пелазгиски јазик, Р.И.) 
5 Ристо Ивановски, „Склавините=тн.Словени домородни на Пелопонез“, Битола, 2012.  



 113 

вековните напори Византија успеала со свои теми да ги омеѓи речиси сите брегови 
на Балканскиот Полуостров. Во крајбрежните области, пристапни за нејзината по-
морска сила, полни со стари пристаништа и градови, таа воспоставила своја власт и 
свој управен систем. На тоа, пак, запреле успесите на византиската реокупација на 
Балканскиот Полуостров и натаму останала надвор од нејзиниот домет. 

Преселувањето на малоазиските стратиоти во Склавинија, преземено за вре-
мето на Никифор I, претставува карика во тој процес на постепено јакнење на ви-
зантиските позиции на Балканот. Во исто време тоа било условено и со престојна-
та војна со Бугарија. Иако Никофор не бил војник по назив, тој со голема енергија 
водел војни и се ставал лично на војската. Плаќањето данок на Арабјаните, на што 
се обврзала царицата Ирина, Никифор го прекинал веднаш по стапувањето на пре-
столот. Меѓутоа, силите на Царството на Исток биле разнишани со граѓанската вој-
на, која е предизвикана во 803 г. во обидот за узурпација на врховниот заповедник 
на малоазиската војска, Вардан Турчин. Арабјаните повторно започнале со упаѓа-
њата на византиските области; во 806 г. Харун-ал Рашид се појавил со голема во-
јска, одвоил повеќе погранични тврдини, ја зазел Тиана и испратил поголем одред 
во областа Анкира. Царот морал да побара мир, да се согласи на повторно плаќање 
данок, а покрај тоа да прими понижувачка обврска лично за себе и за својот син на 
калифот годишно да му плаќа по три златници. Меѓутоа, смртта на Харун (809) и 
немирите кои по тоа избувнале во Калифатот од таа страна донеле олеснување. Те-
жиштето на византиската надворешна политика сè повеќе се поместувало на Бал-
канот. 

Откако Карло Велики ја разбил аварската сила, панонските Бугари успеале 
да се ослободат од аварската власт. Бугарската држава значително зајакнала и мно-
гу се проширила: на Тиса се граничела со Карловото царство. На бугарскиот пре-
стол во Плиска се искачил Крум,поглавар на панонските Бугари, силен и воинствен 
владар, кој наскоро се свртел против Византија во должината на границата кон Бу-
гарија подигнала силе н појас на утврдувања, чии главни точки биле Девелт на Цр-
но море, Адријанопол (Едрене), Филипол (Пловдив) и Сердика (Софија). Во проле-
тта 809 г. Крум ја нападнал Сердика, ја урнал тврдината и ја убил посадата. Визан-
тискиот цар не чекал, се пробил сè до Плиска, а по оваа импресивна демонстрација 
тргнал за Сердика и ја обновил урнатата тврдина. Големата Никифорова офанзива, 
меѓутоа, започнала две години подоцна, по широките подготовки, во чии рамки 
спаѓало и преселувањето на малоазиските стратиоти на Балканот. Во пролетта 811 
година Никифор I со силна војска ја минал границата, тргнал не обѕрнувајќи се на 
Крумовата мировна понуда на Плиска, ја разорил бугарската претстолнина и го за-
палил дворецот на ханот. Понижувачките Крумови молби за мир царот поворно ги 
одбил: тој бил цврсто решен да ја уништи Бугарија и тргнал во потера по ханот, кој 
со своите луѓе се повлекол во планините. Но Никофор тука го снашла катастрофа. 
Во планинските теснеци византиската војска е опколена и речиси сосема уништена 
(26 јули 811). И самиот цар загинал, а победоносниот хан од неговиот череп на-
правил пехар од кого пиел на своите гозби. 

Несогледливи биле последици од оваа страшна и потполно неочекувана ка-
тастрофа. Потежок од воениот пораз бил ударот што го добил византскиот углед. 
За времето на Преселбите на народите, кога во 378 г. царот Валенс паднал во Едре-
не во борбата со Западните Готи, ниеден византиски владетел не загинал од рацете 
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на варварите. Византија, која на почетокот на војната ја покажала својата надмоќ-
ност, му подлегнала на бугарскиот хан кој до неодамна молел за мир. Крумовата 
самодверба огромно се зголемила, а се зголемила и неговата желба за освојување. 
За Византија настанале години полни со тешки грижи. 

Во битката во која загинал царот Никифор, неговиот син и наследник Ста-
врикиј бил тешко ранет, но успеал со неколкумина придружници да побегне во 
Едрене, каде што е прогласен за цар. Овој чин имал само формално и провизорно 
значење, бидејќи немало надежи дека Ставрикиј ќе оздрави. Прашањето за пре-
столнаследството требало да биде решено во Цариград, каде што е доведен смртно 
болниот цар за што побрзо да го круниса својот наследник. Се очекувало дека збо-
рот ќе падне на неговиот зет, куропалатот Михаил Рангабе, но на ова решение се 
спротиставила царевата жена, Атињанката Теофано, која сакала според Ириновиот 
пример сама да ја преземе власта. Додека Ставрикиј, плашејќи се од тешки заплети, 
ја одложил одлуката, Цариград го зафаќало сè поголемо возбудување, бидејќи, со 
оглед на заканувачката надворешна опаност, продолжувањето на состојбата на без-
властие изгледала неподнослива. Решението кое не можело да се постигне по редо-
вен пат го донел државниот удар: на 2 октомври, војската и сенатот на Хиподром за 
цар го прогласиле Михаил Рангабе, а истиот ден патријархот Никифор го крунисал 
во Света Софија. Ставен пред свршен чин, Ставрикиј обдицирал и се повлекол во 
манастир, каде повеќе месеци се борел со смртта. 

Михаило I Рангабе (811-813) бил слаб владетел. Лесно подлегнал на влија-
нието на посилните природи, а немал храброст ни решителност како Никифор I, да 
презема непопуларни мерки. Политиката на штедење престанала: на секоја при-
года царот í делел дарови на војската, на дворот а, пред сè, на црквата. Михаило I 
бил верен син на црквата и почитувач на иконите. За времето на неговото владеење 
православието пред избивањето на новото иконокластичко движење, ги доживеало 
своите најдобри денови. Студитите се повикани од прогонство и се измириле со цр-
ковната управа откако во Михеанскиот спор е донесено решение со кое е отповика-
на одлуката од 809 година. Влијанието на Димитар Студиски било неограничено. 
Со својата вонредна енергија тој сосема го потчинил слабиот цар. Дури и по пра-
шањата за војната и мирот решавачки бил гласот на игуменот на Студискиот ма-
настир. 

Ставот на византиската влада спрема западната царевина од корен се про-
менила. Никифор I не сакал ни да чуе за Карловите пратеници за царската титула. 
Уште повеќе, тој му забранил на патријархот Никофор, на папата да му го испрати 
својот синодик, што било вообичаено. Зазел, значи, непомирлив став не само кон 
својот непосреден соперник, туку и спрема неговиот сојузник, папата. Меѓутоа, мо-
ќта на Карло постојано се зголемувала, ширејќи се и на византиските области. Би-
дејќи тој уште за времето на вадеењето на Ирина ја зазел Истра и повеќе далматин-
ски градови, кралот Пипин ја освоил Венеција (810). Карло сега во рацете имал сре-
дство за притисок кое не можело да не влијае врз, во меѓувреме, ослабената Вене-
ција. Во замена за враќање на заземените области, владата на Михаил I пристанала 
да му ја признае на Карло Велики царската титула: во 812 г. византиските пратени-
ци го поздравиле во Ахен Карло како василевс. Сега не само фактички туку и фор-
мално постоеле две царства. 
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Со тоа, навистина, франечкиот владетел бил признат за цар но не  и за рим-
ски цар. Оваа титула Византијците ја задржале за себе, нагласувајќи ја на тој начин 
разликата меѓу западниот цар и единствениот вистински цар на Римјаните во Цари-
град. Меѓутоа, средновековната идеја за царството нереално е поврзана за Римско-
то царство. Како што Византија секогаш и во своите времиња се сметала себеси за 
Римско царство, иако тоа пред IX век само ретко доаѓало до израз во царската титу-
ларија, и Западното царство на папина инцијатива е врзана за Рим, иако таа врска 
во соодветната титуларија се манифестирала дури во времето на Отон. Така со на-
станувањето и со признавањето на Западното царство дошло во прашање и исклу-
чивото право на Византија на римското наследство. Распаѓањетоп на Карловото ца-
рство и новото јакнење на Византија им овозможиле, навистина, на подоцнежните 
византиски цареви да го игнонираат признавањето на Западната царевина од 812 г., 
сторено под влијанието на моментмо неповолната ситуација.  

Фактот што Никифор I одбил да го признае Карло Велики, а Михаило I ја 
признал неговата царска титула се објаснува не само со лични особини на овие вла-
детели, туку, пред сè, со промената на ситуацијата по катастрофата од 811 година. 
Опасноста на Балканот ја оневозможила Византија и натаму да го задржува непо-
пустливиот став спрема Запад. Во пролетта 812 г. Крум го освоил Девелт на Црно 
Море, ја урнал тврдината и по византискиот пример го одвел населението во сво-
јата земја. Отпорот на Византија не само што бил слаб, туку и населението од дру-
гите погранични градови побарало спас во бегство. Крум í понудил мир на Визан-
тија, изнесувајќи ги своите услови во ултимативна форма. Бидејќи Византија се 
двоумела да го прими неговите барања, тој го зазел важниот приморски град Ме-
семврија (ноември 812), каде што покрај злато и сребро запленил и големи залихи 
на ‘грчки оган’. (Само „таен оган“, Р.И.) 

Во царскиот совет во Цариград гласовите биле поделени. Додека една со па-
тријархот Никифор на чело, делејќи го мислењето на царот, предлагала да се при-
фатат Крумовите услови, другата страна, се залагала за поенергично водење на вој-
ната. Победило гледиштето на студискиот игумен, па во јуни 813 година голема ви-
зантиска војска се сретнала со Крумовите трупи кај Версиникија, близу до Едрене. 
Откако двете војски подолго време стоеле една насприту друга во нерешително ис-
чекување, стратегот на Тракија и Македонија на крајот, на 22 јуни тргнал во напад. 
Меѓутоа, малоазиските трупи, со кои заповедал стратегот на Анатолиската тема 
Лав Ерменин, воопшто не се впуштил во борба, туку одненадеж побегнал.Ако пред 
две години Византија настрадала поради несреќен стек на околности, сега Крум 
извојувал победа благодарение на слабото водство и на внатрешната неслога на Ви-
зантијците. Тешкиот пораз што го добил православниот цар Михаил Рангабе, ја 
разнишал неговата положба и подготвил терен за пресврт и обнова на иконокла-
стичкото движење. На 11 јули 813 г. Михаило Рангабе е отфрлен од престолот, а 
власта ја презел Лав Ерменин“. 

 
VII. ОБНОВА НА ИКОНОКЛАЗМОТ 
 
„Лав V Ерменин (813-820) бил претставник на оние малоазиски елементи 

кои се истакнувале со војнички дух и со иконокластички став. Како и Лав III, и тој 
водел потекло од Исток и пред доаѓањето на престолот бил стратег на темата Ана-
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толика. Големи војсководци и големи иконоборци Лав III и Константин V му слу-
желе како пример. Неговата програма била јакнење на воената сила на Царството и 
обнова на иконокластичкото движење. 

Најпрвенстени биле воените прашања. По победата кај Версиникија, Крум 
започнал брза офанзива, го заседнал Едрене и со главнината на војската дошол пр-
ед самата капија на византиската престолнина. Меѓутоа, пред цариградските ѕиди-
ни, на кои се разбивале дури и арабјанските налети, тој бил немоќен, па го замолил 
царот за состанок заради утврдување на условите за мир. На овој состанок на кој 
Крум, потпирајќи се на царевиот збор, дошол ненаоружан, на него Византијците 
извршиле атентат, кого го избегнал благодарение на својата присебност. Огорчен 
од ваквото вероломство, Крум ја опустошил целата цариградска околина, влегол 
потоа во Едрене, исцрпено од опсадата и гладот, и наредил населението на градот и 
на околините села, да се депортира во прекудунавските покраини. Царот, нави-
стина, есента 813 г. издвојувал поголема победа кај Месемврија, но во пролетта на-
редната година Крум повторно тргнал на Цариград. Меѓутоа, како во свое време 
Атила, изненадно и Крум умрел од капка на 13 април 814 г. 

По неколку промени на бугарскиот престол со Омуртаг, на чело на Бугарија 
повторно дошол силен владетел. Меѓутоа, Омуртаг настојувал, пред сè, да ја про-
шири бугарската територија кон северозапад и да ги среди условите во земјата. Со 
Византија склучил мир на 30 години. Мировниот договор, сосема природно, на Бу-
гарија í донел значителна корист. Во територијален поглед главно е воспоставена  
ситуацијата од времето на Тервел: границата минувала делејќи ја Тракија меѓу две-
те договорни страни, во должината на ткн. голем насип од Девелт до Макроливада, 
т.е. меѓу Едрење и Пловдив, а оттаму на север спрема спрема балканските планини. 
По неодамнешните драматични настани на Балканот настапил период на подолг 
мир. На Византија не í се заканувала никаква опасност ни од страната на Калифот, 
каде што по смртта на Харун-ел-Еашид, траеле внатрешните немири. 

Сега Лав V можел да пристапи кон остварувањето на своите иконокласти-
чки планови. Учениот Јован Граматичар, вистинскиот водач на новото иконокла-
стичко, добил налог да собере теолошка граѓа за престојниот иконоборски собор. 
Обновата на иконоклазмот ги помирила закараните струи во православната црква. 
Во борбата против царот-иконоборец патријархот Никифор се нашол на истата ли-
нија со својот некогашен противник Теодор Студит. Во многубројните списи и 
едниот и другиот ревносно го бранеле култот на иконите и решително протрстира-
ле против царевото мешање во верските прашања. Уште појасно отколку во VIII 
век се манифестирала црковно-политичката заднина на иконокластичкото движе-
ње: стремежот на царската власт за потчинување на црквата и решителниот отпор 
што црквата, посебно нејзината радикална струја, му го пружала на тој стремеж. 
Посилните средства, со кои располагал царот ја решиле борбата во негова корист. 
Тодор со многубројните приврзаници е испратен во прогонство. Никифор е отфр-
лен, а за патријарх на Велигден, на 1 април 815 г., е поставен царскиот дворјанин 
Теодот Мелисен, претставник на едно од најугледните аристократски семејства. 

Наскоро по Велигден, под претседателство на новиот патријарх, во Света 
Софија, е одржан собор кој ги одфрли одлуките на VII Васеленски собор во Никеја, 
а ги потврдил одлуките на Иконокластичкиот совет од 754 г. Навистина, соборот 
изјавил дека не ги смета иконите идоли, ама сепак наредил нивно безусловно уни-
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штување. Ова е типично за соборот на Лав V: во суштина тој се држел до старите 
иконокластички начела, но понешто ублажил во изразите.Актите на соборот од 754  
г. биле единствена негова идејна основа, бидејќи новото иконоборство не донело 
нови погледи. Наспроти иконоборското движење од периодот на Лав III и Констан-
тин V, полн со залет и елементарна сила, иконоклазмот на IX век претставува само 
немоќен обид на реакцијата. Благодарение на неограничената моќ, царот можел да 
ја спроведе својата волја и со свирепи казни да ги натера непокорните на послу-
шност, но тој во народот и во војската ја немал онаа подршка што ја имале 
иконоборците од VIII век и оттаму постојано стравувал за својата круна. Стравот 
од преврат, кој постојано го гонел, со времето прераснал во манија. Но и покрај си-
те преземени мерки, тој не можел да ја избегне својата судбина: на Божиќ во 820 
година, во самата црква Света Софија, го убиле приврзениците на неговиот по-
ранешен воен другар Михаило Амориец.  

За време на владеењето на Мигаило II (820-829), основач на Амориската ди-
настија,во верскиот спор настанало извесно затишје.Гонењето на приврзениците на 
иконите престанало, протераните иконофили, со патријархот Никофор и Теодор 
Студит на чело, се вратени. Но на нивно големо разочарување не дошло и до воспо-
ставување на култот на иконите. Михаил II зазел резервиран став, не го признал ни 
иконофилскиот собир во Никеја ни иконокластичките собори, туку забранил сека-
ква дискусија за иконите. По своите чуства царот кој водел потекло од Фригија, не-
когашниот центар на иконкластичкото движење, без сомневање бил противник на 
иконите. Тоа многу јасно го покажува неговото писмо до Лудвиг побожни. Во кое 
тој напаѓа извесни претерувања во почитувањето на иконите. Тоа го потврдува и 
фактот што за учител на својот син и наследник Теофил го определил Јован Грама-
тичарот и што по смртта на Теодот Мелисен за патријарх не го довел повторно Ни-
кифор, туку го поставил епископот Антониј Силејски кој, покрај Јован Граматичар, 
најактивно учествувал во подготвувањето на одлуките на соборот од 815 г. Михаи-
ловата воздржаност, значи, не потекнува од рамнодушност туку од сознанието дека 
иконоклазмот го одживеал своето. Единствен приврзаник на иконите кога Михаило 
II го казнил бил Методиј од Сицилија, кој му ги пренел папините опомени за по-
требата од воспоставување култ на иконите. Методиј е малтретиран и затворен, ама 
не толку како приврзеник на иконите колку поради врските што византиските ико-
нофили ги подржувале со Рим. 

Во Византија се ширеле раскажувања за необичното доживувања на тројца-
та воени другари Лав Ерменин, Михаило Амориец и Томо Словенот. Во свое време 
тие се наоѓале во служба на заповедникот на малоазиската војска на Вардан Турчин 
и биле во негова придружба кога тој во 803 г. дигнувајќи востание, се обидел да му 
го одземе престолот на царот Никифор I. Еден старец тогаш им прорекол голема 
иднина. Вардановиот обид за узурпација ќе пропадне, рекол видовитиот старец, но 
тоа што нема да му успее на славниот војсководач ќе го постигнат неговите млади 
придружници: двајца од нив, Лав и Михаило, ќе се искачат на царскиот престол, а 
третиот, ќе биде на дофат на царската круна“. 

Немало Словени туку Склавини=Повеќебожци.Следи само Тома Склавинот. 
„Уште додека Лав V владеел во Цариград. Томо Словенот од Мала Азија, со 

помош на Арабјаните, собрал во пограничните области голема и мошне шарена во-
јска. Арабјани, Персијци, Ермени, Ѓурѓијанци и претставници на други кавказки 



 118 

племиња- застанале под негово знаме. Мала Азија, во која живееле и големи маси 
Словени, претставувала погодно тло за ширење на востаничкото движење. Етнички  
шареноликите провинции се дигнувале против византискиот централизам. Томово-
то востание имало немала привлечна сила и за оние елементи кои се противставу-
вале на иконокластичкиот правец на цариградската влада, бидејќи Томо настапувал 
како приврзеник на култот на иконите, па дури и се издава себеси како незаконски 
симнат од престолот на царот Константин VI. Посебно значаен бил фактот што ова 
движење добило социјално- револуционерен карактер. Тома се прогласил за за-
штитник на сиромаштијата на која í ветил ослободување од сите нејзини неволји. 
Со тоа ги раздвижил народните маси, огорчени поради безизлезната беда, преку-
мерните давачки и злоупотребите на царските чиновници. Како што вели еден ви-
зантиски хроничар: ‘Робот ја дигнал својата убиствена рака на господарот, а 
војникот на офицерот’ “. 

Иконите биле наследство на Повеќебожеството, спротивност на еврејството. 
„Востаничкото движење, поникнато од етничките, верските и социјалните 

спротивности, наскоро зафатило поголем дел од Мала Азија: од тогашните шест  
малоазиски теми само темните Опсикија и Арменијака му останале верни на Миха-
ило II. Томо се прогласил за цар и добил круна од рацете на антиохискиот патрија-
рх, секако со согласност на калифот. Подршката од Кивиреотската тема му ја ста-
вила на располагање на флотата и му овозможила да се префрли во Тракија и под 
своето знаме да го собере иконофилското население од европскиот дел на Царство-
то. Веќе во декември 821 година Томо го опколил Цариград. Опсадата траела пове-
ќе од една година, но останала безуспешна и на крајот ја исцрпела неговата сила. 
Царската стратегија тримуфирала над слабо организираното движење на масите. За 
победата на Михаило II придонела и интервенцијата на бугарскиот хан, кој со сво-
ите трупи пристигнал на помош на опсаднатиот Цариград. Во пролетта 823 година 
Томо морал да ја прекине опсадата: неговото движење се распаднало. Повлекувајќи 
се со помал одред во Аркадиопол, тој уште повеќе месеци пружал помош, но на 
крајот е совладан и погубен по свирепото мачење (во октомври 823)“. 

Па „свирепото мачење“ се вршело врз неверници. Такви биле и Склавините. 
„Михаило II бил господар на ситуацијата, но граѓанската војна, која беснее-

ла речиси три години, видливо го ослабела Византиското царство. Се покажало де-
ка Византија,растргната со верски расправии, била зафатена и со социјални вриења. 
Иако калифот кој го помогал Томовото движење, поради внатрешните тешкотии не 
бил во ситуација да преземе директен напад против Византија, на Византиското 
царство му се заканувале големи опасности од другите делови на арабјанскиот 
свет. Арабјанските иселеници во Шпанија, кои во 816 г. завладеале со Египет, во 
827 или 828 г. го зазеле Крит. Византија го изгубила најважното стратегиско упо-
риште во источниот дел на Средоземното море. Сите нејзини обиди да го врати 
останале напразни. Арабјаните го задржале Крит речиси 140 години, вознемирувај-
ќи ја со постојани напади целата околина. Во исто време Византија е тешко пого-
дена и од запад. Вмешувајќи се во расправиите на локалните византиски запове-
дници на војската, африканските Арабјани се истовариле во 827 година на Сицили-
ја. Нападите на Арабјаните на Сицилија од средината на VII век биле честа појава, 
меѓутоа, сега, започнало нејзино систематско освојување. Позицијата на Византија 
на Средоземно Море била сериозно разнишана, и тоа неизбежно се почуствувало и 
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на Јадранот. Константин Порфирогенит сметал дека владеењето на Михаило II би-
ло период на најдлабоко паѓање на византиското влијание на јадранскиот брег и во 
словенските земји на западниот Балкан“. 

Арабјаните никогаш не биле етнички народ туку само верски- Муслимани. 
„Наспроти дојденецот Михаило II, суров војник без било какво образование, 

неговиот син и наследник Теофило (829-842) бил не само одлично школуван туку 
покажувал и посебна љубов кон науката и уметноста. Се повторила историјата на 
Јустинијан им неговиот речиси неписмен вујко Јустин I. На вакви примери се гледа 
големата цивилизаторска сила на византиската престолнина и високиот културен 
степен на животот на византискиот двор. Впрочем, Теофило ја сакал не само култу-
рата на Византија, туку и се воодушевувал и од арабјанската култура. Воодушеву-
вањето за арабјанската култура, тој, изгледа го примил од својот учител Јован Гра-
матчар, од него го примил и својот иконокластички занес: Теофиловото владеење 
бил период на последниот подем на иконоборското движење, а воедно и период на 
најголемо влијание на арабјанската култура во Византија. 

Теофило е позанимлив како личност отколку како државник. И покрај сите 
свирепости што ги правел занесен од верскиот фанатизам, тој имал и нешто при-
влечно и не е чудо што околу неговото име се направиле легенди. Тој сакал да биде 
идеален владетел и се стремел кон правичност, која, навистина, ја пројавувал на ма-
лку театрален начин. Повторувајќи го правичниот калиф Харун-ал-Рашид, тој че-
сто се шетал низ градот и се впуштал во разговори со најсиромашните поданици, 
примајќи од нив обвиненија, за подоцна поединечно да ги казнува виновниците, 
без оглед на нивната позиција и достоинство. 

По јакнењето на тематската организација на Балканот кон крајот на VIII и во 
почетокот на IX век, нејзиното натамошно изградување на исток и на далечниот се-
вер продолжило, изгледа, во времето на Теофиловата влада. За да зајакнат византи-
ските позиции на Понт, создадени се нови теми Пафлагонија и Халдија: првата го 
опфаќала североисточниот дел од дотогашната тема Букеларија, а втората северо-
источниот дел од темата Арменијака. Потоа, со издвојување на извесни делови од 
темата Арменијака и Анатолика, во планинските краишта на арабјанската граница 
се формирани три помали воено-админостративни единици ‘клисури’: Херсијанон, 
Кападокија и Селевкија.Подоцна и тие се претворени во теми.(Селеук=селе ук,Р.И) 

Посебно е значајно што во времето на Теофило и ткн. ‘Климати’, т.е. виза-
нтиските градови на Кримскиот Полуостров се опфатени со тематска организација 
и што е најважниот од нив, во Херсон, е поставен византиски стратег. Во големата 
рамнина на источна Европа, завладеал немир. Слично на Византија, и Хазарското 
царство било принудено да преземе обранбени мерки. Во исто време кога се вове-
дувала тематската организација на Крим, византиските инжинери на покана на ха-
зарскиот хаган ја изградиле тврдината Саркел на устието на Дон, подигнувајќи во 
оддалечените степи еден споменик на византиската техника. 

Во текот на целото свое владеење почитувачот на арабјанската култура и 
уметност, Теофило морал против Арабјаните да води војна. Силите на Калифатот 
подолго време биле парализирани со внатрешни борби, посебно со активноста на 
социјално-револуционерните секти курамити, но на крајот калифот Мамун (813-
833), станал господар на ситуацијата. Искористувајќи ги тешкотиите на Византија, 
тој во 830 година ја обновил војната против неа. Византија не била во состојба сите 
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свои сили да ги насочи на војувањето во Мала Азија, бидејќи морало истовремено 
да војува и на Сицилија, каде што арабјанското освојување и покрај сите одбранбе-
ни мерки, постојано напредувало, така што веќе во 831 година паднало Палермо. 
Војната на источната граница на почетокот се водела со променлив успех: час Ви-
зантијците упаѓале во непријателската земја, па Теофило во Цариград, славел рас-
кошни триумфи, час, пак, и тоа почесто, Арабјаните се пробивале на византиска те-
риторија, па на калифиниот двор заминувале византиските пратеништва со богати 
подароци и мировни понуди. Ситуацијата станала посериозна кога Мамуновиот 
брат калифот Мутасим, совладувајќи ги немирите кои речиси редовно избувнувале 
во Калифатот при промената на престолот, во 838 г. презел голем поход кој не бил 
насочен против пограничните утврдувања туку против најважните центри во Мала 
Азија. Еден дел од огромната Мутасимова војска тргнал во северозападен правец, 
ја победил на 22 јули царската војска во крвавата битка кај Дазимон и ја зазел 
Анкира. Во меѓувреме, Мутасим со главнината на војската, на 12 август, го освоил 
Аморион. Овој настан во Византија оставил доста мачен впечаток, бидејќи Амори-
он бил не само најголем и најважен град во Анатолиската тема, туку и роден крај 
на владеачката царска династија. 

Иконоборството за времето на Теофил го доживеал своето последно залету-
вање. Во 837 година на патријаршискиот престол се искачил огнениот иконоборец 
Јован Граматичарот, па повторно започнале жестоки прогони, насочени, како и во 
времето на Константин V, пред сè, против монаштвото. Но, и покрај тоа што и цар-
от и патријархот се обидувале со сите средства да го заживеат иконокластичкото 
движење, неговата немоќ сега се покажувала сè појасно. Иконокластичката полити-
ка повеќе не наидувала на подршка дури ни во Мала Азија. Таа господарела само 
во престолнината, благодарејќи на волјата на царот и на неговите малкубројни при-
врзеници. Кога на 28 јануари 842 година царот Теофило умрел, иконоборското дви-
жење доживеало крај, а со тоа завршила и големата криза која се изразувала низ тоа 
движење“. 

 
ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

 
ПЕРИОДОТ НА ЦУТЕЊЕ НА ВИЗАНТИСКОТО ЦАРСТВО (843-1025) 
 
„Извори. Веќе споменатата хроника на Симеон Логотет го опфаќа времето 

до смртта на Роман I Лакапин (948) и очигледно му е наклонета на овој цар; во по-
веќе рецензии овие се често препишувани и преработувани хроники, на главниот 
дел, се надоврзуваат подоцнежните продолженија без вистинска вредност, кои сти-
гнуваат до втората половина на IX век, а понекогаш и подоцна. Четвртата и после-
дната книга на Јосиф Генесиј го прикажува времето на Михаило III и на Василиј I. 
Како дело на официјалната историографија на Македонската династија, овој инаку 
многу важен историски спис, тендециозно ги величи подвизите на родоначалникот 
на династијата, Василиј I, а го оцрнува Михајло III по чие убиство Василиј дошол 
на престолот. Истото важи и за Теофановиот продолжувач, чија четврта книга, по-
светена на Михаило III, е сродна со Генесиј и со него има заеднички извор. Петтата 
книга на овој компилативен дел претставува обемна биографија на Василиј I, која 
потекнува од перото на неговиот внук Константин VII Порфирогенит и има пане-
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гирички карактер. Шестата книга е составена од два нееднакви дела: првиот дел, од 
886 до 948 г., главно е препишан од Логотетовата хроника и според тоа нема само-
стојно значење; вториот дел кој дава детален приказ на владеењето на Константин 
VII (почнувајќи од 948 г.) и на незавршената историја на владеењето на Роман II, 
има, напротив, голема вредност: тоа е очигледно дело на известен совренменик. Од 
големо значење е и списот на Јован Каменијат кој го опишува заземањето на Солун 
од страна на Арабјаните во 904 година и, меѓу другото, дава драгоцени податоци за 
Словените во солунската област. (Никако Словени туку само Склавини, Р.И.) 

Епохата на воени подвизи на Никифор Фока и Јован Цимиски ја прикажува 
Лав Ѓакон. Тој пишува во последните години на X век (по 992 г.) и главно го опфа-
ќа времето од 959 до 976, но го донесува, како прилог, и описот на походот на Ва-
силиј II против Сердика во 986 г., во кој и самиот учествувал. Пишува со извешта-
чен архаичен стил, угледувајќи се на старите писатели, посебно на Агатиј. Период-
от на Василиј II накусо е прикажан во првата книга на познатата историја на Ми-
хаил Псел (види понатаму). Јован Скилица, висок дворски достоинственик, кон 
крајот на XI век напишак хроника која е продолжение на Теофан и го опфаќа пе-
риодот од 811 до 1057 г. За времето до доаѓањето на Роман Лакапин (948) Скилица 
се користел со Продолжувачот на Теофан односно со Генесиј, за времето до смртта 
на Јован Цимиски (976) со ист извор како и Лав Ѓакон, а освен тоа и со некој изгу-
бен извор од црковно потекло. Неговиот натамошен приказ претежно се засновува 
врз извори кои не се зачувани. За периодот прикажан во овој оддел најголемо зна-
чење има онаа партија на Скилицината хроника која се однесува на владеењето на 
Василиј II. Скилица е најважниот извор со кој располагаме за историјата на Самои-
ловото царство и неговата борба со Византија. Посебно во тој поглед се драгоцени 
додатоците во еден виенски ракопис на Скилицината хроника кои ги објавува Б. 
Прокиќ. Ова значајно дело ни до денес не е издадено во оригиналот, како и поста-
рите едиции и Бонскиот корпус се задоволил со објавувањето на хрониката на Гео-
ргиј Кедрин, кој го препишал главниот дел на Скилицината хроника. Под името на 
Скилица во Бонскиот корпус е отпечатено само продолжението на неговата хрони-
ка за 1057-79 г. кое се наоѓа во некои ракописи на Скилица кои не ги презел Кед-
рин. Меѓутоа, новите истражувања покажаа дека тоа продолжение не му припаѓа на 
Скилица туку претставува компилација од непознат автор која нема никакви вре-
дности. Јован Зонаре, исто така висок византиски достоинственик, напишал опши-
рна хроника која завршува со 1118 г. Зонарината хроника, споредена со постари из-
вори, не дава многу нови податоци за овој период, но самостојноста со која Зонаре 
ги користел своите извори, е причина неговата хроника и за оваа епоха, сепак, да 
заслужува извесно внимание. 

Важни дополнувања на византиските историски списи даваат арабјанските 
извори. Посебно значење за историјата на Византија во времето на Македонската 
динасија има хрониката на Јахја од Антиохија (умрел 1066). Од западните автори за 
оваа епоха посебно внимание заслужува Лаутипранд од Кремона: неговиот спис 
Antapodosis содржи драгоцени податоци за Византиското царство во средината на 
X век, а уште позначаен е неговиот извештај на Отон Велики за пратеништвото кое 
го предводел на дворот на царот Никифор Фока; и покрај својата крајна тенден-
циозност, овој жолчен, но мошне духовит памфлет е полн со вонредно занимливи 
детали за византискиот живот и за византиско-германските односи. Рускиот лето-
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пис ја осветлува историјата на односите на Византија со Киевска Русија: меѓу дру-
гото, донесува и староруски преводи на византиско-руските трговски договори чии 
грчки текстови не се сочувани. 

Извесно надоместување за изгубените акти од соборот од 843 г. , на кој е во-
споставен култот на иконите, претставува Синодик кој се чита во православната 
црква секоја година во првата недела на велигденските пости во спомен на побе-
дата на православието над иконоборството. За сектата на павликијанците и нејзина-
та наука, пред сè, нè известува списот на Петар Сицилиски. За постанокот и најста-
рата историја на богомилството најважни извори се писмото на патријархот Тео-
филакт (933-56) до бугарскиот цар Петар и посебно беседата на презвитерот Козма. 
За судирот меѓу источната и западната црква во периодот на Фотиј известуваат 
актите на соборот од 869/70 и 879 г. како и писмата и беседата на самиот патријарх 
Фотиј и писмата на современите папи. Мошне се значајни повелбите на Василиј II 
од 1020 г. со кои се регулираат односите на Охридската архиепископија по покору-
вањето на Самоиловото царство; нивниот текст е зачуван во белешките на Михаи-
ло VIII од 1272 г. Историјата на големата мисионерска дејност на Константин-Ки-
рил и Методиј ја осветлуваат нивните житија чија изворна вредност е без сомнева-
ње. Многу грчките хагиографски списи од оваа епоха поголема вредност имаат жи-
тијата на царицата Теодора и царицата Теофано, првата жена на Лав VI, потоа жи-
тијата на партријархот Игнатиј, што ги напишал Давид Никита и посебно житието 
на патријархот Ефтимиј, со вонредно богата историска содржина.Првокласни исто-
риски документи се многубројните писма на патријархот Никола Мистик и двете 
писма на царот Роман Лакопин до Симеон бугарски, кои ја осветлуваат историјата 
на византиско-бугарските односи во критичниот период од 913 до 925 г. За исто-
ријата на византиско-бугарските односи во времето на Лав VI посебно е занимлива 
преписката на византискиот пратеник Лав Хиросфакт. 

Меѓу најважните византиски извори на сите времиња спаѓаат делата на Кон-
стантин VII Порфирогенит. Навистина, неговиот историско- географски Спис за те-
мите (De thematibus) црпи граѓа првенствено од делата на постари автори, посебно 
Хиерокле, и самото слабо ја одразува историската стварност на своето време. Затоа 
Списот на народите (De administrando imperio) дава необично значајна граѓа за 
народите и земјите со кои Византија доаѓала во контакт, меѓу другите и за Србите и 
Хрватите. Обемната Книга за церемониите на царскиот двор (De caerimoniis) прет-
ставува вистинска ризница на важни историски и археолошки податоци. Порфи-
рогенитовите дела донесуваат изворен материјал од различни епохи и затоа ги ко-
ристевме веќе и за претходните делови. Во Книгата за церфемонии влегол и Фило-
теевиот Клиторологион, кој детално известува за византискиот чиновнички апарат 
од времето околу 900 г. Списоци на византиските функционери даваат исто така 
Тактиконот на Успенски, најстар документ од овој вид, составен меѓу 845 и 856 г. и 
Тактиконот на Бенешевиќ, составен меѓу 921 и 934 г. Со воената вештина се зани-
мава Тактиката на Лав VI. Таа се потпира на Стратегиконот на Псевдо-Маврикиј, 
но користи граѓа и од подоцнежните законодавни дела и воените искуства од први-
от период на владеењето на Лав VI. За стопанскиот живот на Цариград, неговата 
трговија и занаетите нè известува Епарховата книга, збирка на прописи со кои е ре-
гулирана дејноста на градските еснафи. Тоа е единствен извор специјално посветен 
на византискиот град и неговото стопанство. Основниот дел на Епарховата книга 
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потекнува секако од времето на Лав VI, но таа содржи и извесни дополнувања од 
времето на Никифор Фока, можеби дури и од времето на Јован Цимиски. Драгоце-
на граѓа не само за даночниот систем туку и за аграрните односи на Византиското 
царство од X век, дава анонимниот Трактат на византиското село по Земјоделскиот 
закон. Меѓу законодавните извори од X век треба, покрај закониците на двата први 
цара на Македонската династија- Прохирон и Епанагога на Василиј I и Василиките 
и Новелите на Лав VI- посебно треба да се спомнат Новелите во заштита на ситни-
от посед, кои го осветлуваат централниот проблем на социјалната историја на Цар-
ството во X век“. 

Авторот никаде не наведе било каков доказ/наод за било какви етнички на-
род Словени. Нивниот јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Пла-
тонов=тн.словенски јазик- коине бил службен и христијански. Се говри за закони. 
Историски бил најбитен законикот за време на Јустинијан, чие семејство имало тн. 
словенски имиња. За Х.Џ.Велс, кај Константин и Јустинијан течела словенска крв. 

  
I. ПОЧЕТОК НА НОВАТА ЕПОХА 
 
„Епохата на иконокласичката криза значела пресвртница во внатрешниот 

развој на Византија. По големите внатрешни превривања, проследени со пресмету-
вања како со исламскиот Исток така и со романско-германскиот Запад, карактери-
стиките на Византија како царство на грчко-христијанска култура јасно се нацрта-
ле. Совладувајќи ја воената навала на арабјанскиот калифат, Византија ја совладала 
и навалата на културните влијанија на исламот кои ја беше зафатила во облик на 
иконоборство. Од друга страна, епохата на иконокластичката криза го зголемила и 
јазот меѓу Цариград и Рим, правејќи крај на византискиот суверенитет на Запад и 
навестувајќи крај на папската суперматија на Исток. 

Црковното осамостојување на Византија, подготвено со мерките на царевите 
-иконоборци, можело да дојде до израз дури по совладувањето на иконокластичка-
та криза. Како што со создавањето на царството на Карло Велики византиската др-
жава била потисната од Запад, така сега со подемот на цариградската патријаршија 
римската црква е потисната од Исток. Првата етапа од овој процвес, која се оди-
грала во периодот на иконокластичката криза, ја довела Византија во неповолна по-
ложба: втората етапа, која е започната со голема Фотиева борба, воспоставила ра-
мнотежа во нејзина корист. 

Уште поголемо значење имал фактот што во источната сфера, и византиска-
та држава и византиската црква се ставени пред нови големи задачи. Со покрстува-
њето на Јужните и Источните Словени пред Византија се отвораат сосем нови пер-
спективи, нејзиниот видик и полето на активност огромно се прошируваат. Колку 
што бил стеснет нејзиниот хоризонт во периодот на иконокластичката криза, толку 
широк тој станува во времето на Фотиј, Константин и Методиј. Започнува нова 
епоха во византиската историја, епоха на големи можности и остварувања, голем 
културен полет, а малку подоцна и на силна политичка и воена експанзија“. 

Се наведе: „Со покрстувањето на Јужните и Источните Словени“. 
Па со покрстувањето на Јужните Словени повеќе немало Склавини=Повеќе-

божци туку само Римјани. Народен јазик си останал тн.словенски, а службен коине. 
Се потврдува, немало било какви етнички народи туку само верски народи. 
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„По смртта на царот Теофило, новата влада побрзала да го воспостави култ-
от на иконите. Откако Јован Граматичарот е сменет и за патријарх е поставен Ме-
тодиј, во март 843 г. свечено е прогласена реставрација на иконите. Конечната ре-
ставрација на култот на иконите е извршена, како и неговото привремено воспоста-
вување кон крајот на VIII век, во владеењето на една жена. Бидејќи Теофиловиот 
син и наследник Михаило III бил малолетен, регенството го презела царицата-мајка 
Теодора. Официјално на регенството му припаѓала и Текла, најстарата преживеана 
сестра на младиот цар, но таа фактички не учествувала во водењето на државни ра-
боти. Меѓу царицините советодавци главна улога играл најзиниот љубимец логоте-
тот на дрома Теоктист. Надарен државник, Теоктист успеал да ги потисне во сенка 
другите членови на царициниот брат Варда, и сосема да го преземе водењето на др-
жавната политика. 

За разлика од Ирининовиот период, црковно-политичкиот пресврт сега е 
направен лесно и без отпор, бидејќи иконоборското движење веќе било надживеано 
и повеќе немало посилна опозиција. Сепак Теодора и Теоктист, со помош на патри-
јархот Методиј, ја спровел својата акција мошне внимателно, покажувајќи висока 
толератност кон поранешните приврзеници на иконокластичкото движење. Оваа 
умерена политика не наишла на одобрување кај странката на зилототе, па во право-
славната византиска црква, што ја обединила привремено борбата против иконо-
клазмот, настанал пак стариот расцеп. Студиските калуѓери истапувале против па-
тријархот Методиј со истата жестокост со која некогаш се бореле против патријар-
сите Тарасиј и Никифор. Судирот толку се размавнал што студитите повторно биле 
исклучени од црковната заедница. Меѓутоа, Методиј умрел на 14 јуни 847 година и 
на патријаршискиот престол дошол Игнатиј, син на бившиот цар Михаило I Ран-
габе, кој по татковото паѓање се закалуѓерил. Неговото издигнување значело изве-
сна концесија на зилотите, бидејќи Игнатиј, како строг монах, бил близок до идеа-
лите на зилотите, иако не учествувал во опозицијата против дотогашната црковна 
управа. Се очекувало дека тој ќе ги измазни постојаните спротивности, но, како 
противник на Фотиј и тој наскоро е вовлечен во уште поостра и позначајна борба. 

По ликвидацијата на иконоборството византиската влада морала да издржи 
тешка борба со павликијанската секта. Фаворизирани за времето на царевите ико-
ноборците во VIII век, па и по владеењето на Никифор I, павликијанците толку за-
јакнале во источниот дел на Мала Азија што и православниот Михаило Рангабе и 
неговите иконоборски наследници против нив преземале остри мерки. Изгледа де-
ка веќе тогаш павликијанците во поголем број се иселиле во областа на Мелитин-
скиот емират и се бореле против Византија од арабјанска страна. Новите прогони 
под Теодора биле посебно крвави и се проследени со масовни преселувања на па-
вликијанците во Тракија. 

Во водењето на војната против Арабјаните византиската влада, и покрај из-
весните неуспеси во почетокот, покажувала сè поголема активност и смелост. Во 
853 г. византиската флота ненадејно се појавила на бреговите на Египет, кој служел 
како потпора на арабјанското владеење на Крит. Тврдината Димиета, недалеку од 
устието на Нил, е заземена и запалена. Прв пат од почетокот на арабјанската инва-
зија, Византијците се осудиле толку далеку да навлезат во непријателски води. На-
вистина, оваа импозантна демонстрација како последица го имала тоа што египет-
ските Арабјани енергично започнале да изградуваат флота и со тоа ги удриле теме-
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лите на оние поморски сили кои во X век, под калифат на Фатимид, ќе дојдат до це-
лосен израз“. 

Па „египетските Арабјани“ биле само Египтјани со арапска (исламска) вера. 
„Новата политика и културна активност на Византија, која започнала веќе за 

времето на Теоктистовата управа, добила поголем замав дури по превратот во 856 
г., кога поттикнат од својот вујко Варда, младиот цар Михаило III ја презел царска-
та власт во свои раце.Како жртва на Теодориниот и Теоктистовиот режим Михаило 
и Варда биле природни сојузниц, Варда бил повреден поради неговото запоставува-
ње и Теоктистовата семоќност, а младиот цар бил огорчен од туторството на своја-
та мајка, која не само што го спречувала да ги врши царските права, туку се мешала 
и во неговиот интимен живот, го одвоила од неговата љубовница Евдокија Ингери-
на и го принудила да се ожени со Евдокија Декаполита (855). Во договор со млад-
иот цар, без знаење на царицата, Варда се вратил во дворот. Заговорниците го напа-
днале Теоктист во царската палата и го убиле пред очите на Михаило III. После тоа 
сенатот го прогласил Михаило за самодржец. Теодора морала да се одрекне од вла-
ста, а две години подоцна, по неуспешниот атентат над својот брат Варда, е испра-
тена во манастир. 

Под влијание на тендециозната историографија од периодот на Македон-
ската династија, постарата наука го сметала Михаило III за недостоен владетел и го 
нарекла Пијаница. Неговиот живот навистина не бил примерен, но не му недости-
гала ни храброст ни неспособност. Не треба, меѓутоа, да се паѓа од една во друга 
крајност, па да се смета за ‘голем владетел’, како што тоа во последно време се пра-
ви. Михаило III без сомневање се залагал за државната одбрана и често и самиот ја 
водел војската во војна. Но тоа го правеле и многумина други владетели. Своја соп-
ствена црвста и јасна волја Михајло немал. И на важно и на неважно, и на добро и 
на расипано, тој се поведувал по другите, поклекнувајќи на промеливите дворски 
влијанија. Бил ќудлив и непостојан, па дури и несигурен. Инцијативата за големи 
дела, со кои неговото владеење е толку богато, не било негово. Тој не бил голем: 
голем бил неговиот период- периодот на Варда и на Фотиј. 

Како Теоктист под Теодора, така сега Варда бил вистински управник на ви-
зантиската држава. Во цезарската титула што ја носел се гледа неговата позиција и 
углед. Овојпат претходник и некогашен соперник дури го надминал со енергијата и 
со државничката сопственост. Политичката моќ на Византиското Царство со него 
доживува нов полет, а културната обнова, навестена веќе за време на регенството, 
доаѓа до целосен израз. Со основањето на високата школа на Магнаварскиот двор, 
Варда создал значајно средиште на византиската наука и просвета, во кое се негу-
вале сите гранки на тогашната наука. Просветениот регент ги собрал околу оваа ви-
сока школа најдобрите научни сили, а за нејзин раководител го поставил големиот 
научник Лав Математичар, не обѕрнувајќи се на тоа што овој бил роднина на Јован 
Граматичар и што за времето на Теофило настапувал како иконоборец. За високата 
школа работел и Фотиј, најголем учител и научник на своето време. 

По промената на владата морало да дојде и до промени и во црковната упра-
ва. Споредно е што бил непосредниот повод за судирот кој избил меѓу цезарот Вар-
да и патријархот Игнатиј: дали Вардиниот неморален начин на живот, како што 
тврдат византиските хроничари, или одбивањето на патријархот да ја замонаши ца-
рицата Теодора против нејзината волја, како што изјавува самиот Игнатиј. Варда не 
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можел да соработува со побожниот но ограничен патријарх, врзан за претходната 
влада и за странката на зилотите, па го принудил на абдикација. Патријарховиот 
престол на 25 декември 858 г. го зазел учениот Фотиј. За византиската црква наста-
нува еден возбудлив период, но можеби и најголем што што таа било кога го дожи-
веала. Фотиј бил најзначајна личност, најголем политичар и највешт дипломат кој 
било кога ја заземал цариградската патријаршиска столица. Во црковно-политички 
поглед тој го застапувал истиот умерен правец како Терасиј, Никифор и Методиј. 
Оттаму и него го напаѓаат зилотите, кои протестирале против неговото неканонско 
устоличување и му останале верни на Игнатиј. Така настанале две странки, едната 
со Фотиј, а другата со отфрлениот Игнатиј. 

Многу позначајна од оваа внатрешна расправија била, меѓутоа, борбата што 
новиот патријарх требало да ја издржи со Рим. По настаните од иконокластичката 
епоха, а посебно по основањето на Западната царевина, односите меѓу Цариград и 
Рим влегле во нова фаза. Тоа можело да го превидат само зилотите, кои во својата 
догматска заслепеност, не сфаќајќи ги настанатите промени, и натаму, во секоја мо-
жност, апелирале на Рим. Значењето на овие промени му било јасно не само на ца-
рот Никифор I, кога му забранил на својот патријарх да му го испрати на папата во-
обичаениот синодик, туку и на побожната царица Теодора и на патријархот Метод-
иј, иако ни малку не му бил непријателски расположен спрема Рим. За разлика од 
Ирина, Теодора и Методиј не сметале за потребно, пред свикувањето на својот со-
бор, да побараат одобрение за реставрација на иконите. Историскиот развој неиз-
бежно водел кон тоа Византија сè повеќе да се ослободува од римската црковна су-
пермација откако Запад се ослободил од византискиот државен суверенитет. Реши-
телен чекор во тој правец направил Фотиј. 

Вовлечен во расправијата со странката на Игнатиј, Фотиј, барем во почеток-
от не очекувал борба со Рим. Тој го испратил до папата својот синодик со надеж де-
ка папиното признавање ќе му биде потпора против домашните противници. Меѓу-
тоа, наскоро по неговиот избор за патријарх, на столицата на св. Петар се искачил 
Никола I, смел и енергичен политичар, чиј главен стремеж бил да го зацврсти рим-
скиот универзализам. Замешувајќи се во византискиот црковен спор како врховен 
судија, Никола I се изјаснил во корист на Игнатиј и одбил да го признае Фотиј, за-
бележувајќи му на неговото неканонско устоличување. Фотиевото поставување за 
патријарх навистина било неканонско, но тоа по ништо не се разликувало од по-
ставувањето на Терасиј, кого Рим своевремено го признал: и тој бил световник и за 
патријарх е доведен по принудната абдикација на неговиот претходник. Всушност 
на Никола I му било до тоа да се зачува принципот во сите црковни прашања, и на 
Запад и на Исток, последната одлука да му припаѓа нему како врховен поглавар на 
христијанството. На овој принцип тој му останал верен до крајот и не се поколебал 
ни тогаш кога неговите легати во Цариград, подлегнувајќи на Фотиевата дипломат-
ска вештина, му се придружиле на соборот кој го потврдил Фотиевиот избор и 
Игнатиевата абдикација (861). Демантирајќи ги своите претставници, Никола I на 
соборот во Латерна ја спровел одлуката за Фотиевото сменување (863)“. 

За примат на папата е направен фалсификат во 750 година, и тоа во име на 
Константин Велики. Па тој со векови бил мртов- врз папата бил царот од Цариград. 

„Но папата го потценил својот противник. Фотиј ја прифатил борбата. Доде-
ка Рим се стремел за одржување на своите универзални претенции, Цариград на-
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стојувал да си осигура суверена позиција што му ја определил историскиот тек на 
настаните. Идеалот за петглавата црковна управа, за која сонувал уште Теодор 
Студит, му припаѓал на дамнешното минато. По совладувањето на иконборството, 
на царигадската патријаршија повеќе не í била потребна подршката од римската 
црква, а три источни патријаршии се наоѓале сосема немоќни под арбајанска власт. 
Цариградскиот патријарх сега бил единствен поглавар на византиската црква. Во 
текот на вековите, цариградската патријаршија постојано ја зголемувала својата 
моќ и углед. Таа ги пребродила сите кризи на внатрешните борби со ересите, зад 
неа сега стоела и силна и енергична влада. Нејзината власт се проширила на целата 
византиска државна територија, а наскоро требало да мине и далеку преку тие гра-
ници. Како и Византиското царство, така и византиската црква се наоѓала на прагот 
на својот најдобар период- период на големо ширење на словенските земји. Фотие-
вата големина се состои во тоа што појасно отколку било кој друг го почуствувал 
приближувањето на таа епоха на нови задачи и можности, и повеќе од било кој 
друг í го подготвил патот“. 

Никогаш немало етнички словенски земји туку само повеќебожни земји. 
„Михаило III борбата против Арабјаните, помогнат од своите добри војско-

водци, ја водел со голема енергија. Навистина, на Сицилија, Византија постојано 
трпела загуби и покрај сите настојувања, не можела да го спречи освојувањето на 
островот и навлегувањето на Арабјаните во јужна Италија. Пред крајот на владее-
њето на Михајло III, од позначајните сицилијански градови во рацете на Византиј-
ците останале уште само Сиракуза и Теормина. Во Мала Азија, напротив Византија 
преминала во напад. Веќе во 856 г. стратегот на Тракесиската тема Петрона, брат 
на цезарот Варда, презел поход во областа Самосата и се пробил сè до Амида. От-
таму тргнал на Тефрика и се вратил со многубројни заробеници. Како што изгледа, 
успешен бил и вториот поход на Самосота, преземен во 859 г. под водство на це-
зарот Варда и младиот цар. Во исто време византиската флота повторно се појавила 
пред Дамиет. Посебно внимание е посветено на изградбата на тврдини во Мала 
Азија: Анкира, која ја урнал калифот Мутасим, повторно е подигната, а Никеја по-
вторно е зацврстена. 

Овие успешни и смели напади на копно и на море несомнено го подигнале 
воениот дух на Византијците, но не донеле некои видливи резултати, дотолку пове-
ќе што не изостанувале ни противнападите од арабјанска страна и затоа што бор-
бите повеќе пати се прекинувани со повремените спогодувања и вообичаената раз-
мена на заробеници. Меѓутоа, во 863 г. Византијците, одбивајќи го нападот на ме-
литинскиот емир Омар, издвојувал голема и решавачка победа. Омар минал низ те-
мата Арменијака и го зазел важното пристаниште Амисос на црноморскиот брег. 
На границата на темите Арменијака и Пафлагонија со голема војска му се спроти-
ставил Петрона. Овде на 3 септември дошло до огорчена битка во која арабјанската 
војска е уништена, а самиот Омар загинал. Оваа голема Петронина победа претста-
вува пресвртница во византиско-арабјанските борби. Од почетокот на арабјанската 
инвазија па до победата на Лав III под Цариград, Византија се борела за опстанок. 
По победата во 863 г. ситуацијата битно се менува: почнува нова епоха на византи-
ската офанзива во Азија. Во почетокот таа се движи бавно, но од втората половина 
на X век добива голем замав“. 

Склавини имало до реката Рајна, Франција и Шпанија,а тие не се словенски. 
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„Јакнењето на моќта на Византија на Исток го потпогнало извршувањето на 
историските задачи кои í се наметнале во словенските земји. Овие задачи присти-
гнувале од сите страни: од Киевска Русија, од Моравија,до јужнословенските земји. 
Во 860 г. Русија со флотата се појавила пред Цариград. Се истовариле, го опколиле 
градот и ја опустеле неговата околина. Царот, кој тргнал во војна против Арабјани-
те, итно се вратил, се пробил во опколениот град за да ја земе одбраната во свои ра-
це. Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа вре-
ме Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дото-
гаш í бил речиси непознат, започнувајќи да развива мисионерска дејност, на која í 
престоела голема иднина. Покрстувањето на младиот словенски народ и неговото 
воведување во византиската сфера на влијание очигледно било најдобро и најсигу-
рно средство за да се отстрани опасноста што на Византија í се заканила од таа 
страна. Само неколку години подоцн Фотиј,со оправдана гордост, можел да ги по-
каже првите успеси на оваа мисионерска дејност“. 

Имало тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- од слово и Божјо. 
Бидејќи Русите пишеле со рецки, тие биле Рецкари („роцки народ“). По тај-

ната мисија во Русија на Солунските Браќа, Константин и Методиј, Русите го при-
фатиле коинското слово. Следи Русите во 860 година се изјаснале за Словени, што 
го пишел Фотиј, но никако порано. Тоа што Г.Острогорски не го наведува, не е чу-
дно-тој ја заскрива вистината:Русите за прв пат за Словени се изјаснале само во 860 
година, од слово, имало и Божјо Слово. Според Нестор (11-12 век), Русите потекна-
ле од Илирик (Балканот)- народното творештво на Русите било поврзано со Дунав. 

„Нападот на Русите ја поттикнал византиската влада да ги завцрсти одно-
сите со Хазарите и да испрати пратеништво на хазарскиот двот. Карактеристично е 
за новиот дух кој завладеал во Византија што ова пратеништво имало и мисиоинер-
ска задача и што на неговото чело е поставен младиот Константин од Солун. Со 
оглед на ширината на своите знаења и генијалните лингвистички способности, 
Константин повеќе од било кој во состојба, спротивно на еврејското и арапското 
влијание во хазарското царство, да ја пропагира христијанската вера и византиска-
та култура. 

Уште многу поважна била задачата што пред него и пред неговиот брат Ме-
тодиј ја ставила поканата од моравскиот кнез Ротислав, кој од Цариград побарал 
мисионери за својата земја. Ростиславовата покана до Византија била секако усло-
вена од желбата да се сузбие влијанието на франачкиот клер и со врската со Виза-
нтија да се создаде противтежа на франачко-бугарскиот сојуз. Византија, пак, при-
фаќајќи ја таа покана, добила можност своето влијание да го прошири на нова, од-
далечена земја и воедно да изврши притисок врз соседна Бугарија. Нејзината држа-
вна и црковна управа покажале голема мудрост доверувајќи им ја оваа важна миси-
ја на Солунските браќа и дозволувајќи во словенска земја новата вера да се пропо-
веда на словенски јазик. Заслугата за мисионерската работа кај Словените Конста-
нтин и Методиј ја делат со патријархот Фотиј и со цезарот Варда“. 

Па православие со коине, католицизмот со латински и нов јазик-склавински. 
„Христијанизацијата на Словените населени на старите византиски терито-

рии се вршела од поодамна. Но дури сега започнува периодот на широката мисио-
нерска дејност во пространиот словенски свет, надвор од византиските граници. 
Константин најнапред создал словенска азбука, ткн. глаголица, а потоа започнал со 
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преводот на Светото писмо на словенски. И божјата служба Солунските браќа во 
Моравија ја вршеле на словенски јазик. Со тоа успехот на нивната мисионерска ра-
бота бил обезбеден. Навистина, Методиј подоцна- и по прераната смрт на Конста-
нтин кој во 869 година умрел во грчкиот манастир во Рим како калуѓер Кирил- под-
легнал во борбата против франачкиот клер, бидејќи поддршката на оддалечената 
Византија била недоволна, а Рим кој во почетокот го помагал, го изневерил и го на-
пуштил. По Методиевата смрт (885), неговите ученици се протерани од Моравија. 
Меѓутоа, на Балканот, во словенските земји на византиската култура, неговото дело 
имало дотолку посилен и потраен одек“. 

Склавините на Балканот биле домородни. Следи ентичките Македонци биле 
истоветни со античките Македонци- доказ: Македонците се ДНК блиски на Критја-
ните, а не на Подунавците или Заткарпатците со варварски=пелазгиски=тн.Платон-
ов=тн.словенски јазик-Хомеров јазик словенски (германски лингвист Пасоф, 1815). 

Константин не создал некоја азбука и слова-словата постоеле со милинеуми. 
Се говори за покрстување на Словените, што не е вистина, туку Склавините. 
„По покрстувањето на Моравија, ни Бугарија не можела подолго да го од-

лага примањето на христијанството и со тоа својот политички и културен живот да 
го постави на поцврста основа. Но додека Моравија се обратила до Византија, буга-
рскиот кнез Борис испратил пратеништво во Франачка. Византиската влада брзо 
интервенирала, бидејќи не можела да дозволи соседна Бугарија духовно да се при-
клучи кон Франачка, па според тоа и кон Рим. Неодамнешната победа над Арабја-
ните, која го зајакнала угледот и позицијата на Царството, ја зацврстила решеноста 
на византиската влада и ефикасноста на нејзината акција. Доаѓањето на византиска-
та војска на бугарската граница, проследено со демонстрацијата на царската флота 
пред бугарскиот брег, го принудиле Борис да ги задоволи византиските барања. Во 
864 г. бугарскиот кнез го примил христијанството од Византија и при тоа го добил 
името на византискиот цар кој му кумувал.Грчкото свештенство веднаш започнало 
со покрстувањето на бугарскиот народ и се организазијата на бугарската црква“. 

Во Бугарија имало Повеќебожци- и Бугарите=Татарите биле Повеќебожци. 
Според франковиот хроничар Фредегар(7 в.),Франките и Македонците поте-

кнале од Пријам, Тројанско потекло со Парис, Троа- словенски јазик (Пасоф, 1815). 
„Христијанизацијата значело за Бугарија голем напредок не само во култур-

ниот развој, туку и во процесот на словенизацијата на земјата. Опозицијата на буга-
рските великани, кои се дигнале во одбрана на својата привилегирана позиција вр-
зана за старата религија и етничката подвоеност, Борис-Михаило ја задушил погу-
бувајќи педесет и два болјари. Меѓутоа, и покрај сите предности што ги имало по-
крстувањето на културниот развој и за внатрешното обединување на Бугарија, Бо-
рис бил разочаран, Византија одело кон тоа бугарската црква да ја стави под управа 
на грчкото свештенство и да ја потчини на цариградската патријаршија. Бугарскиот 
кнез, напротив, сакал неговата млада црква да добие потполна самостојност под 
управа на сопствен патријарх.И бидејќи неговите желби останале незадоволени, тој 
í ги свртел плеќите на Византија и му се обратил на Рим. За папата Никола I ова 
била единствена шанса да ја одвои Бугарија од Цариград и да ја подведе под рим-
ска јурисдикција. Тој ги испратил своите легати во Бугарија и тие почнале да рабо-
тат без застој. Изгледало дека Бугарија сосема ќе подлегне под римско влијание. 
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Византија немоќно гледала како соседната земја и избегнува и како римската сфера 
на влијание се приближува до самиот нејзин центар“.  

Бидејќи „Византија одело кон тоа бугарската црква да ја стави под управа на 
грчкото свештенство и да ја потчини на цариградската патријаршија“, царот не са-
мо да не го признал за цар Борис, власта на Борис í била потчинета на Цариград-
ската патријаршија. И така Михаило не го признал Борис за свој самостоен владар. 

„Тогаш меѓу Рим и Цариград достигнала кулминација. Како противник на 
Рим, Фотиј станал бранител не само на независноста на византиската црква, туку и 
на животните интереси на византиската држава. Цезарот Варда и царот Михаило III 
без колебање застанале зад него. Царот упатил до папата полно гордост и самодо-
верба. Во ултимативна форма барал отповикување на папската пресуда против Фо-
тиј и отсечно ги одбил римските претензии на суперматијата. Патријархот отишол 
уште чекор понатаму: присвојувајќи ја улогата на судија, í прерфрлил на римската 
црква за заблуди во прашањето на литургиката и црковната дисциплина, а пред сè 
ја побил западната наука за происходението на Светиот дух од Оца и Сина (patre fi-
lioque). Во летото 867 г. на соборот под претседателство на царот е фрлена анатема 
на папата Никола I, римската наука за происходението на Светиот дух е осудена ка-
ко еретичка, а мешањето на Рим во прашањата на византиската црква е прогласена 
за незаконито. Патријарховиот циркулар, со остра осуда на римската доктрина и 
обичаи, во прв ред пак науката на Светиот дух, е упатен до источните патријарси. 

Во моментот на најголема застареност на оваа историска борба дошло, меѓу-
тоа, во Цариград до државен удар, кој сосема ја изменил ситуацијата. На своја не-
среќа Михаило III се спријателил со Василиј ‘Македонецот’. Василиј по потекло 
бил од темата Македонија6 и израснал во крајна беда. Барајќи среќа, дошол во Ца-
риград и тука, благодарение на својата голема физичка сила, станал коњушар на ца-
рскиот двор. Со тоа започнало неговото издигнување, за кои имал да им заблаго-
дари како на своите способности, така и на царевата ќут. Му станал најинтимен 
пријател на Михаило III и маж на неговата некогашна љубовница Евдокија Ингери-
на. Со железна енергија, не запирајќи се пред ништо, тој се стремел кон највисока 
власт. Поради тоа дошол во судар со цезарот Варда, но Михајло III толку подле-
гнал на влијание на својот љубимец што без двоумење го жртвувал вујкото. Со пре-
лага и кривоклетство Василиј и Михаило III го намалиле големиот државник во 
клопка: при походот на Крит, кога за време на одмор цезарот седел на престолот до 
својот внук од сестра, Василиј го нападнал од зад плеќи и го убил со сопствена ра-
ка (21 април 866 г). Наградата била круна на совладател што Михајло III му ја по-
дарил по враќањето во Цариград, на 26 мај 866 г. Сега Василиј добил од Михаило 
сè она што овој можел да му даде. Последниот чин на крвавата трагедија е забрзан 
со тоа што Михаило III, како што бил ќудлив и непоуздан, почнал да го менува ра-
спложението кон својот совладател. Ноќта меѓу 23 и 24 септември 867 г., по двор-
ската гозба, Василиј и неговите пријатели го убиле пијаниот цар во неговата ло-
жница“. 

                                                 
6 Т. е. од северно западна Тракија. Според тоа, иако Василиј се вика Македонец, а династијата што 
ја основал Македонска,тој всушност немал врска со Македонија, туку е роден во Тракија, во областа 
на Едрене. Не е воопшто сигурно ни дека имал ерменско потекло,како што обично се смета и на што 
посебно инсистира Adonitz, Basile I. (Василие тогаш многу подобро ја знаел историјата на Македо-
нија и своето македонско потекло, а Тракија била македонска. Па тој самиот не се лажел, Р.И.)  
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Со Василиј I Македонски била Македонската династија- имало и ренесанса. 
 
II. ЕПОХАТА НА КОДИФИКАЦИЈА НА ПРАВОТО:ВАСИЛИЈ I И ЛАВ VI 
 
„Мрачни биле патиштата кои го довеле Василиј I (867-886), основачот на 

ткн. Македонска династија, на цариградскиот престол. За што поцврсто да ја врзе 
царската круна за свотон семејство, Василиј I веќе на 6 јануари 869 г. го крунисал 
за совладсател својот син Константин, една година потоа и вториот син Лав, а око-
лу 879 г. по прераната смрт на Константин, и третиот- Александар, додека најмали-
от Стефан, станал свештеник, и подоцна за време на владата на својот брат Лав VI, 
го зазел патријаршискиот престол. Царевиот првенец и љубимец Константин бил 
на неговата жена ‘Македонката’ Марија. Лав, Александар и Стефан биле синови на 
Евдокија Ингерина; последните двајца се родени дури по доаѓањето на Василиј на 
престолот. 

Како повеќето византиски владетели, Василиј I многу се занимавал со црко-
вните прашања. Неговата црковна политика во почетокот била спротивна на Вар-
дината и Михајловата. Веднаш по доаѓањето на престолот тој го испратил Фотиј в 
манастир, го вратил Игнатиј на патријаршискиот престол и стапил во контакт со 
Рим. Во присуство на легатот Адријан II во 869/70 е одржан собор во Цариград, кој 
го осудил и го екскомуницирал Фотиј. Меѓутоа, меѓу царот и папските легати до-
шло до разидување во едно начелно важно прашање, бидејќи нивните сфаќања за 
јурисдикцијата на римската црква не биле истоветни: додека легатите сметале дека 
Фотиевото прашање било конечно решено со некогашната папина пресуда која тре-
бало само да се потврди, на царот му било до тоа прашање уште еднаш да се пре-
тресе и конечната одлука да се донесе на Цариградскиот собор со кого тој претсе-
давал. Покрај тоа, соборот имал еден епилог на кого Рим не му се надевал. Собор-
ските седници веќе биле заклучени кога во Цариград пристигнале пратениците на 
бугарскиот кнез. Соборот повторно се состанал и пред него е изнесено прашањето: 
дали бугарската црква треба да í припадне под римската или под цариградската ју-
рисдикција“. 

Бидејќи само царот претседавал, папата немал примат врз христијанството. 
„Надежите што кнез Борис ги полагал во соработката со Рим имено, не се 

исполниле. Врската со Рим нималку не го приближила до неговата основна цел: 
создавање самостојна бугарска црква. Борис во два наврати предлагал кандидати за 
поглавар на бугарската, но двајцата се одбиени од Рим.Тогаш тој повторно се обра-
тил до Цариград. Тоа била заднината на појавата на бугарските пратеници на Цари-
градскиот собор и на прашањата што ги поставиле за решавање. И покрај протести-
те на римските легати, со арбитража на претставниците на источните патријарсии 
прашањето е решено, како што можело и да се очекува, во корист на византиската 
црква. Византија извлекла поука од неодамнешните настани и сега се покажала по-
пустлива: на царев налог, патријархот Игнатиј го ракоположил архиепископот на 
Бугарија и повеќе епископи. Бугарската црква ги признала врховните права на ца-
риградскиот патријарх, но добила извесна автономија и во византиската хиерхија 
нејзиниот архиепископ зазел повисок ранг отколку другите византиски архиепи-
скопи и митрополити. Така бугарскиот кнез со вешто искористување на римско-ви-
зантиското соперништво, ја постигнал својата цел, а Византија повторно за себе ја 
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придобила Бугарија. Оттогаш, и покрај сите протести на Рим, Бугарија останала во 
крилото на византиската црква и во сферата на влијание на византиската култура. 
Но со тоа било разнишано пријателството со Рим кон кое се стремел Василиј и за 
што го жртвувал Фотиј. Всушност, за задачата на Византија во словенските земји 
Василиј имал исти сфаќања како и Фотиј. Борбата околу Бугарија тој ја продолжил 
сосема во нивниот дух и ја добил, на крајот. Ја продолжил и мисионерската дејност 
во Русија и работата на покрстувањето на Словените во западниот дел на Балкан-
скиот Полуостров, а според тоа и на ширење на културното и политичкото влија-
ние на Византија во тие области. (Не Словени туку само Склавини, Р.И.) 

Византиското влијание во западниот дел на Балканскиот Полуостров осла-
бело за време на иконокластичката криза. Изгледа дека во првата половина на IX 
век далматинските градови и словенските племиња во приморјето и внатрешноста 
ја раскинале врската со Византија. Тогаш настанала српската држава под Власти-
мир. Меѓутоа, на приморските области на Јадранот им се заканувала нова опасност 
од страна на Арабјаните од Сицилија, а оваа опасност можеле да ја отстрани само 
Византија.Кога арабјанската флота,по нападот на Будвва и Котор, во 867 г. го опсе-
днала Дубровник, опседнатиот град за помош се обратил во Цариград. Доаѓањето 
на силна византиска флота ги принудила Арабјаните да ја дигнат опсадата, која 
траела цели 15 месеци, и да се повлечат во своите сицилијански бази. Тоа го зацвр-
стило византискиот авторитет и придонело за обновувањето на византискиот суве-
ренитет на источниот брег на Јадран. Секако наскоро после тоа е организирана те-
мата Далмација, која ги опфаќала далматинските градови и острови. Далматински-
те градови фактички повеќе зависеле од словенската заштита отколку од Цари-
град; тие им плаќале давачки на словенските племиња,додека нивните мошне скро-
мни плаќања на царскиот стратег имале само симболичен карактер. Од друга стра-
на, и самите тие словенски племиња ги признавале византиските врховни права и 
биле должни на Царството да му даваат воена помош. Византиското влијание на 
Балканот значително зајакнало, а тоа за последица го имало брзото ширење на хри-
стијаството. Тогаш Србија и српските приморски земји од Византија го примиле 
христијанството, па дури и во Хрватска византиското влијание го потиснало вли-
јанието на Франачка и на римската црква. Нов и силен поттик, на крајот, добила и 
византиската мисионерска работа на Балканот, посебно во Бугарија и во Македони-
ја, со доаѓањето на Методиевите ученици. Со својот словенски проповед и со про-
светната работа Методиевите следбеници цврсто го втемелиле христијанството и 
византиската култура во јужнословенските земји. Така е воспоставена историски 
природна положба: додека Моравија í припаднала на римската сфера на влијание, 
јужнословенските земји дошле под влијание на Византија“. (Само склавински,Р.И.) 

Стои: „Далматинските градови фактички повеќе зависеле од словенската за-
штита отколку од Цариград; тие им плаќале давачки на словенските племиња, до-
дека нивните мошне скромни плаќања на царскиот стратег имале само симболичен 
карактер. Од друга страна, и самите тие словенски племиња ги признавале византи-
ските врховни права и биле должни на Царството да му даваат воена помош“. 

Темата Далмација била ромејска- ромејски биле Склавините=Повеќебожци. 
„Откако ги одбила арабјанските напади на далматинскиот брег и откако го 

ослободиле Дубровник од арабјанската опсада, Византија ја пренела својата акти-
вност во Јужна Италија. Василиј I намерувал против навлегувањето на сицилијан-
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ските Арабјани да преземе заедничка акција со германскиот цар и папата, што била 
и главната причина за неговата пријателска политика спрема Рим. Меѓутоа, на Си-
цилија не е постигнато ништо; Арабјаните, напротив, во 870 г. ја зазеле Малта и со 
тоа уште повеќе ја зацврстиле својата позиција на Средоземното Море. Навистина, 
Лудвиг II во 871 г. го зазел Бари, но за Византија, која останала со празни раце, тоа 
претставувало само ново разочарување. Односите меѓу византискиот и германски-
от цар силно се заостриле: Василиј, кој пред тоа пристанал на брак на својот нај-
стар син со Лудвиговата ќерка, на својот бивш сојузник сега му префрлал за нелоја-
лно држење и му го одрекнал правото на носење на титулата на римски цар. 

Идните години главното внимание Византија го посветила на борбите на 
Исток, каде што павликијанците, крстарејќи по цела Мала Азија, í задавале сè по-
големи грижи. Во 872 г. царската војска однела над нив решавачка победа, ја урна-
ла нивната главна тврдина Тефрика и ја победила нивната војска во жестоката би-
тка, во која паднал и Хризохир, водачот на павликијанците. Оваа победа овозмо-
жила натамошно пробивање на Византијците на Исток. Веќе во 873 г. Василиј се 
пробил до еуфратската област и ги зазел Запетра и Самосата. Но својата главна цел 
царот не ја постигнал, бидејќи при обидот да ја освои Мелитина претрпел забеле-
жлив пораз. Меѓутоа, и покрај тоа што Василиј и овој пат како и при подоцнежните 
походи во еуфратската и таурската област,морал да се задоволи со делумни успеси, 
останува фактот дека всушност со тоа започнало систематско напредување на Ви-
зантија на источната граница. Слабеењето на Арабјанското царство го овозможило 
и издигнувањето на Ерменија. Како византискиот цар, така и калифот, на ерменски-
от владетел Ашота I му ја признале кралската титула (885 одн. 887 г.). Во Ерменија 
започнала епоха на полет под династијата Багратиди. (Запера=за петр а, Р.И.) 

Во Италија, исто така, византиската позиција се подобрила. Кнезот Беневе-
нта се дигнал против Лудвиг II и се ставил под византиски протекторат (873), а по 
Лудвиговата смрт и Бари му ја отворил капијата на византискиот стратег (кон крај-
от на 876 г.). Византија успеала да ги одбие и новите напади на Арабјаните на бре-
говите на Далмација и Грција, па привремено дури го запоседнале и Кипар. Нави-
стина, Арабјаните и натаму имале превласт на Средоземното Море, и Византија на-
скоро добила силен удар на Сицилија: на 21 мај 878 година, по долг, огорчен от-
пор, паднала Сиракуза. Дотолку поголемо значење имало јакнењето на византиски-
те позиции на јужноиталијанското копно. Под водство на истакнатиот војсководач 
Никофор Фока и овде започнала силна и успешна византиска офанзива. Јужна Ита-
лија повторно дошла под византиска власт. Покрај малите меѓусебно несложните 
италијански државички, Византија единствено претставувала посилен политички 
чинител, па дури и од самиот Рим, загрозен од постојаните арапски напади на ита-
лијанскиот брег, морал да побара заштита од византискиот цар. Со оваа ситуација 
се објаснува и попустливиот став што папството тогаш го зазело кон Византија во 
црковните прашања. 

Царот Василиј морал да увиди дека пресвртот во црковната политика што 
тој го направил, ја промашил целта. Неговиот обид со отстранувањето на Фотиј да 
го намири црковниот спор во Византија не успеал, бидејќи приврзениците на отфр-
ениот патријарх сè уште биле многубројни и борбата на странките продолжувала. 
Со Рим, и без Фотиј, дошло до судир поради бугарското прашање, а и надворешно- 
политичкиот ефект од црковниот пресврт бил незначителен, бидејќи соработката со 
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западните сили во јужна Италија не ги исполниле очекувањата. Веќе во 875 г. 
царот го вратил Фотиј во Цариград и му го доверил воспитувањето на своите сино-
ви, а кога на 23 октомври 877 г. стариот Игнатиј умрел, Фотиј, по три дена, повтор-
но се искачил на патријаршискиот престол. Овој пат го признал и Рим. Условите со 
кои папата Јован VIII го врзувал ова признание останале само на хартија. Во при-
суство на папските легати и 383 епископи, Фотиј во ноември 897 г. одржал собор, 
кој за него претставувал извонредна сатисфакција, бидејќи на него се отповикани 
одлуките на соборот од 869/70 г. 

Како законодавец Василиј I свесно се стремел кон обновување на римското 
право. Тој имал намера да издаде опширна збирка закони, ревизија на Јустинијано-
виот законик, дополнета со одредби од подоцнежното законодавство. Ова големо 
дело, на кому му дал карактеристично име, ‘чистење на старите закони’ (άνακάθα-
ρσισ τών παλαιών νόμων), останало недовршено и не е обнародено, но тоа претста-
вувало појдовна точка на законодавната работа на Лав VI и претставува основа за 
неговите Василики.  

Зачувани се два помали законика на Васил I. Првиот, Прохирон, е објавен во 
име на царевите Василиј, Константин и Лав, и според тоа, е издаден меѓу 870 и 879 
г. Како што покажува и самиот наслов, Прохирон (ό πρόχειρος νόμος) претставува 
прирачник за практична употреба. Од непрегледната маса законски прописи тој ги 
издвојува најважните одредби на граѓанското и јавното право, систематски средени 
во 40 титули. Барајќи да биде едноставен и пристапен, законикот на Василиј I црпи 
граѓа, пред сè, од Институциите, додека другите делови на Јустинијановата коди-
фикација ги користи ретко, и почесто не поаѓа од изворните текстови туку се пот-
пира на подоцнежните грчки преводи и коментари. Прохирон, значи имал иста на-
мена како и Еклогата на Лав III, која исто така е замислена како прирачник за суд-
ската практика и за државната администрација. Навистина, сакајќи да го обнови ри-
мското право, Василиј I остро го осудува делото на царот-иконоборец, кое според 
него, претставува ‘соборување’ на добрите закони. Всушност, пак, Прохирон многу 
му должи на корисниот и популарен законик на Лав III: и покрај сите официјални 
огради и осуди, законикот на Василиј I наголемо се користел со Еклогата посебно 
во својот втор дел, посветен на наследното и на јавното право. Прохирон стекнал 
голема популарност во Византија и останал во сила сè до паѓањето на Цариград. 
Голема популарност законикот на Василиј I стекнал и кај Јужните и Источните 
Словени. Како и Еклогата, Прохирон рано е преведен на словенски и силно влијаел 
врз развојот на средновековното словенско право. Во средновековна Србија тој е 
познат како Градски закон. Заедно со Еклогата и Земјоделскиот закон, тој претста-
вува основна за српската правна компилација, позната под името ‘Закон на царот 
Јустинијан’ “. 

Ништо немало посебно словенско. Сè било само ромејско- а и склавинското. 
„По 879 г. е составен вториот Василев законик, Епанагога на царевите Васи-

лиј, Лав и Александар, замислена како вовед во подготуваната голема збирка од за-
кони. Не е сигурно дали Епаногогата е објавена како официјален законик или прет-
ставува само неофицијален нацрт. Во најголем дел таа го репродицира Прохирон, 
разликувајќи се од него главно по распоредот на граѓата, но и со извесни допол-
нувања и измени. Во уште поголема мерка отколку Прохирон, Епанагогата го ко-
ристи озлогласениот законик на Лав III, црпејќи ги од него и одредбите за брачното 
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право, додека Прохирон во овој дел се држи до Јустинијановото право и дури во 
понатамошните делови почнува со позајмување од Еклогата. Најважна новина на 
Епанагогата претставуваат одредбите за правата и должностите на царот и патрија-
рхот, како и на другите световни и црковни достоинственици. Овде дошол до израз 
идеалниот однос меѓу царството и свештенството, како што го замислувале црко-
вните кругови во Византија по совладувањето на иконокластичката криза. Според 
Епанагогата, државно-црковниот организам претставува идеално единство над кое 
се издигнуваат царот и патријархот, кои како поглавари на васелената, во совршена 
слога се грижат за благосостојба на човештвото: световниот поглавар се грижи за 
материјалното, духовниот за духовното благо на поданиците. Нема сомнение дека 
автор на ова учење и за царството í свештенството е самиот Фотиј, кој неодамна се 
вратил на патријаршискиот престол. Влијанието на оваа наука врз државно- црко-
вните односи на Византија не биле беззначајно. Таа важела како идеал, па било ко-
лку свој идеал да се разминувал со реалноста. Влијаела и во словенските земји. Ду-
ри и во XVII век на неа се повикувал московскиот патријарх Никон. 

Дека стварноста често не се поклопува со теорија Фотиј знаел подобро од 
било кого друг, и наскоро морал тоа уште еднаш да го вкуси, кога промената на 
царскиот престол повторно го довела и него до пад. По прераната смрт на Конста-
нтин (879), правото на наследство на престолот преминало на Лав, и покрај длабо-
кото нерасположение и недоверба што неговиот татко ги негувал спрема нему. На-
прасната смрт на својот првенец Василиј I не можел да ја преболи и последните го-
дини од својот живот ги провел во тешка душевна депресија. На 29 август 886 го-
дина во несреќен случај загинал во лов. По доаѓањето на престолот, Лав VI веднаш 
го отстранил Фотиј, а за патријарх го довел својот мал брат Стефан. Овој пат Фотиј 
конечно нестанува од историската сцена: умрел во Ерменија, во прогонство. 

Лав VI Мудриот (886-912) формално го делел престолот со својот брат Але-
ксандар, но овој, предаден на уживањета, не учествувал во водењето на државните 
работи. Главен царев советодавец, за време на првиот и најплоден период на него-
вото владеење, бил таткото на неговата љубовница и подоцна сопруга Зоја, Ермене-
цот Стилијан Зауцес (ум. 896), за кого е создадена почесна титула ‘василеопатор’ 
(‘царев татко’) 

Како ученик на големиот Фотиј, кон кого се покажал толку неблагодарен, 
Лав VI располагал со одлично образование и многустрано знаење. Бил плоден пи-
сател и пасиониран говорник. Верноста кон античките традиции кај него поизра-
зено се забележува отколку кај неговиот татко, но се манифестира не толку на по-
литичко колку на литературно поле и се прикажува во изразена теолошко облекло. 
Лав бил побожен владетел со силни наклоности за теологија. Пишувал црковни 
песни и многубројни хомилии и говори, кои сакал да ги држи сам за црковните 
празници, мешајќи ги догматските излагања со класичните реминисценции; напи-
шал и огромна потребна реч за својот татко, како и повеќе извештачени световни 
песни, а на крајот и збирка од пророштва за судбинара на Царството, која во Ви-
зантија била многу омилена. Изгледа дека токму поради својата литературна дејно-
ст Лав VI го добил почесниот прекар Мудар. 

Историски многу позначајно било обемното законодавно дело извршено во 
негово време. Тоа го прославило како најголем законодавец по Јустинијан. Лични-
от удел на Лав во ова дело не смее да се преценува, иако царската ученост и лите-
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ратурна вредност несомнено придонеле за неговото изведување. Значајните подго-
твителни работи,како што е истакнато, биле спроведени за време на неговиот татко, 
а паѓа в очи и тоа што големата законодавна дејност припаѓа во времето во првата 
деценија на Лавовото владеење, кога со политиката на Царството раководел Сти-
лијан Зауцес. За споредба со овој прв период, подоцнежното владеење на Лав VI, 
во времето на неговата зрелост, изгледа доста неплодно. 

И покрај длабоката заемна антипатија и сосема различните природи и темпе-
раменти, политичките стремежи на Василиј I и Лав VI во многу нешто биле слич-
ни. Обновата на Јустинијановото право, започната во владеењето на Василиј I, е 
завршена со Василиките на Лав VI. Царскиот законик (τά Βασιλικά) на Лав Мудри-
от, поделени во 60 книги и 6 томови (оттаму и името Έξάβιβλος или Έξηκοντάβι-
βλος) претставуваат најголема збирка од закони на Византиското царство во Сред-
ниот век. Изработени со напори на комисија од правници под претседателство на 
протоспатаријата Симватиј, Василиките се објавени веќе во првите години на вла-
дата на Лав VI: тоа е уште еден доказ дека подготвените зафати за Василевиот Ана-
катарсис биле доста одминати и оти се искористени во Василиките. Василиките се 
збирки како на канонско, така и на граѓанско и јавно право.Тие ја црпат материјата, 
пред сè, од Јустинијановиот Кодекс и Дигестите,во помала мерка од Институциите, 
а покрај тоа и од Јустинијановата Новела и Новелите од Јустин II и Тибериј кои им 
се додадени на Јустинјановите во подоцнежната збирка од ткн. 168 Новели; на крај-
от имаат извесни позајмувања и од Прохирон. Како ни нивните претходници од 
времето на Василиј I, ни правниците на Лав VI не се користеле со оригиналните ла-
тински извори туку се служеле со грчките преводи и коментари од VI и VII век. Во 
однос на Јустинијановиот Законик, Василиките за византискиот читател имале пред 
сè, предност поради тоа што биле на грчки јазик. Освен тоа, тие се многу попрегле-
дни, бидејќи ја даваат целата граѓа, систематски средени, во еден дел, додека Јусти-
нијановиот Корпус-а тоа Василиките í му го префрлуваат во својот увод како нај-
голем недостаток- истиот предмет го третира на повеќе места. Оттаму не е ни чу-
дно што Василиките речиси потполно го истиснале од употреба Јустинијановиот 
Законик и што за средновековна Византија станале темел на правната наука. Но и 
колку да е големо значењето на Василиките за развојот на византиското право, како 
историски извор тие немаат посебна вредност. Како типично книшко дело, тие не ја 
одразуваат политичката и социјалната реалност на своето време, туку ги повтору-
ваат правните прописи на поранешните векови, најчесто одамна надживеани. 

Во поголема мерка современите услови се огледаат во Лавовите Новели. 
Имено, Лав издал збирка од 113 наредби, кои по аналогија на Јустинијановите Но-
вели, обично се нарекува збирка Новели. Најпрвин оваа збирка имала друго име, во 
кое се одразувала тесната врска на Лавовото законодавство со законодавното дело 
на неговиот татко: таа се викала ‘Исправување и чистење на старите закони’. Лаво-
вите Новели се однесувале на најразлични прашања, кои се распоредени без одре-
ден систем. Од една страна, тие ги менуваат или ги отповикуваат старите закони, а 
од друга, им даваат законски сили на извесни правни обичаи кои се задржале. Но-
велите кои се однесуваат на црквата (бр. 2-17 и 75) му се упатени на патријархот 
Стефан, а сите други- изземајќи неколку без адреси- на Стилијан Зауцес. Како и во 
случајот на Јустинијан и неговиот преториски префект Јован Каподокиски, и овде 
адресатот судејќи по сè, бил вистински автор на издадените наредби. Оваа околно-
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ст може да се објасни, бидејќи Лавовото законодавство, толку обемно во Зауцесо-
вото време, станува доста скромно по Зауцесовата смрт. 

Посебно внимание заслужуваат оние новели на Лав VI во кои се отповику-
ваат правата на градските курии и сенати. Навистина, куриите одамна исчезнале, а 
и административните и законодавните функции на сенатот постоеле само на харти-
ја. Сепак нивното официјално укинување е значајно, дотолку повеќе што тоа во си-
те три новели е инспирирано од тоа што сега целата државна управа се наоѓа во ра-
цете на царот. Законодавното дело на Лав VI го завршува значајниот историски 
процес со кого целата државна власт се усредоточува во рацете на владетелот, а си-
те државни работи му се доверуваат на царскиот чиновнички апарат. Семоќта на 
царот и бирократизацијата на државата под Македонската династија доаѓаат до це-
лосен израз. Сенатот, во кој влегуваат вишите државни чиновници, ги губи не само 
своите стари законодавни и административни функции, туку и она значење што го 
имал уште во VII и VIII век. Државата се идентификува со царот и неговиот воен и 
чиновнички апарат. Царот бил господов избраник врз кого се потпира господовата 
идеја. Тој е врховен поглавар на целокупната државна управа, врховен заповедник 
на војската, врховен судија е единствен законодавец, бранител на црквата и зашти-
тник на православието. Тој решава за војна и за мир, неговата пресуда е конечна и 
неотповиклива, неговите закони се сметаат вдахновени од господ. Навистина, тој 
мора да се држи до постојаното право, но тој може да го менува според своето на-
оѓање со објавувањето нови и со отповикувањето на старите закони. Како државен 
поглавар, царот има фактички неограничена власт и со ништо не е врзан освен со 
општите морални барања. 

Само во црковната сфера царската власт наидува на посилни ограничувања. 
И колку да е големо неговото влијание и врз црковниот живот, како световно лице, 
царот може да биде само заштитник, но не и раководител на црквата. Црквата има 
свој сопствен раководител, цариградскиот патријарх, чиј углед и моќ се во постојан 
пораст. Без сомневање, царот е тој кој фактички решава за поставување на патри-
јархот, а како законодавец тој влијае врз црковната управа. Но, за разлика од по-
ставувањето и отстранувањето на световните достоинственици, за што исклучиво 
решава волјата на царот, за поставувањето, а посебно за отстранувањето на црко-
вните великодостоинственици, потребна е согласност на црквата. Исто така, царот 
може според сопственото наоѓање да ги менува законите на своите претходници, 
но тој не може ниту да ги менува туку да ги отповикува одредбите на црковните со-
бори. Највисока институција во црковниот живот претставуваат црковните собори, 
на кои им припаѓа исклучително право за решавање на верските прашања. Додека 
световните фактори кои некогаш ја огранилувале царската власт постепено го губе-
ло своето значење,власта на црквата се зголемува истовремено со семоќта на царот. 

Изградувањето на управниот систем и на чиновничкиот апарат на Византи-
ското царство, исто така, главно се завршува под Македонската династија. Развит-
окот се движел во правец по кој тргнал во VII век и во конечниот резултат дава 
слика која мошне се разликува од некогашната појдовна точка: управниот систем 
на позноримското царство. 

На преминот од IX и X век тематското уредување ја добива својата дефи-
нитивна структура. Со постепено делење на големите малоазиски окрузи и со вове-
дувањето тематска организација во другите области, бројот на темите значително 
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се зголемил. Невоедначеноста на првобитната тематска организација постепено му 
отстапила место на еден строго унифициран систем, откако и различните помали 
воени окрузи кои биле формирани покрај тематските единици- клисури, архонтии, 
дукати, катепанати, друнгаријати- со времето се претвориле во теми. Во почетокот 
на X век Царството е поделено на овие тематски единици: во Азија- темите Опси-
кион, Букеларион, Оптиматон, Пафлагонија, Арменијакон, Халдија, Колонеја, Хар-
сианон, Анталикон, Тракесион, Кападокија, Месопотамија, Себастеја, Ликандос, 
Леонтокомис, Селевкија и приморската тема Кивиреота; на море- темите Самос и 
Архипелаг; во Европа- Тракија, Македонија, Стримон, Тесалоника (Солун), Хела-
да, Пелопонез, Кефаленија, Никопол, Дирахион (Драч), Далмација, Сицилија, Лон-
гобардија и Херсон. Натамошните промени во тематската организација во X век на-
стануваат, пред сè, со основање нови теми во новоосвоени области, додека на ста-
рата територија нови теми се создаваат ретко. Дури со дезоорганизација на виза-
нтискиот државен поредок се дошло, почнувајќи од втората половина на XI век, до 
натамошно делење, буквално распарчување на тематските единици. 

Разгледувајќи го византискиот чиновнички апарат, за кого нас не известува-
ат Филотиевиот Клиторологион и сродните списоци на византиските достоинстве-
ници од IX и X век, мораме да правиме разлика меѓу вистинските функции и по-
чесните титули. Оваа разлика видно се изразувала во тоа што функциите се доделу-
вале со повелби за поставување (διά λόγυ), а титулите со предавањето на почесни 
знаци (διά βραβείου). Во поголем дел титулите не биле ништо друго туку функции 
кои со времето го изгубиле некогашното значење и добиле титуларен карактер. 
Треба притоа да се има на ум дека списоците на функциите и титулите од IX и X 
век го прикажуваат вистинскиот чиновнички апарат на една одредена, временски 
ограничена епоха и дека безусловно важи само за оваа епоха, бидејќи византискиот 
управен систем постојано се развивал и се менувал 

Според Филотиевата Клиторологија, византиските титули претставуваат хи-
ерархија од осумнаесет степени. Трите највисоки достоинства: цезари, нобилиси и 
куропалати се доделуваат ретко и повеќето само на членовите на царското семеј-
ство. Зад нив доаѓа највисока женска дворска титула, зосте патрикија, потоа маги-
стри, антипати, патриции, протоспатарии, дисипати, спатарокандидати, спатарии, 
ипати итн. Имало и осум специјални титули за евнусите, кои започнувале со патри-
циј, но повеќето имале свои посебни имиња; при тоа патрициј-евнух имал повисок 
ранг отколку другите патриции и антипати. Евнусите играле голема улога на виза-
нтискиот двор. Изземајќи го само царското достоинство, тие можеле да ја вршат се-
која друга светковна или духовна должност, и многу патријарси, државници и во-
сководци, кои се прославиле во византиската историја, биле евнуси. А имало и из-
весни дворски функции кои обично, иако не без исклучоци, ги вршеле евнусите. 
Најважните меѓу нив биле должностите на паракимомен, кој спиел до царската ло-
жница и кој најчесто бил еден од најблиските царски луѓе (оваа функција ја зазе-
мал, меѓутоа, преивремено Василиј Македонецот во владеењето на Маихаил III) и 
должноста протовестиарија, началникот на царската гардероба. Важни дворски фу-
нкции имале и ректорот, еден од највисоките достоинственици на царскиот двор, 
кој се јавува дури во времето на Македонската династија, протопрепозит и нача-
лникот на дворската цереминија (ό έπί τής καταστάσεως), царевиот протостратор и 
др. Меѓу чиновниците на централната државна управа посебно се истакнува цари-
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градскиот епарх, кој врши надзор над целиот живот во престолнината: ‘таткото на 
градот’, како што го нарекува Порфирогенитовата Книга за церемониите. Од голе-
мо и сè поголемо значење била позицијата на логотетот на дромите, што ја заземал, 
на пример, Теоктист под Теодора и Стилијан Зауцес под Лав VI. Логотетот на дро-
мите во ова време бил вистински раководител на целопкупната надворешна и вна-
трешна политика на Царството. Со оглед на познатиот фискализам на византиската 
држава, не е чудно што во византискиот бирократски апарат финансиската управа 
заземала посебно важно место. Надзорот над сите финансиски установи го врши 
сакелариј, кого во XII век го заменува големиот логаријаст: државното благо во 
злато го чува хартулариј сакелија а државните залихи во натура хартулариј вестија-
рија. Началникот на одделни финансиски установи се логотетите γενικού, στρατιω-
τκού, ίδικού. Важни функции имале и началникот на царската канцеларија (πρωτο-
ασηκρήτις), примачот на молбите (ό έπί των δεήσεων) и царскиот секретар (ό έπί τού 
κανικλείου); оваа последна функција често била врзана со позицијата на логотетот 
на дромите. 

За воениот систем важна е разликата меѓу провинциските теми и тагми, сме-
стени во Цариград. На чело на темите стојат стратези, заповедници на локалните 
трупи и воедно началници на локалната управа (заповедникот на Опсикија се на-
рекувал, меѓутоа комес, а заповедникот на Оптимата доместик, така што Филотеј 
го вбројува дури и во доместиците). На чело на одделните тагми стојат доместици. 
Најважни биле тагмите Схола, Екскубите, Аритомаса (чиј заповедник не се наре-
кува доместик туку друнгарија) и Хиконата (основана дури во владата на Никифор 
I).Доместикот на Схола обично бил врховен заповедник на целокупната војска. По 
проширувањето на државната територија, од втората половина на X век, постои 
еден доместик на Исток и еден доместик на Запад. Поморските сили на државата се 
состојат од царската флота под команда на друнгаријата на лаѓите (ό δρου-γγάριος 
τών πλοίμων) и бродовите на поморските теми под команда на локалните стратези. 
Впечатливо е што друнгаријата на царската флота на IX па и дванесетина години 
на X век има понизок ранг од било кој тематски стратег. Меѓутоа, веќе во 
средината на X век друнгаријата на флотата зазема, покрај доместикот на Схола, 
највисока положба во целата византиска војска. Тоа јасно покажува како пораснало 
значењето на флотата. Царските чиновници, и тоа со прилично низок ранг, се де-
марски на странките на сините и зелените: народни странки конечно го изгубиле 
некогашното политичко значење и сега играат само декоративна улога на царскиот 
двор учествувајќи во дворските свечености. 

Списоците на Филотеевото дело набројуваат сè на сè 60 водечки чиновници 
на воената, цивилната и дворската управа, непосредно потчинети на царот (покрај 
осумте позиции за евнусите кои чинат посебна група). На повеќето од овие веледо-
стојници им се подредени соодветни надлештва со многубројни чиновници. Со це-
лиот тој строго централизиран, хиерархиски изграден апарат диригира царот, кој 
лично ги наименува сите повисоки чиновници и нивните најважни помошници и 
кој ги сменува според своето наоѓање. 

Подоцна византискиот чиновнички апарат уште повеќе се компликува: се 
создаваат нови установи и функции, додека старите се укинуваат или се модифи-
цираат. Карактеристична црта во византискиот управен систем во времето на Маке-
донската династија е натежнувањето на воените функции над цивилните и големи-
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от углед на тематските стратези. Цариградскиот епарх стои кај Филотеј на осумнае-
сетто место, така што дванаесетте тематски стратези, како и доместиците на Схола 
и Екскубита, доаѓаат пред него. А новиот ранг од сакариите и логотетите имаат си-
те 25 стратези (понизок ранг има само доместокот на Оптимата). Меѓу стратезите 
најголем углед имаат заповедниците на малоазиските теми, кои го сочинуваат ја-
дрото на византиската воена сила; речиси сите стратези на малоазиските теми има-
ат повисок ранг од стратезите на Македонија и Тракија, најважните запобедници на 
европската војска. Донекаде тоа се изразува и во нивните плати: во времето на Лав 
VI стратезите на Анатолика, Арменијака и Тракесион примале годишно по 40 фун-
ти злато (што според металната вредност изнесува 44.438 златни денари), стратези-
те на Опсикија, Букеларија и Македонија по 30 фунти, стратезите на Кападокија, 
Харсианон, Пафлагонија, Тракија и Колонеа по 20 фунти, а другите од 10 до 5 фун-
ти. Впрочем, границите меѓу одделните категории чиновници и нивните функции 
не биле посебно строги, така што преминот од цивилна во воена служба била оби-
чна појава, а често и воената команда се пренесувала на цивилните па дури и на 
дворските чиновници. За сè решавала царевата волја. 

Автократскиот централизам на византиската држава му давал посебно обе-
лежје и на градскиот живот на градското стопаство. Целиот стопански живот на ви-
зантиската престолнина под надзор на цариградскиот епарх и, како што покажува. 
‘Книгата на епарсите’, во X век, во времето на семоќта на византиската централна 
власт, оваа контрола била посебно строга и сеопфатна. Трговците и занаетчиите во 
Цариград, а секако и по другите градови, биле организирани во цехови. Посебно 
биле значајни цеховите кои ја снабдувале престолнината со намирници: трговците 
со добиток, месарите, трговците со риби, пекарите, крчмарите. Специјални цехови 
се занимавале со производство и трговија на восок, разни зачини, масти и сапуни 
итн. Цела дузина еснафи работеле на производство и на трговија со свила, што е 
разбирливо кога се знае значењето на тоа производството и трговијата во Византи-
ја. Делокругот на секој цех бил точно определен, а се правела и јавна разлика меѓу 
производителите и трговците. Посебни еснафи ја сочинувале трговијата со ленени 
производи и кожи. Меѓутоа, Епарховата книга не дава систематски попис на сите 
цехови кои постоеле во Цариград. Колку бил разгранет системот на византиските 
еснафи, се гледа и по тоа што и нотарите, менувачите и златарите имале свои есна-
фи. Византиските цехови потекинуваат од римските колегии. Меѓутоа, во византи-
скиот период занаетчијата не бил строго врзан за својот занает како во познорим-
скиот период. Припадноста на еснафот повеќе не била наследна, престанало и при-
нудното зачленување на граѓаните во еснафи: напротив, за прием во еснаф се по-
ставуваат и одредени услови и се бара извесна подготовка. Тоа, пак, значи заостру-
вање на државната контрола. Бидејќи, ако врзаноста на поединецот за неговиот ста-
леж станала полабава, неговата зависност од државата станала, напротив, посилна. 
Не само што државата ги употребувала цеховите за јавни работи, како што тоа би-
ло случај во римскиот период, туку целата нивна дејност стои под најстрог надзор 
на градскиот епарх и најгрижливо се регулира. Посебно се контролира работата на 
оние еснафи кои се занимаваат со снабдувањето на Цариград со намирници. За да 
се обезбеди снабдувањето на престолнината, владата го пропишува количеството 
стока потребна, го проверува нејзиниот квалитет и ја определува цената. Увозот на 
стока во Цариград, како од внатрешноста така и од странство, посебно е привиле-
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гиран, додека извозот свесно се ограничува. Цеховите во Византија не им служат 
толку на интересите на производителите и трговците колку на контролата на стопа-
нскиот живот во интерес на државата и потрошувачите. Со помош на цеховите вла-
дата го регулира целиот стопански живот во градовите, наименувајќи старешини на 
одделоните цехови и ставајќи ја нивната работа под надзор на своите чиновници“. 

Се кажа: „Делокругот на секој цех бил точно определен, а се правела и јавна 
разлика меѓу производителите и трговците. Посебни еснафи ја сочинувале тргови-
јата со ленени производи и кожи“. 

Се говори само еснафи за трговија со ленени производи, а и свила, но ника-
де го нема конопот.Следи конопот бил северно од Дунав без тогаш да има важност. 

Херодот пиши за уживање на коноп од Скитите- тоа кај нас е дури 20/21 век. 
„Истовремено со јакнењето на царскиот апсолутизам, во законодавството на 

Лав VI огледа и јакнењето на византиската аристократија. А тоа е процес кој со 
времето ќе го разниша целиот византиски државен систем, па и самиот царски ап-
солутизам. Почетоците на овој процес се забележуваат веќе кон крајот на VIII век 
кога се појавуваат првите магнетски семејства во Византија. Стотици години подо-
цна племството веќе толку зајакнува и толку се утврдува како посебен сталеж што 
Лавовата Тактика препорачува изричито за стратези и повисоки офицери да се име-
нуваат само угледни и богати лица. Така се регистрира сè посилна социјална дифе-
ренцијација. Царската влада го признава постоењето на привилегираниот сталеж, 
па дури и ги подржува неговите стремежи на политички и стопански план. Старата 
одредба, која на активните чиновници им се забранувало да купуваат земјишни по-
седи и да примаат наследства и подароци без посебно царево одобрување, Лав VI ја 
отповикал за цариградските чиновници а за провинциските ја ублажил, и овој за-
кон останал на сила само со тематските стратези. Со една подоцнежна Лавова но-
вела ограничено е правото на предност на соседот (προτίμησισ) при купувањето на 
земјата, а со тоа на велепоседниците им е олеснето присвојувањето на селанските 
поседи. Сè тоа водело кон јакнење на велесопствеништвото и на феудалните сили, 
против кои Лавовите наследници ќе мораат огорчено да се борат. 

За разлика од Василиј I, Лав VI имал јасна надворешнополитичка програма. 
Неговиот период се разликувал од Василевиот и по тоа што Византија повеќе не 
можела да се ограничи само на борбата против Арабјаните. Во византиско-бугар-
ските односи, по подолг мир, дошло до нови непријателства. Откако првиот хри-
стијански владетел на Бугарија, Борис-Михаило, се одрекнал од круната (889) и от-
како неговиот постар син Владимир е отфрлен од престолот поради обидот да ја 
врати земјата во паганската религија, власта ја презел помладиот син на Борис, Си-
меон (893-927), најголемиот владетел на средновековна Бугарија. Наскоро по него-
вото доаѓање на престолот избувнал судир меѓу Византија и Бугарија. Занимливо е 
што тој судир имал економска позадина. Монополот за трговија со Бугарија во Ви-
зантија го добиле двајца големи трговци. Во спогодбата со Стилијан Зауцес овие 
трговци го пренеле центарот за трговија со Бугарија од Цариград во Солун и значи-
телно ги зголемиле царините. Со тоа биле погодени бугарските интереси, и отако 
сите протести останале без резултат, Симеон навлегол во Византија и í нанел пораз 
на царската војска (894). Бидејќи византиските сили на Балканот биле недоволни, 
Византија се обидела да ја отстрани опасноста со дипломатски потег: ги повикале 
на помош Угрите, кои тогаш ја држеле областа меѓу Дњепар и Дон. 
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На повидок на владата на Лав VI, Угрите прв пат се замешале во политиката 
на европските држави. Во договор со Византија удриле во плеќите на Симеон, му 
нанеле повеќе порази и ги ограбиле северните бугарски покраини. Во меѓувреме, 
византскиот војсководец Никифор Фока избил на јужната граница на Бугарија, а 
друнгаријата на царската флота Евстатиј го блокирал устието на Дунав. Симеон 
склучил примирје со Византија,за да добие во време.Како што византискиот цар им 
се обратил на Угрите, така тој се свртел кон воинственото племе Печенези во ју-
жноруската рамница. Со помош на Печенезите тој ги совладал Угрите, па потоа ги 
нападнал Византијците и однел решавачка победа кај Бугарофигон (896). Потоа е 
склучен мир, кој ја обврзал Византија на годишен данок за Бугарија. Меѓутоа, под 
притисок на Печенезите, Угрите тргнале на запад и се доселиле во нивната дене-
шна област во средното Подунавје. Така тие се пробиле во пределите населени со 
Словени,одвојувајќи ги Јужните Словени од нивните соплеменици на север и исток 

Војната со Симеон ги ослабела силите на Византија спрема Арабјаните, како 
на Исток, така и на Запад. Никифор Фока морал да го прекине успешното војување 
во јужна Италија за да ја преземе командата на Балканот. На Исток, Ерменија била 
изложена на арабјански напади, а во Киликија започнало навлегувањето на Арабја-
ните, следеле со опсежни поморски операции долж јужниот брег на Мала Азија. На 
запад и на море, Византија трпела пораз по пораз. Во 902 г. паднала Таормина, по-
следното византиско упориште на Сицилија. Со тоа арабјанското освојување на Си-
цилија е главно завршено, по тешките борби кои траеле 75 години и чинело голе-
ми жртви. На исток, Арабјаните господареле не само со Средоземното туку и со 
Егејското Море, обрабено со византиски земји. Нивните напади ги подгодувале час 
Егејските острови, час бреговите на Пелопонез и Тесалија, а во 902 г. е разурнато 
богатото тесалиско пристаниште Димитријада. Посебно катастрофални последици 
имала големата експедиција од 904 г. под водство на грчкиот регент Лав од Трипо-
лис. Лав најнапред тргнал на Цариград, но по заземањето на Абидос, што го отво-
рало патот кон византиската престолнина, ненадејно го променил правецот и удрил 
на Солун. Овој културен и трговски центар, по Цариград најзначаен и најбогат град 
на Византиското царство, паднал по тридневна опсада, на 31 јули 904 г. Во освое-
ниот град Арабјаните извршиле страшно колење пред да се повлечат со многуброј-
ни заробеници и огромниот плен. Овој тежок пораз имал репрекусии и на односите 
на Византија кон Бугарија. Византијците морале да се согласат на поместување на 
бугарската граница, која сосема му се приближила на Солун. 

Византијската влада, поучена од тешките искуства, го зајакнала утврдување-
то во Солун и презела енергични мерки за зголемување на флотата. Резултатот на-
брзу се покажал: во 908 г. логотетот на дромите Химериј однел значајна победа над 
арабјанската флота во Егејското Море. Две години подоцна Химериј се истоварил 
на Кипар, оттаму го нападнал сирискиот брег и ја запоседнал Лаодикеја. Уште по-
голема поморска операција е преземена во 911 г. кога силна флота, под водство на 
истиот Химериј, испловил против Крит. Меѓутоа, по долги напразни борби виза-
нтиската флота била принудена да се повлече.На враќањето, арапската ескадра, под 
водство на Лав Триполитанец и Дамјан, исто така византиски ренегат, ги нападнал 
византиските бродови и сосема ги уништила (пролетта 912). Така големата Химе-
риева експедиција претрпела потполен неуспех: сите вонредни војнички и финан-
сиски напори се покажале напразни. 
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Деталниот опис на Химериевата експедиција во Порфирогенитовата Книга 
за церемомиите меѓу византиските морнари спомнува и 700 Руси, кои како награда 
добиле еден центенариј злато. Учеството на Русите во византискиот поход е после-
дица на новите византиско-руски односи. Рускиот кнез Олег, кој се зацврстил во 
Киев и кој си обезбедил ‘пат на Варезите до Грците’, се појавил во 907 г. со силна 
флота пред Цариград и ја натерал византиската влада на склучување договор. Овој 
договор, парафиран во септември 911 г., го обележува почетокот на редовните тр-
говски односи меѓу Византија и Киевската држава. Меѓу другото во него се споме-
нува и можноста за учество на Русите во византиските воени походи. 

Покрај сите надворешнополитички тешкотии дошле и заплетиле што ги пре-
дизвикале четирите бракови на царот. Првиот брак со Теофана, што Лав го склопил 
по желба на Василиј I, не бил среќен. По смртта на побожната царица (897), која 
грчката црква ја прогласила за светица, тој во пролетта 898 г. се венчал со својата 
љубовница Зоја, ќерката на Стилијан Зауцес. Меѓутоа, Зоја умрела веќе кон крајот 
на 899 г. а на царот не му оставила машки наследник, па во летото 900 г. Лав зел 
трета жена, Евдокија Вајана од Фригија. Ова била очигледна повреда на византи-
ските црковни и државни прописи, а ситуацијата била дотолку понезгодна што са-
миот Лав VI пред неколку години со посебен закон ја обновил забраната на трет 
брак, па дури и го осудил склучувањето втор. Меѓутоа, несреќата го бркала царот: 
Евдокија умрела веќе 12 април 901 година. Лав повторно останал вдовец и наскоро 
почнал да размислува за нов, четврт брак, со убавата Зоја Карбонопсина. Бидејќи 
веќе неговиот трет брак предизвикал судир со црквата и бидејќи неговите нови бра-
чни планови наидувале на општо неодобрување, царот можеби не би се решил за 
повторна можеби и уште потешка повреда на црковните канони и државни закони, 
ако во 905 година Зоја не родела син. Сега на царот му било важно да го легализира 
раѓањето на својот престолнаследник. На 6 јануари 906 г. патријархот Никола Ми-
стик во Света Софија го крстил царевиот син, подоцнежниот цар Константин По-
рфирогенит, добивајќи претходно ветување од царот дека ќе ги прекине односите 
со Зоја. Меѓутоа, три дена подоцна, Лав се оженил со жената која му подарила син 
и ја крунисал за августа. Тоа предизвикало голема огорчување во црковните круго-
ви. Патријархот му забранил влегување на царот в црква: на Божиќ 906 г. и на Во-
дици 907 г. византискиот василевс не е пуштен во Света Софија. Но му останал из-
лезот кон кого често прибегнувале византиските цареви кога не можеле да излезат 
на крај со својата црква: тој се обратил до Рим и добил од папата Сергеј III про-
стување. Римските одредби за бракот не биле толку строги како византиските, а и 
без тоа папата не можел да го одбие царот кој надвор од својот патријарх му се об-
ратил нему и со тоа ја признал неговата суперматија. Повикувајќи се на римската 
одлука, Лав VI успеал да го примора Никола Мистик на абдикација и на неговото 
место да го издигне побожниот, но ограничениот Евтимиј (февруари 907). Но со 
тоа настанал ресцеп во византиската црква, кој ги оживеал старите расправии на 
црковните странки. Царот ја спровел својата волја: неговиот син на 9 јуни 911 г. ја 
добил царската круна како совладател и со тоа, по толку маки, го обезбедил ната-
мошниот опстанок на Македонската династија. Меѓутоа, судирот со црквата не бил 
завршен со привременото отстранување на Никола Мистик, туку го преживеал Ла-
вовото владеење и на крајот е решен во корист на патријархот“.  

Царот барал оправдување за својот потег- папата бил католик и ненадлежен. 
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III. ВИЗАНТИЈА И СИМЕОН БУГАРСКИ 
 
„Лав умрел на 12 мај 912 г. Власта ја презел Александар, стрико на малоле-

тниот Константин. Тој се стремел, пред сè, за тоа да се ослободи од наследството 
на својот покоен брат. Царицата Зоја ја затворил во манастир, а сите угледни Лаво-
ви соработници ги отстранил и ги заменил со свои луѓе. Така и Никола Мистик е 
вратен на патријаршискиот престол. Во надворешната политика постапките на но-
виот владетел имале кобни последици. Тој лесноумно одбил да им плаќа данок на 
Бугарите на кого Византија се обврзала со договорот за мир од 896 г. и со тоа на 
Симеон му го дал саканиот повод за почеток на непријателствата. Поголема несре-
ќа не можела да ја снајде Византија. Меѓутоа, Александар наскоро умрел (6 јуни 
913). Единствен претставник на династијата сега бил седумгодишниот Константин. 
Власта ја презел регенството со патријархот Никола Мистик на чело. 

Ситуацијата била комлицирана. Никола Мистик управувал во име на детето 
чие раѓање не го признавал: Против него опозиција воделе најверните елементи на 
династијата, собрана околу царицата-вдовица, и еден дел од свештенството кој му 
останал верен на отфрлениот Евтимиј. Несигурната ситуација ја искористил врхов-
ниот заповедник на војската, доместикот на Схола Константин Дука, и поттикнат 
од самиот патријарх, се обидел да се домогне до престолот. Овој обид е спречен 
дури по уличните борби во престолнината. Во таква ситуација ја започнала несре-
ќната војна со моќниот бугарски владетел. 

Симеон без отпор се пробил во византиските земји и веќе во август 913 г. 
стоел пред ѕидините на престрашената престолнина. Тој не дошол во Византија са-
мо заради грабеж и освојувања. Неговата цел била царската круна. Како византиски 
воспитаник, Симеон, кого самите Византијци го нарекуваат полугрк, бил обземен 
од идејата за возвишеноста на царското достоинство и, слично на Византијците, 
убеден дека во целиот свет може да постои само единствено царство. Тој не сакал 
да создаде посебно бугарско царство покрај византиското, туку да основа ново 
универзално царство, наместо старата Византија. Поради тоа неговата борба про-
тив Византија има исклучително значење, поради тоа таа се издвојува од сите оние 
вообичаени војни што Византија ги водела со своите немирни соседи и претставува 
едно од најтешките искушенија во нејзината историја. Во борбите за Царството во 
Средниот век се огледа борбата за хегемонија. Византија го бранела од Симеон 
своето предимство во хиерархијата на христијанските држави. 

Доаѓајќи пред цариградските ѕидини, Симеон морал да увиди дека ни тој не 
е во ситуација да ја освои оваа најсилна тврдина на тогашниот свет, па стапил во 
преговори со византиската влада. Патријархот Никола Мистик го пречекал на ца-
рскиот двор, во присуство на младиот син Константин VII, со големи почести. Вон-
редните концесии биле последица на нивните преговори. Всушност, византиската 
влада капитулирала пред притисокот на моќниот бугарски владетел. Симеон ја до-
бил од патријархот царската круна и ветувањето дека младиот цар Константин VII 
ќе се ожени со неговата ќерка. Секако, Симеон со тоа не бил прогласен за совлада-
тел на Константин VII, туку е само признат за цар на Бугарија, но и без тоа негова-
та цел биле речиси постигната: добивајќи царска титула, тој како дедо на малоле-
тниот василевс сигурно би станал вистински господар на Византиското царство. 
Оттаму сега можел да се врати во својата земја, ветувајќи í на Византија траен мир. 
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Меѓутоа, наскоро по Симеоновото заминување, во Византија дошло до пре-
сврт кој ги спречи сите негови горди надежи. Регенството на патријархот Никола 
паднало, судејќи по сè поради тоа што концесиите, што му ги направило на Симеон 
биле премногу далекусежни. Царицата-мајка Зоја се вратила во дворот и ја презела 
власта во свои раце. Нејзината влада и ја оповргнала правната важност на Симеоно-
вото крунисување. Оттаму меѓу Бугарија и Византија повторно избувнала војна. 
Бугарите навлегле во Тракија и Симеон барал од византискиот народ да го признае 
за цар. Во септември 914 г. му се предало Едрене, идните години тој ги пустошел 
областите на Солун и Драч. Владата на Зоја морала да ја прими борбата. Врховната 
команда како доместик на Схола ја имал Лав Фока, син на славниот Никифор, кој 
меѓутоа не го наследил татковиот стратешки талент. Покрај него бил и неговиот 
брат Варда, татко на подоцнежниот цар Никифор II Фока, како и низа други прет-
ставници на најугледните византиски семејства. Аристократизацијата на воената 
команда, препорачана во Тактиката на Лав VI, во значителна мерка веќе била спро-
ведена. На чело на морнарицата стоел, меѓутоа, како друнгарија на царската флота, 
Роман Лакапин, син на обичен стратиот, кој и сам ја започнал кариерата како во-
јник на темата Арменијака. 

По опсежните подготовки, византиските сили се пробиле во непријателската 
земја долж брегот на Црното Море. Симеон ги нападнал Византијците на реката 
Ахелоја, блиску до Анхијала, и на 20 август 917 г. ја разбил и сосема ја уништил 
нивната војска. По оваа катастрофа Византијците наскоро претрпеле и нов тежок 
пораз кај Катасирт, во близина на самата престолнина. Симеон бил господар на Ба-
лканскиот Полуостров. Во 918 година упаднал во Грција и се пробил сè до Корин-
тскиот Залив. 

Ако регенството на патријархот Никола Мистик паднало поради тоа што би-
ло премногу попустливо спрема Симеоновите барања, истовремено владата на ца-
рицата Зоја морала да падне затоа што нејзиниот непопустлив став бил во очигле-
дна несогласност со нејзините сили и способности. Тешката положба во кое запа-
днало Царството барала јака и енергична влада. Единствен човек кој í бил дора-                                                                        
снат на ситуацијата бил друнгаријата Роман Лакопин. Тој успеал да ги надитри си-
те свои аристократски соперници и да ја земе власта во свои раце. Со голема ве-
штина Роман постепено ја отстранил царицата Зоја и нејзините помагачи и се за-
цврстил на власт. Младиот цар Константин VII се оженил во мај 919, со Елена, ќе-
рка на новиот регент. Како царев дедо, Роман Лакапин, како некогаш Стилијан За-
уцес под Лав VI, ја добил титулата василеопатор. Но наскоро тој се искачил уште 
повисоко: на 24 септември 920 г. неговиот зет го крунисал за цезар, а на 17 декем-
ври истата година за цар совладател. Така Роман го постигнал тоа што на Симеон 
не му дошло од рака: му станал дедо и совладател на младиот легитимен цар, па 
според тоа и господар на Византиското царство. 

Романовото издигнување претставувало тежок удар за Симеон. Напразно 
патријархот Никола Мистик се обидувал да посредува, упатувајќи му на Симеон 
многубројни писма и трудејќи се да го ублажи неговиот гнев и да го наговори на 
попуштање. Симеон не барал ништо помалку туку неговиот среќен соперник да се 
отстрани. Затоа што, сè дотогаш додека Роман Лакапин ја задржувал својата пози-
ција, сите патишта за остварување на неговата крајна цел останувале затворени.Но, 
за да можело да се острани Роман Лакапин постоел само еден начин: освојување на 
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Цариград. Тоа што Симеон во повеќе наврати ја пустошел Тракија и повторно го 
зазел Едрене (923), битно не ја менувала ситуацијата. Зад моќните цариградски ѕи-
дини Роман останувал надвор од неговиот дофат и мирно чекал. Господар на ситуа-
цијата бил оној што владеел со Цариград. Симеон тоа добро го знаел, но му недо-
стигала флота без која освојувањето на таа единствена тврдина било невозможно. 
Оттаму тој склучил сојуз со египетските Арабјани, кои располагале со силна мор-
нарица, заради зеднички напад на Цариград. Меѓутоа, вештата византиска дипло-
матија го спречила тој план: добивајќи од Византија богати подароци, Арабјаните 
се откажале од планираниот поход. Кога во 924 г. дошол пред Цариград, Симеон, 
како и 913, морал да увиди дека неговата сила не им дораснала на цариградските 
ѕидини и како и тогаш го повикал својот соперник на состанок. Така, есента 924 г. 
дошло до средба меѓу Симеон и Роман кој, закитен со легендите, им останал на Ви-
зантијците во долги сеќавање. Но, додека состанокот со патријархот Никола Ми-
стик, пред единаесет години, му отворал на Симеон најблескави изгледи, дотогаш 
состанокот со царот Роман означувал крај на неговите големи надежи“. 

Имало верски војни, на христијански правци и за власт- без етнички народи. 
Бугарите говореле татарски=чувашки- Белците пелазгиски=тн.словенски. 
„За разлика од Зоината влада, Роман I никогаш не го омаловажувал својот 

голем противник. Во едно писмо до Симеон од 923 г. тој енергично протестира 
против тоа што Симеон се нарекува цар на Бугарите и Ромеите; во наредното пи-
смо, меѓутоа тој додава дека неговиот протест не се однесува на царската титула 
како таква туку на Симеоновите претензии да се смета за цар на Римјаните. Иако, 
нерадо, Византија сепак се помирила со тоа бугарските владетел да носи царска ти-
тула, под услов таа титула да важи само за бугарските земји. Исто така, веќе во 920 
г. на Симеон му е понудено преку патријархот Никола, да стапи во брачни врски со 
новиот владеачки дом на Лакапин, што пак значело не мала почест, но немало ни-
што заедничко со Симеоновите династички планови. Натамошните отстапки Роман 
решително ги одбивал, па не сакал ни да чуе за територијалните концесии. Всушно-
ст, настаните од претходните години покажале дека Симеон, и покрај војничката 
надмоќност, не бил во состојба да ја спроведе својата програма со оружема сила, а 
дипломатската вештина на Византијците го доведувала во уште потешка положба. 

Доминирајќи со вкупните збивнувања на Балканскиот Полуостров, виза-
нтиско-бугарската борба сè повеќе ги зафаќала и другите балкански земји. Виза-
нтиските и бугарските влијанија посебно се вкрстувале и се судирале во Србија. 
Српските кнезови биле упатени на подршка од едната или од другата велесила и им 
служеле како орудие во нивната меѓусебна борба. Час Симеон, час Роман Лакапин 
успевале на српски престол да доведат свој штитеник и да го острани штитеникот 
на спротивната страна. Кога на крајот, по подолги борби и по повеќе последовате-
лни промени, византиското влијание почнало да победува и кога српскиоит кнез 
Захариј, доведен на српски престол со бугарска потпора, им пришол на Византиј-
ците, Симеон решил да го отстрани тоа легло на постојани немири зад својот грб. 
Меѓутоа, војската што Симеон ја испратил во Србија доживеала пораз и дури со 
ангажирање на поголеми сили му пошло од рака на крајот, по страшните пустоше-
ња, да ја потчлини немирната земја под своја власт (924). Покорувањето на Србија 
го довело до границата на Хрватска, која тогаш, под својот прв крал Томислав, зна-
чително зајакнала, па и тука дошло до оружен судир, а според тоа и до нов прекин 



 147 

во борбата со Византија. Меѓутоа, во судирот со Хрватска Симеоновата војска го 
претрпела својот најголем пораз (околу 926). Откако со папино посредништво 
склучил мир со Хрватска, Симеон како што изгледа подготвувал поход против Ви-
зантија, но на 27 мај 927 г. големиот бугарски владетел ненадејно починал. 

По Симеоновата смрт ситуацијата со еден потег во основа се изменила. Не-
говиот син Петар (927-969) не го наследил татковиот воинствен дух, ниту неговите 
високи стремежи. Натамошната борба изгледала напразна, и Петар побрзал да 
склучи мир со Византија. Византијците го признавале за цар на Бугарија и за жена 
му ја дале принцезата Марија Лакопин, ќерка на најстариот Романов син Христо-
фор. Призната е и бугарската патријаршија, која, како што изгледа, ја основал Си-
меон во последните години од неговото владеење. Симеоновите големи воени 
успеси, значи, не останале без резултат. Навистина, неговиот сон за универзално 
царство не се остварил, но и Зоиното одбивање на сите бугарски барања се покажа-
ло како нереално. Победила средната линија на царот Роман. Бугарскиот владетел 
ја добил царската титула, но со изричито ограничување на бугарската територија; 
стапил во семејни врски со византиската владеачка куќа, но не со легитимната Ма-
кедонска династија туку со семејството Лакапин. Улогите како да се измениле: бу-
гарскиот владетел не станал дедо и заштитник на византискиот цар, како што Си-
меон сакал, туку византиските цареви Роман и Христофор во личноста на бугар-
скиот цар Петар нашле послушен и верен зет. Значајните отстапки, што Роман I,  
сега без надворешен притисок, им го направил на Бугарите, создале предуслови за 
поволен развој на бугарско-византиските односи. Никогаш мирот на бугарско-ви-
зантиската граница не бил толку ненарушен и никогаш влијанието на Византија врз 
Бугарија не било толку силно како во времето по договорот склучен во 927 година. 

Византиската положба зајакнала и во другите јужнословенски земји. Србија, 
која Симеон ја покорил и ја опустел, е обновена по неговата смрт под кнезот Ча-
слав, кој побегнал од Бугарија и ја презел власта во својата земја, признавајќи í го 
суверенитетот на Византија. Михаило Захумски, Сименовиот сојузник, сега исто 
така í се приближил на Византија и од Цариград ја добил, титулата антипат и па-
трициј. Така византиското влијание секаде се зацврстува додека бугарското опаѓа. 
Во самата Бугарија, влијанието на византиската култура, кое постојано се зголему-
вало од нејзиното покрстување, сега достигнува кулминација. Политички и стопан-
ски, меѓутоа, Бугарија се наоѓа во криза, исцрпена од непрекинатите војни во вре-
мето на Симеон. По наглиот подем на последните децении, настанува епоха на опа-
ѓање. Како и во самата Византија, и во Бугарија сè повеќе се манифестираат соција-
лните спротивности. Во постојан пораст се наоѓа и световното и црковното веле-
сопствеништво, бидејќи од времето на христијанизацијата основањето цркви и по-
себно манастири, како во Бугарија така и во Македонија, добило голем замав. Ме-
ѓутоа, заедно со монаштвото, кога го фаворизира црквата, цутот и антицрквените 
секти, кои во епохите на криза за незадоволните имаат посебно привлечна сила“. 

Се говори за христијанизација на Склавините во Бугарија и Македонија. 
„Така во времето на царот Петар во Бугарија се јавува сектата на богоми-

лите, апсолутно непомирлива кон официјалната црква. Учењето на попот Богомил, 
основач на таа ерес, поаѓа од науката на масалијанците и посебно павликијанците, 
кои византиската влада во поголеми маси ги преселувала во Тракија и кои подолго 
време живееле таму, во соседство со словенското население на Бугарија и Македо-
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нија. Како и павликијанството, кое од своја страна влече корени од старото мани-
хејство и богомилството поаѓа од верувањето дека постојат две спротивни начела, 
доброто и злото, господ и сатаната, кои владеат со светот и чија меѓусебна борба го 
условува човечкиот живот и сè што се случува во светот. Целиот видлив свет е са-
танина творба и според тоа потчинет на злото. Како и нивните источни претхо-
дноци, богомилите се стремеле кон чисто духовна вера и строго аскетски живот. 
Остро одбивале секаков надворешен култ, сите црковни обреди па и целата орга-
низација на христијанската црква. Станувајќи против владеачката црква, богомили-
те се дигнале против постојниот ред на светот, кој во црквата наоѓал најсилна по-
тпора. Тоа било движење на протест против господата, против моќните и богатите. 

Богомилството зафатило цврст корен во Бугарија и посебно Македонија, на-
ишло потоа на голем одѕив и далеку од границите на тогашното Бугарско царство, 
ширејќи се под различни имиња и во самата Византија, во Србија, а посебно Босна, 
во Италија и во Франција.Богомилите, бабуните, патарените, катарите, албигојците, 
како и нивните малоазиски претхоници, се носители на едно големо движење кое 
се ширело од Ерменија до јужна Франција, доаѓајќи час овде час онде до посилно 
пројавување. Најголоем полет богомилското движење доживува во епохите на кри-
зи и неволји, бидејќи неговите во суштина песимистички наводи, кои не отфрлува-
ат само одреден поредок туку целиот овоземски свет како таков, во такви епохи на-
оѓаат посебно погодно тло и наидуваат на посебно силен одѕив“. 

 
IV. БОРБАТА МЕЃУ ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЛАСТИ И ФЕУДАЛНИТЕ СИЛИ 

И КУЛТУРНИОТ ПРОЦУТ НА ЦАРСКИОТ ДВОР: РОМАН I ЛАКАПИН И КОН-
СТАНТИН VII ПОРФИРОГЕНИТ 

 
„Роман Лакапин ја зацврстил и ја обезбедил својата власт над Византиското 

царство. Тој долго не се задоволил со позицијата на совладател на својот млад зет. 
Наскоро односот меѓу нив и официјално се променил: Роман I станал врховен цар, 
а Константин VII зазел положбата на совладател на својот дедо. За цареви-совла-
датели се крунисани и синовите на Роман Лакапин: Христофор на 20 мај 921, а 
Стефан и Константин на 25 декември 924 г.: притоа и Христофор добил повисок 
ранг од Константин Порфирогенит, заземајќи ја положбата на втор цар и престол-
наследник на својот татко, додека претставникот на легитимната македонска дина-
стија морал да се задоволи со декоративна улога на трет цар. Така Роман Лакапин 
покрај Македонска династија создал своја сопствена династија и í обезбедил пре-
димство. Тројца негови синови носеле царска круна, а на четвртиот, Теофилакт, му 
е преодредена духовна кариера: уште како дете тој му бил синкел на патријархот 
Никола Мистик, а наскоро и самиот станал патријарх. Владетелскиот систем на Ро-
ман Лакапин многу сличи на системот што во свое време го создал Василиј I. Но, за 
разлика од Василиј I, Роман не го отстранил претставникот на легитимната дина-
стија по насилен пат, туку го врзал за своето семејство со роднински врски, а потоа 
постепено, речиси незабележително го потиснал во позадина. 

Вешт политичар и дипломат, Роман I бил олицетворение на мудра државни-
чка умереност. Полн со енергија и цврста волја, тој ги спроведувал своите планови 
со ладнокрвна истрајност, не навалувајќи но и никогаш не напуштајќи ги своите 
крајни цели. Покрај тоа имал и една од најважните владетелски доблести: спосо-
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бноста добро да ги избере своите соработници. Во личноста на протовестиаријата, 
подоцна паракимомнот Теофан тој нашол вонреден министер, а во Јован Куркуас, 
кого во 923 г. го поставил за доместик на Схола, блескав војсководец. Како дојден-
ец со непознато потекло, Роман Лакапин не можел да биде по волјата на византи-
ското племство. Меѓутоа, со омажувањето на своите помлади ќерки, свеските на 
царот Константин Порфорогенит, за претставници на старите аристократски семеј-
ства тој стапил во роднински врски со најистакнатите семејства, како што биле 
Аргири и Мусели. 

Црквата му била верна: патријархот Никола Мистик бил негов верен сорабо-
тник, поврзан со него со пријателство и со заеднички интереси; приврзаниците на 
покојниот Евтимиј (умрел 917) повеќе не играле некоја значајна улога, а римската 
црква, која минувала низ една од најматните епохи на својата историја, му се пот-
чинувала на моќниот цар без поговор. Уште пред Романовото официјално крунису-
вање за цар на Цариградскиот собор во 920 г., во присуство на папините легати, е 
донесено решение во врска со браковите на Лав VI, со кои четвртиот брак се за-
бранувал а третиот се осудувал и се допуштал во извесни околности. Оваа одлука 
му пружила големо морално задоволување на патријархот Никола Мистик, а на Ро-
ман му донела двојна добивка, бидејќи му задала тежок удар на угледот на Македо-
нската династија, а нему му ја припишувала улогата на обединител на црквата. По 
долги, немили расправии, византиската црква изгледала обединета повторно, а Ни-
кола Мистик можел во ‘Томот на обединувањето’ да го извести христијанскиот 
свет за својот триумф. Меѓу духовната и световната власт во наредните години 
владеела слога и соработка која потсетувала на идеалната слика од Епанагогата. 
Државниот поглавар го подржувал и патријарховиот морален авторитет,а патријар-
хот во време на борбите против Симеон настапувал како најверен царев помогач и 
советодавец. 

Меѓутоа, на црковните услови во Византија им недостигала стабилност, до-
колу повеќе што положбата на црквата во значителна мерка зависела од личноста 
на нејзиниот раководител, а за изборот на патријархот фактички решавала царева-
та волја. По смртта на Никола Мистик (925) односите меѓу државата и црквата во 
основа се измениле, и од неодамнешниот висок углед на византската црква не оста-
нала ниту трага. По два кратки и беззначајни понтификати, патријаршискиот пре-
стол долго време бил празен, а потоа царот за патријарх го довел својот шеснаесет-
годишен син Теофилакт. Неговото ракоположување го извршиле во 933 г. папските 
легати, што царот за таа цел ги викнал во Цариград. Младиот патријарх бил слеп 
извршител на татковата волја. Впрочем, тој помалку се занимавал со црквата отко-
лку во коњушницата, и оваа незавидна положба траела сè до 956 година, кога Тео-
филакт умрел од повредите што ги здобил при паѓањето од коњ.  

Државничката големина на Роман I Лакопин најјасно се огледа во законски-
те мерки што ги презел заради одржување на малиот земјоподед. Економско-соци-
јалниот систем на византиската држава, заснован на земјосопствеништвото на села-
ните и војниците, дошол во криза по наглото јакнење на феудалната велепоседни-
чка аристократија. Земјата од селаните и војниците брзо преминувала во рацете на 
‘моќни луѓе’ (δυνατοί) а нивните сопственици, ‘сиромасите’ се претворале во пари-
ци на властелинските и манастирските поседи. Роман Лакапин прв ја увидел опа-
сноста што ја криел во себе овој процес и јасно ја формулирал неговата суштина со 
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овие зборови: ‘Малиот посед донесува многу голем корист со тоа што плаќа држа-
вни даноци и врши воена служба; тоа сè ќе пропадне, ако бројот на малите соп-
ственици се намали’. За да се зачува системот кој во вековните борби ја покажал 
својата сила, за да се одржува финсансиската и воената моќ на византиската држа-
ва, Романовата влада се обидела да им застане на патот на опаѓањето на поседите 
на војниците и на селаните и на нивното преминување во рацете на властелата. Та-
ка меѓу централната власт и феудалната аристократија започнала борба која била 
пресудна за целиот натамошен развој на Византиското царство. 

Најпрвин Роман Лакапин, во април 922 г., ја објавил новелата со која го во-
становил правото на предимство на соседот при купувањето на селските имоти. 
Ова право, ткн. протимисис, укинато во времето на Лав VI, во Романова новела на-
шло свој класичен израз. При отуѓувањето на селските имоти преку продажба или 
закуп, пет категории купувачи односно закупци имале право на предимство: 1) ро-
днини-сопоственици; 2) други сопоседници; 3) поседници на имоти кои се наоѓале 
со имотот во продажба во меѓуземјишна сопственост; 4) соседите кои заеднички ги 
плаќале даноците и 5) другите соседи. Дури ако овие пет категории купувачи ја 
одбиле понудата, земјата можела да им се продаде на други лица. Овој добро об-
мислен систем за цел да го зачува селскиот посед од прекумерното распарчување и, 
пред сè, да го спречи неговото преминување во рацете на властелата. На големо-
сопствениците воопшто им е забрането да купуваат или да земаат под закуп села-
нска земја, ако немаат поседи во дотичните села, односно како не спаѓаат во една 
од петте споменати категории. Исто така, забрането им е да примаат подароци и на-
следство од селаните, ако со нив немаат роднински врски. Оние што би ги повре-
диле овие норми доколку не ги штител десетгодишниот рок на застареност, морале 
да ја вратат незаконски стекинатата земја без било каков надомест и да í платат ка-
зна на државната благајна. Кај војничките имоти рокот на застарување настанувал 
дури по триесет години. 

Меѓутоа, оваа одредба, и покрај својата строгост, не го постигнала очекува-
ното дејство. По недобично долгата и силна зима во 927/28 г. Царството било пого-
дено со тешка неродност, со глад и помор. Тоа го искористиле големосопствени-
ците, купувајќи од изгладнетото население земја по највисоки цени. Со овие око-
лности е предизвикана новелата на Роман I од септември 934 г. Со најголемо огор-
чување царот мава по себичноста на големосопствениците кои се покажале ‘поне-
милосрдни и од гладот и од поморот’. Сепак, царот не наредува безусловно да се 
вратат сите продадени поседи, како што тоа можело да се очекува со стриктно при-
менување на законот од 922  г. Повторно се прогласуваат за неважечки сите пода-
роци, сите наследства и на тоа слични погодувања. Се анулираат и купувањата на 
оние имоти за кои е платено помалку од половина на ‘правична’ цена. Меѓутоа, во 
случај на ‘нормално’ купување, враќањето на купениот посед е условено со враќа-
ње на платената цена во рок од три години. Во иднина на властелите повторно им 
се забранува секакво купување селански поседи со закана дека купената земја ќе им 
се одземе без било каков надомест и дека ќе плаќаат казна. На крајот царот изразу-
ва уверување дека со силата на законот ќе ги совлада сите внатрешни непријатели 
како што се силата на оружјето ги победил надворешните противници. 

И покрај големата острина во изразите, токму новелата од 934 г. јасно пока-
ќжува дека владините одредби не можеле да се спроведат со очекуваната строгост. 
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Без сомневање, голем дел од селските поседи продадени во времето на гладот, 
останал во рацете на властелата. Бидејќи тешко може да се претпостави дека се-
ланецот, кога бедата го натерала да ја продаде својата земја, бил во ситуација по 
три години да ги врати добиените пари. Дури и во случај на неправично купување, 
кога според законот можело да се бара враќање на продадената земја без било ка-
ков надоместок, селанецот секако во тоа тешко успевал, бидејќи тие купувачи не-
му му биле претпоставени локални чиновници, односно нивните роднини и прија-
тели. Велепоседниците и чиновниците правеле една посебна каста. Како што секој 
имашлив чиновник природно настојувал да стекне имот во внатрешноста, така бо-
гатиот велесопственик сакал да влезе во редот на чиновниците, да заземе чиновни-
чка положба или да купи чиновничка титула, па на тој начин да си обезбеди оп-
штествен углед и потребни врски. Обично големецот бил истовремено и чиновник 
и велесопственик. На царската волја сложно í се спротиставиле стопански и соци-
јално најсилните елементи на Царството. Оние од кои зависело практичното спро-
ведување од законските одредби во најголем број работеле на тоа-тоа да го спречат. 
Меѓутоа, настојувањата на царската влада не наидувала на подршка ниту кај са-
мите селани што наводно таа ги бранела од навалите на моќните. Притиснати од 
бедата и преоптеретени со државни давачки, селаните често доброволно премину-
вале на земјата на велесопствениците, ставајќи се под заштита на моќното духовно 
и световно господство. Затоа и се случувало, како што се гледа и од самите закони, 
селаните не само да ја продаваат туку и да ја подаруваат својата земја на велесоп-
стениците, доселувајќи се на нивните земјишта како парици, за на тој начин да ја 
избегнат бедата и несигурноста и да најдат заштита од прекумерните државни 
побарувања и од самоволието на државните чиновници. Всушност, царската влада 
не ги бранела правата и независноста на малите поседници, како што тоа го пока-
жуваат официјалните царски закони, туку ги бранела своите права на тие поседи, 
на нивните давачки и обврски, грабајќи се на нив со моќната властела. Тежината на 
настанатата криза и била во тоа што токму што зајакнала феудалната аристократи-
ја, зголемувајќи ги своите поседи и бројот на своите парици, започнала да í ги од-
зема на владата нејзините селани и војници. Борбата меѓу централната власт и фе-
удалците не се водела само околу малиот земјопосед туку, пред сè, околу самите 
земјоделци, до кои им било и на едната и на другата страна.  

Во надворешната политика Византија сè до 927 година главно била зафатена 
со борбата со Симеон. Но веќе во овој период се забележува извесно јакнење на ви-
зантската воена сила. За времето на владеењето на бившиот друнгарија на флотата 
Роман Лакапин, посебно зајакнала византиската поморска сила. Веќе во 924 г. Ви-
зантија кај Лемнос ја уништила флотата на Лав Триполитанец, освојувачот на Со-
лун, и го воспоставила своето господство на Егејското Море. Кога пак бугарската 
опасност конечно престанала, и византиската копнена војска, под водство на Јован 
Куркуас, започнала со офанзивни операции. Границата на Таура останала, нависти-
на, и натаму стабилна, борби се воделе во Ерменија а посебно во Месопотамија. 
Првиот поголем успех бил заземањето на Мелитина: овој значаен град, кој веќе во 
повеќе наврати бил цел на византиските воени походи, му се предал на Јован Кур-
куас во 931 г. но потоа пак паднал во рацете на Арабјаните; на 19 мај 934 г. Јован 
Куркуас го освоил уште еднаш и оттогаш тој подолго време останал под византи-
ска власт. Меѓутоа, Јован Куркуас нашол достоен противник во личноста на Саиф-
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ад-Даулах, емирот на Мосул и Алеп, претставник на династијата Хамданид. Додека 
моќта на Абасидскиот калифат во Багдат се наоѓала во постојано опаѓање, силата 
на Хамданид била во пораст, така што и водството во борбата против Византија му 
припаѓало на Саиф-ад-Дауах. Заради одбрана од новиот непријател, Византија била 
приморана да склучи пријателски врски со калифатот во Багдад и со Ихшидидите 
во Египет. Во септември 938 г. Саиф-ад-Даулах го победил Јован Куркуас во обла-
ста на горен Еуфрат, се пробил во Ерменија, натерал повеќе ерменски и ѓурѓиански 
кнезови да ги признат неговите врховни права, а потоа навлегол во византиските 
земји и ја опустошил областа Колонеја (940). Меѓутоа, откако во Багдад избувнале 
немири, Саиф-ад-Даулах се повлекол, за да не ги пропушти можностите да се за-
меша во работите на Калифатот. 

Привременото затишје на Исток му овозможило на Јован Куркуас да уче-
ствува во борбите на Босфор, кога, во јуни 941 г., флотата на киевскиот кнез Игор 
ја нападнал Византија. Русите се истовариле во Битинија и го опустошиле малоази-
скиот брег на Босфор. Цариград се нашол во тешка ситуација, но во овој нов судир 
со Русите, Византија покажала многу поголема сила отколку во 907 г. што јасно 
покажува колку зајакнала нејзината војска односно нејзината флота во меѓувреме. 
Русите се поразени и потиснати од Битинија, а при нивното повлекување византи-
ската флота, под заповедништво на паракимоменот Теофан, ги нападнала руските 
лаги и успеала да ги уништи со ‘грчки оган’. Меѓутоа, во 943 г. кнезот Игор се по-
јавил на Дунав со голема руска и печенешка војска, па Византија се согласила на 
обновување на трговскиот договор со Киев. Овој договор, потпишан во 944 г., гла-
вно се совпаѓа со договорот склучен во 911 г. по Олеговиот напад на Цариград но 
по извесни точки е поповолен за Византија. 

Отако ги совладал Русите на Босфор, Јован Куркуас можел повторно да се 
сврти кон исток и да ја продолжи борбата во Месопотамија. Во победоносната офа-
нзива тој брзо го освоил Мартиропол, Амида, Дара и Низибис (943), а потоа тргнал 
на Едеса, каде што се чувала една од најголемите христијански светини, ткн. 
‘неракотворена’ икона на Христос, позната од легендите за царот Авгар. Жестоката 
опсада ги принудила жителите на Едеса на предавање на познатата икона. Ослобо-
дена од неверниците со силата на византското оружје таа е свечено пренесена во 
Цариград. Неизиниот пречек во византиската престолнина на 15 август 944 г. се 
претворил во голем политички и верски празник. (В + Едеса= Ведеса-Водос а, Р.И.) 

Победите на Јован Куркуас значително ја поместиле византиските граници 
на исток и го подигнале византискиот углед во Азија. Под впечатокот на тие побе-
ди пограничните арапски племиња почнале да í приоѓаат на Византија и по при-
мањето на христијанството, да се населуваат во византиските провинции. Ова депо-
пулација на пограничните арапски области многу ја олесниле големата офанзива на 
Византијците во времето на царевите Никифор Фока и Јован Цимиски“. 

Па имало само верски народи, но никако етнички народи со посебни јазици. 
„Преносот на Едеската икона во Цариград бил последниот триумф на царот 

Роман I. Трагичен крај го чекал овој голем владетел. Стариот цар, чија позиција из-
гледала толку безбедна, станала жртва на властољубието на своите синови. Него-
виот првенец Христофор, кого го определил за престолнаследник, умрел 931 г. То-
чно оценувајќи ги своите помлади синови, Роман не го ставил пред легитимниот 
цар Константин, па Стефан и Константин, плашејќи се дека по татковата смрт цар-
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ската власт ќе му припадне на Константин Порфирогенит, решиле да изведат др-
жавен удар. На 16 декември 944 г. стариот цар по нивни налог е фатен и протеран 
во прогонство, каде што и го завршил животот како калуѓер на 15 јуни 948 г. 

Меѓутоа, ако било кој имал корист од паѓањето на Роман, тоа секако бил Ко-
нстантин Порфирогенит. Како претставник на Македонската династија, тој можел 
да се потпре на силните династички чуства на цариградското население, додека 
младите Лакапини немале никаква потпора. Токму со тоа што го отстраниле својот 
татко тие се ‘ослободиле’ себе си од единствената сигурна потпора. До избедува-
њето на вториот чин на нивниот заговор, отстранувањето на легитиминиот цар, во-
општо не дошло. На 27 јануари 945 г. тие се уапсени по налог на Константин VII и 
се испратени во прогонство, каде што подоцна двајцата умреле од насилна смрт. 

Така Константин VII Порфитогенит, најпосле, ја презел царската власт во 
својата четиртиесетта година, откако од најраното детство, цели триесет и три го-
дини, носел царска круна. На Велигден, на 6 април 945 г., ја добил царската титула 
и неговиот син Роман. Тоа што Константин VII толку долго бил лишен од секаков 
дел во власта и толку долго трпел запоставување, иако тоа доста го болело, не 
зависело толку од надворешните околности колку од неговите сопствени каракте-
ристики. Константин VII повеќе бил книжевник и научник отколку државник. Љу-
бител на книгите, внимателен истражувач со изразито интересирање за историјата, 
тој вистински ги сакал само научните студии и повеќе живеел во минатото отколку 
во сегашноста. Навистина, тој се интересирал и за политичките прашања, па дури и 
за воената наука, но само во теоријата, како што се интересирал и за секоја друга 
област на човековото знаење. Оттаму тој и во преземањето на власта како држав-
ник секогаш и се потчинувал на туѓата волја. Историско значење има не неговата 
слаба и пасивна државничка дејност туку необично обемната и плодна активност 
на полето на науката и книжевноста. Тој ја составил обемната енциколопедија, по-
лна разноразни податоци од најголема историска вредност, позната под насловот 
‘Книга за церемониите’; напишал историско-географско дело за темите на Визан-
тиското царство и мошне важниот надворешнополитички трактат, во кого собрал 
извештаи за Србите и Хрватите; и на крајот, напишал опширна биографија на свој-
от дедо Василиј I. Покрај тоа, на негова инцијатива настанале редици значајни 
историски дела, различни научни списи како и доста важни изводи од делата на 
старите писатели. Царот-научник им дал силен поттик на духовните сили на Цар-
ството и предизвикал голема научна и литературна дејност. Навистина, оваа на-
учна дејност имала главно компилативен карактер и е раководена првенствено од 
практично-дидактички цели. Во неа немало вистинско и оригинално творештво. На 
Константин VII му било важно да се собере и да се зачува сè што било вредно од 
знаењето. Делата што ги напишал или ги инсистирал служеле како упатство за не-
говите соработници, во прв ред на неговиот син и наследник Роман. Енциклопе-
дијата, трактатот, фактографскиот историски извештај- тоа биле формите на лите-
ратурна активност што се негувале во времето на Константин Порфирогенит“. 

Србите и Хрватите имале само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.  
„По скршувањето на Лакапиното владеење на византискиот двор дошло до 

значајни промени. Константин VII се фрлил во прегратката на моќното семејство 
Фока. Варда Фока, брат на некогашниот ривал на Роман, Лав Фока, како доместик 
на Схола ја презел врховната команда. Покрај него, најважна улога во војската 
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играле неговите три сина. Меѓутоа, иако се променети личностите, иако Конста-
нтин VII го задржал со тежок спомен својот дедо засекогаш, во сите основни пра-
шања е продолжена Романовата политика. Дури и во аграрното прашање владата на 
Константин VII цврсто се држела до правецот што го посочил Роман I. 

Со Закон од март 947 г. безусловно е наредено враќање на сите селски имо-
ти што ги присвоиле велесопствениците по почнувањето на Константиновото само-
владеење, а исто така и оние што би биле приграбени во иднина. Дури и во случај 
на продажба на властелински имоти, право на предимство им се дава на купувачи-
те од селанскиот сталеж. За постарите купувачи, пак, важела одредбата на Роман I 
од 934 г., која предвидувала враќање на куповната цена, така што сега се опфатени 
со таа одредба и купување меѓу 934 и 945 г., што несомнено претставувало голема 
концесија за големосопствениците. Навистина, Константиновиот закон ги ослобо-
дува од таа обврска најсиромашните продавачи, чиј имот не надминува 50 златни-
ци. Но од новелата на неговиот син се гледа, дека, напуштајќи пред притисокот на 
властелата, Константин VII во една подоцнежна, незачувана, наредба ја отповикал 
оваа привилегија и само му го продолжил рокот за враќање на куповната цена од 
три до пет години. 

Вториот Константинов закон се однесува на војничките имоти. Со тој закон 
се забранува продавање на поседите што им служат на војниците за нивното из-
држување и за воена служба. Притоа се определува дека имотите на војниците, ка-
ко и имотите на моранарите од поморските теми (значи, темите Кивиреота, Архи-
пелаг и Самоса), мора да имаат предност од најмалку четири фунти злато, а имоти-
те на моранарите од царската флота, кои примаат плата, од најмалку две фунти зла-
то. Делбата на војничките имоти преку наследување се дозволувала под услов еден 
од наследниците да врши воена служба, а другите да учествуваат во неговото во-
оружување. Ако војничкиот имот ја надминува со закон утврдената минимална 
вредност, вишокот може да се продаде, доколку веќе не е внесен во војничките 
списоци. Правото на застареност кај војничките имоти настапува дури по чети-
риесет години. Со законот натаму се пропишува дека постојаните одредби за вра-
ќање на незаконито присвоените војнички имоти мора да се спроведуваат со пого-
лема старост отколку дотогаш, при што правото на барање за враќање на тие имоти 
им се признава не само на бившиот сопственик, туку и на неговите роднини до ше-
сти степен, па дури и на оние војници и селани кои заедно со поранешниот сопст-
ведник вршеле воена должност или со него заеднички плаќале даноци, припаѓајќи 
на иста селска општина. Слични закони издавала и владата на Роман II, повторувај-
ќи ја забраната за купување селски и војнички и повторно расправајќи за условите 
за нивното враќање на бившите сопственици. 

Основен надворешнополитички проблем и натаму била војната со Арабја-
ните на Исток. Монотоните борби во јужна Италија не влијаеле многу врз општиот 
развој на ситуацијата. На бугарската граница владеел назаматен мир, влегувајќи 
Угрите во Тракија успешно се одбиени (958). Според тоа, главните сили на Виза-
нтијците биле усредоточени на борбата во Азија и во источниот дел на Средоемно 
Море. Против гусарското легло на Крит, владата на Константин VII презела во 949 
г. голем поход, сличен на оној од периодот на Лав VI. Но и овој пат резултатот бил 
негативен и сите напори и финансиски жртви останале напразни.Со поголеми, иако 
променливи успеси се водени борбите во северна Сирија, со стариот непријател 
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Саиф-ад-Даулах. Во 949 г. Византијците ја зазеле Германикеа, на непријателската 
војска í нанеле повеќе порази и во 952 г. го преминале Еуфрат. Но потоа среќата се 
свртела на другата страна. Саиф-ад-Даулах повторно ја запоседнал Германикеја, се 
пробил во византиските области и го заробил Константин Фока, син на доместикот 
Варда Фока (953). И идните години Саиф-ад-Даулах се покажал како надмоќен. 
Дури во 957 г., откако кон крајот на 954 г. Варда Фока му ја предал врховната ко-
манда на својот син Никифор Фока, Византија повторно презела инцијатива. Зазе-
мен е градот Хадад во северна Сирија, а во 958 Јован Цимиски, по жестока борба, 
ја освоил Самосата во северна Месопотамија“. 

Христијански јазици биле сиријскиот арамејски и коине- исламски арапски. 
„Периодот на Константин VII го карактерозираат многу живи дипломатски 

врски со странски дворови. Покрај бројните пратеништва кои воделе преговори со 
арабјанската држава на Исток, разменети се богато опремени пратеништва со ома-
јадски калиф Абдарахман III од Кордова и со германскиот цар Отон I. Посебно 
значење имал пречекот на руската кнегиња Олга, која во есента 857 г., подолго вре-
ме престојувала на цариградскиот двор. Личната посета на владетелката на младата 
киевска држава, која се покрстила и притоа го добила името на византиската цари-
ца Елена, отворила нова ера во византиско-руските односи и дала нов поттик за ми-
сионерската работа на византиската црква во Русија“. 

 
V. ЕПОХА НА ОСВОЈУВАЊА: НИКИФОР ФОКА И ЈОВАН ЦИМИСКИЈ 
 
„По смртта на Константин VII (9 ноември 959) на престолот дошол неговиот 

син Роман II, слаб и лесноумен младич, кој ја наследил татковата политичка неспо-
собност, но не и неговата љубов кон науката. Тој како дете, според волјата на Ро-
ман Лакапин, бил оженет со вонбрачна ќерка на Хуго од Прованса, но со прераната 
смрт на малата принцеза оваа врска, понижувачка за легитимниот царски син, пре-
станала уште пред да се престори во вистински брак. Околу 956 г. Роман по соп-
ствена волја и од љубов се оженил со Анастаса, ќерка на крчмар, која како царица 
го добила името Теофана. Оваа необична убава, меѓутоа, крајно славољубива и по-
тполна аморална жена во византиската историја одиграла посебна улога. Роман II 
целосно потпаѓа под нејзино влијание. Поради нејзината желба царицата-мајка Еле-
на морала да се повлече, а сестрите на царот присилно се затворени в манастир. За 
државните работи Роман II воопшто не се грижел, туку му ги препуштил на спосо-
бниот но безобѕирен и мошне непопуларен евнух Јосиф Вринга. Првата улога на 
Царството, меѓутоа, ја играл големиот војсководец Никифор Фока. 

Во летото 960 г. Никифор Фока тргнал со голема флота на Крит. По долгата 
и мошне тешка опсада, која траела цела зима, неговите трупи во март 961 г. ја осво-
иле Кандија, престолнината на островот. Крит одново í припаднал на Византија от-
како речиси 140 години се наоѓал под власта на Арабјаните, служејќи им како гла-
вна база во источниот дел на Средоземното Море. Поголема и позначајна победа 
Византија веќе неколку векови не беше доживеала. 

По триумфалниот дочек во Цариград, Никифор ја обновува борбата со Саиф 
-ад-Даулах во Азија. Неговото војување и овде е крунисано со извонредни успеси. 
Еден по друг паднале: Аназарб во Киликија, Германикеа, околу која се водени мно-
гу борби, Рабан и Лулук (Телух), а во декември 962 г. по тешка опсада се предал 
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Алепо, престолнината на Саиф-ад-Даулах. Иако заземањето на овие градови не зна-
чело и нивно дефинитивно припојување на Византија, сепак победоносното проди-
рање на византскиот војсководец јасно ја докажало неговата голема надмоќ. Борба-
та со Хамданидите, која во текот на последните три децении била во средиштето на 
византиската надворешна политика, уште тогаш била решена во полза на Византиј-
ците. 

Награда за славниот војсководец била царската круна. По прераната смрт на 
Роман II, на 15 март 963 г., власта најпрво преминала во рацете на царицата Теофа-
но, која го презела регентството во името на своите малолетни синови Василиј II и 
Константин VIII. Но ова било само привремено решение. Младата умна царица са-
мата го увидела тоа и стапила во врска со Никифор Фока. Откако војската го про-
гласила за цар во Цезареја, Никифор на 15 август влегол во Цариград, го скршил 
отпорот на Јосиф Вринга во крвави улични борби, и на 16 август во Света Софија 
од рацете на патријархот ја примил царската круна. Потоа веќе побелениот војско-
водец се венчал со младата царица. Со овој брак Никифор Фока се поврзал со Ма-
кедонската династија и како очув на младите легитимни цареви ја примил на себе 
улогата на нивни заштитник. Раководењето со цивилината државна управа го пре-
зел место Вринга евнухот Василиј, вонбрачниот син на Јован Лакапин, итар визан-
тиец, подмитлив и грабежлив, но и генијален политичар. Уште во времето на вла-
дата на Константин VII тој играл значајна улога, а сега, како паракимомен, носејќи 
ја новоустановената висока титула на проедор,му станал десна рака- на новиот цар. 
Позицијата на врховен заповедник на војската на Исток ја зазел како доместик на 
Исток Јован Цимискиј, претставник на едно ерменско благородничко семејство, по-
крај царот најстакнатиот византиски војсководец на тоа време, Лав Фока, царевиот 
брат и неговиот стар воен другар, како доместик на Западот ја добил титулата куро-
палат, додека царевиот татко Варда Фока е одликуван со цезарско звање. 

Со Никифор II Фока (963-969) доаѓа на власт претставник на една од нај-
моќните византиски магнатски семејства. Навистина, ниту надворешната појава 
ниту држењето и навиките на новиот цар не му беа аристократски. Бил грд, со груб 
и строг карактер, живеел аскетски. Ја сакал војната и војничкиот живот, но исто та-
ка го пожелувал друштвото на калуѓери и пустинци. Бил голем почитувач на Ата-
насиј, основачот на Велика Лавра на Света Гора. Во негово време почнува да цвета 
овој најзначаен центар на грчкото монаштво, а се прикажува дека и самиот цар Ни-
кифор, големиот освојувач и победник на Сарацените, помислил да го напушти 
световниот живот и да се закалуѓери. 

И покрај својата неаристократска природа, Никифор Фока бил вистински 
претставник на дворјанството, а неговото доаѓање на престолот значело победа на 
византиското благородништво. Додека порано централната власт се обидувала да 
го спречи порастот на велепоседништвото, сега настапува реакција. Во законот од 
967 г. Никифор Фока тврди дека неговите претходници биле пристрасни спрема се-
ланите и со тоа згрешиле на начелното за еднаква праведност спрема сите подани-
ци. Никифор Фока го отповикува правото на првенство на селанецот при купување-
то на благородничките имоти: од селанецот нека купуваат селаните, а од благоро-
дникот- благородниците. Инаку, старите закони остануваат на сила, но престанува 
правото на жалба за купувањето земјишни поседи извршено за време на гладта во 
927 г., бидејќи истекол предвидениот четиригодишен рок на застарување. Овие од-
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редби само по себе не внесувале особено длабоки промени во постојаната правна 
состојба, уште повеќе што е големо прашање дали селаните навистина некогаш 
имале прилика да го користат своето право на првенство спрема благотодништво-
то. Но, секако, огромно било психолошкото дејство на новиот закон, кој го осуду-
вал законодавството во поранешните цареви и под името на праведноста го зел под 
заштита благородништвото. 

Во исто време царот-војник настојувал не само да ги зачува туку и да ги зго-
леми војничиките имоти. Во случај да се бара враќање на порано продадените вој-
нички имоти новелата на Никифор Фока пропишува како минимална вредност на 
ваквите имоти, според правило треба да се смета вредноста од четири фунти злато 
и до висина на тој износ враќањето треба да се врши без надоместување. Во иднина 
пак, бидејќи новото тешко оружје бара поголеми издатоци, минималната вредност 
на војничките имоти ќе се подигне на дванаесет фунти злато, така што војникот ни-
што не смеел да продава од својот посед ако неговата вредност не ја надминувала 
оваа граница. Тројното зголемување на воничките поседи кое го предвидувале Ни-
кифоровите промени, секако, морало да предизвика и промени во социјалната стру-
ктура на византиската војска. Тешко вооружените стратиоти, на кои царот сакал да 
им осигура посед во вредност од дванаесет фунти злато, не можеле да бидат села-
ни. Тие можеле да му припаѓаат само на сталежот на пониското благортодништво, 
на оној сталеж од кого подоцна произлегле прониерите. 

Наспроти тоа, Никифор Фока се обидел да го спречи порастот на црковните 
и манастирските имоти и за во 964 г. објавил специјална новела, која претставува 
еден од најсмелите споменици на византиското законодавство. 

Црковните имоти растеле исто толку брзо како и световните зашто црковно-
то и манастирското земјиште постојано се зголемувало, благодарение на даровите и 
завештанијата на побожните Византијци од сите општествени слоеви.Растел и број-
от на новите манастири. Иако во принцип црковните и манастирските поседи во 
Византија биле обврзани да плаќаат даноци, државата не можела да очекува од нив 
исти давачки како од другите имоти, уште повеќе поради тоа што тие фактички, по 
пат на привилегии, често биле ослободувани од даночните должности. Откако во 
Царството почнал да се чуствува недостигот од земја- дека тој недостиг во X век се 
чуствувал докажува и огорчената борба околу селанските и војничките имоти- зго-
лемувањето на црковните поседи морало да има неповолни последици за државата 
бидејќи се вршело за сметка на попродуктивните поседи. Меѓутоа, покрај овие при-
чини, и мотиви од верски и морален карактер го поттикнале побожниот цар да му 
објави војна на порастот на манастирските поседи. Во својата новела Никифор Фо-
ка немилосрдно ги шиба грабежливоста на калуѓерите кои мислат само зголемува-
ње на имотите а забораваат на своето монашко завештание, претворувајќи го ма-
настирскиот живот во ‘празна комедија која го навредува Христовото име’. Царот 
забранува премин на земјиште во сопственост на манастирите, црковните установи 
како и на претставниците на црквата. Забранува и основање на нови манастири, кое 
најчесто се покренува од празна суета. Кој сака да ја покаже својата побожна даре-
жливост нека ги помогне старите задужбини кои се во опаѓање; но и на нив не смее 
да им се подарува земја туку само пари. Спротивно, основањето ќелии во пустини-
те, кои не клонат кон стекнување туѓа земја, не само што се дозволува, туку се 
истакнува како благородна постапка. Овој смел закон не останал долго во сила, но 
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е мошне карактеристичен и за политичкиот став на царот Никифор Фока и на него-
вата пуританска побожност. 

Фактот дека експанзијата на стопански силните елементи главно се свртела 
кон земјоделството, манифестирајќи се преку купувањето земја од селаните, се об-
јаснува во значителна мерка со приликите во византискиот град. Византиската вла-
да во градовите многу повеќе отколку во земјоделието спречувала развивање на 
приватните стопански сили (види, погоре, стр. 307) такашто слободниот капитал 
можело најлесно да се вложува во земјишните поседи во провинцијата. 

Стремежот на благородништвото за експанзија се манифестирал на двоен 
начин. Од една страна, тоа им ја одземало земјата на селаните од византиските про-
винции, поткопувајќи го постојаниот економско-социјален поредок на византиска-
та, од друга страна пак, тоа ги ширело границите на Византиското царство одземај-
ќи му ја земјата на непријателот. Византиските освојувања на исток биле пред сè 
дело на малоазиското благородништво. Но, истовремено тие биле и последица на 
верското одушевување кое ја терало Византија во борба против неверениците. Ни-
кифор Фока бил проникнат од ова одушевување. Војната против исламот била за 
него света мисија. Тој дури барал сите војници кои загинале во војната со неверни-
ците да бидат прогласени за светци. Во ова чудно барање било изразено чуството 
на Византијците дека војната со мухамеданите е света војна, чуство кое силно ја 
поттикнувало експанзијата на зајакнатата византиска држава. 

Како цар, Никифор Фока ги продолжил освојувањата со кои почнал како до-
местик во служба на Роман II. Неговото владеење и владеењето на двајцата негови 
наследници претставуваат во историјата на средновековното Византиско царство 
епоха на најголемата војничка слава. Моќното продирање на царот Никифор ја 
пробило границата на Таури која повеќе векови била неосвојувана. Првите две го-
дини биле посветени на тешките и напорни борби во ридестата Киликија и на опса-
дата на Тарс и Мопсуестија.Дури во летото 965 г. изгладнетите тврдини се предале. 
Истата година византиската флота го зазела Крит. Тоа било ново и многу значајно 
јакнење на византиската позиција на море. Заземањето на Киликија и Кипар било 
подготвително за извршувањето на главниот план на Никифор Фока: освојувањето 
на Сирија. Веќе во октомври 966 г. царот стоел со своите војски пред ѕидините на 
Антиохија, но не успеал да ја заземе. Дури во 968 г. тој одново упаднал во Сирија, 
продрел по должината на брегот далеку на југ, заземајќи град по град, а потоа одно-
во í се свртел на Антиохија. И покрај сите напори опсадата се одложила, па царот 
веќе се беше вратил во Цариград, кога најпосле, на 28 октомври 969 г., неговите во-
јсководци Петар Фока и Михаил Вурцис, успеале да ја освојат сириската престол-
нина Неколку месеци подоцна паднал и Алепо, чиј емир, инаку втор наследник на 
Саиф-ад-Даулах (ум. 967) морал да склучи понижувачки мир со Византија. Еден 
дел од Сирија со Антиохија е припоен на Византија, другиот со Алепо го признал 
византискиот суверенитет.  

Анексијата на Киликија и на поголмиот дел од Сирија значително ја зголе-
ила територијата на Византиското царство. Неговите граници сега го опфаќаат едно 
од најважните источни средишта, Антиохија, која повеќе од три столетија се наоѓа-
ла под арабиска власт и се чинела засекогаш загубена. Византискиот суверенитет 
се проширил и на областа на некогашната престолнина на Хамданидите: алепскиот 
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емир му станал вазал на византискиот цар, а неговите мухамедански поданици í 
плаќале давачки на византиската држава. 

Во ова време на брз подем на византиската моќ доаѓа и до обнова на За-
падното царство. Станало неизбежно соперништвото меѓу двете царства одново да 
се пробуди. Идеолошки, тоа било предизвикано од взаемната претензија на царска-
та титула и римското наследство, политички- од судирот на интересите на двете си-
ли во јужна Италија. Отон I, кој една година пред доаѓањето на Никифор на пре-
столот ја примил во Рим царската круна и под себе ја потчинил речиси цела Итали-
ја, испратил во 968 г. претеници во Цариград за да се спогодат со Византија за сè 
уште неосвоените делови на Италија. Неговиот пратеник, епископот Лиутипранд 
од Кремона, кој уште во 949 г., во времето на Константин VII, доаѓал во византи-
ската престолница по налог на кралот Беренгар II, í понудил на византиската влада 
брак меѓу синот на својот господар и сестрата на младите византиски цареви, а ка-
ко мираз ги побарал византиските територии во јужна Италија. Оваа понуда, во Ви-
зантија сфатена како подбивна, е отфрлена со негодување и презир. Византскиот 
цар сметал дека интересите и достинството на неговото Царство се длабоко повре-
дени од неодамнешните настани во Италија. Големите успеси на неговите потфати 
на Исток ја зголемиле неговата самодоверба, такашто тој никако не можел да се по-
мири со тоа што Отон I ја зел царската круна, станал господар на Рим и ја ставил 
под своја власт речиси цела Италија, што стапил во врска со кнезовите од Капуа и 
Беневент, вазали на Византиското царство, и дури презел, неуспешен, напад на ви-
зантискиот Бари. Пратеникот на Отон е дочекан во Цариград на најнавредлив на-
чин при што морал да слуша дека неговиот господар не е цар а ниту Римјанин, туку 
обичен варварски крал и дека за брак меѓу синот на таков крал и во ‘пурпур роде-
ната’ (πορφυρογέννητοι) царска ќерка не може да стане збор. 

Значењето на големиот подем на византиската моќ веднаш не го разбрала ни 
соседната Бугарија. Веднаш по освојувањето на Кикликија и Кипар стигнале, есе-
нта 965 г., бугарски пратеници во Цариград да побараат од Византија данок кој 
претходните влади í го плаќале на Бугарија. Разлутениот цар Никифор наредил бу-
гарските пратеници да бидат камшикувани и ги вратил со навреди и со заканувања. 
Византиската војска упаднала во Бугарија и разрушила повеќе погранични тврди-
ни. Зафатен со големите потфати на Исток, Никифор Фока, меѓутоа, не можел да се 
впушти во подолги војувања со Бугарите, па му се обратил на рускиот кнез Свјато-
слав и го повикал во негово име да ги казни Бугарите. Воинствениот руски кнез, кој 
неодамна го срушил Хазарското царство и со тоа значително ја подигнал својата 
моќ, со задоволство се одѕвал на овој повик проследен со богати подароци. Во 968 
г. тој го преминал Дунав и со голема брзина ја совладал Бугарија. Се разбира, ру-
скиот кнез не ја освоил Бугарија само за да му направи услуга на византискиот цар, 
туку и самиот се зацврсти на Дунав. Нападот на Печенезите на Киев го принудил 
во 969 г. да се врати во татковината, но во летото истата година тој повторно дошол 
во Бугарија, го симнал бугарскиот цар Борис II, синот на Петар, и станал господар 
на Бугарија. Никифор Фока самиот увидел дека, на местото на дотогашниот слаб 
противник, довел многу посилен и поопасен непријател. Сега тој се обидел да се 
спогоди со Бугарите против Свјатослав и дури имал намера да ги ожени младите 
византиски цареви со бугарски принцези. Меѓутоа, тешката грешка која ја напра-
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вил не можело така лесно да се поправи. На Балканот настанала мошне заплеткана 
ситуација. 

Шест недели по заземањето на Антиохија, Никифор Фока паднал како жртва 
на атентат. И покрај своите блескави победи овој цар не можел да биде популарен. 
Неговото војничко владеење го потчинувал целиот државен живот на потребите на 
војската и тешко го оптоварувало населението, затоа што големите воени походи 
барале постојано зголемување на даноците. Има вести за значителното поскапу-
вање на намирниците и за губењето на вредноста на парите во негово време. Меѓу-
тоа, паѓањето на Никифор Фока не е предизвикувано од нерасположението на на-
родот, туку од раскинувањето со Јован Цимискиј и неверството на царицата Тео-
фана. Теофана му станала љубовница на младиот и блескав војсководец  Цимискиј, 
кој, иако мал по раст, за разлика од Никифор Фока, бил многу убав и привлечен. 
Таа го подготвила атентатот, а Цимискиј и неговите другари го извршиле: ноќта 
меѓу 10 и 11 декември 969 г. Никифор Фока подло е убиен во својата постела. 

Царскиот престол го зазел Јован I Цимискиј (969-976). Теофана горко се из-
лажала со својата надеж дека ќе стане сопруга на новиот цар. Убиениот Никифор 
одмазник нашол во личноста на патријархот Полиеукт, кој цврсто бил решен овој 
злочин да не го остави неказнет. Тој побарал од Цимискиј да се покае, да ги казни 
убијците на Никофор, односно своите помагачи, и да ја испади од дворот царицата 
Теофана. Царот морал да им се потчини на барањата на патријархот. Дури тогаш 
патријархот му допуштил влегување в црква и го извршил неговото крунисување.  

Оваа византиска Каноса имала значајни последици за натамошниот развој 
на односите меѓу црквата и државата. Моралната победа на патријархот е зголеме-
на и со тоа што Цимискиј морал да го отповика законот на својот претходник про-
тив порастот на црковните и манастирските имоти. Нему, кој бил еден од најмо-
ќните византиски цареви, му се припишува следната изјава, која сосема одговара на 
Фотиевото учење од Епанагогата: ‘Во овој живот јас познавам две владеења: на 
свештенството и на царството; на првото создавателот на светот му ја доверил гри-
жата за душите, на второто за телата; ако ни едната ни другата страна не претрпува 
штети, тогаш во светот владее благосостоба’. 

Теофана е испратена во прогонство, од каде што се вратила дури откако неј-
зините синови стапиле на престолот. Така завршила историската улога на оваа же-
на која во византиската историја зазема посебно место како сопруга и убиец на Ни-
кифор Фока, како љубивница на Јован Цимискиј и мајка на Василиј II. Цимискиј, 
меѓутоа, стапил во брак со кој во најголема мерка ги задоволил принципите на ди-
настиската легитимност: се оженил со Теодора, ќерката на Константин VII, тетка 
на легитимните цареви Василиј и Константин, која во тоа време веќе не е млада. 
Како своевремено Никифор Фока и Јован Цимискиј ја презел улогата на заштитник 
на младите легитимни цареви. Водедњето на цивилината управа го задржал параки-
моменот Василиј, кој навреме му пришол на Цимискиј и сега имал уште поголемо 
влијание отколку во времето на владеењето на Никифор Фока. Роднините на убие-
ниот цар залудно се обидувале да му ја преземат царската круна на Цимискиј. Вар-
да Фока, син на куропалатот Лав и внук на царот Никифор Фока, се прогласил за 
цар во Цезареја. Но Варда Склир, шурата Цимискиев, го совладал, па тој бидува за-
творен, заедно со семејството, во манастирот на Хиос. И самиот куропалат Лав се 
обидел на узурпација, но и тој бил совладан и ослепен. 
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Како и Никифор Фока, и Јован Цимискиј í припаѓал на највисоката аристо-
кратија. По лозата на таткаси му бил роднина на Куркуас, а по мајкина страна бил 
роднина на самото семејство Фока; неговата прва жена била од семејството на 
Склир. Меѓутоа, во аграрната политика тој не им повладувал на благородниците 
како неговиот претходник. Зачувани се две повелби кои покажуваат дека Цими-
скиј наредил чиновниците по темите да ги пребараат манастирските и благородни-
чки поседи и доколку на нив најдат бивши стратиоти или државни селани- веднаш 
да í ги вратат на државата. Врз овој пример особено јасно се гледа дека византи-
ската централна власт, спротиставувајќи í се на експанзијата на велепоседништво-
то, не ги бранела интересите и правата на ситните земјосопственици туку своите 
права и своите интереси. Грабајќи се со моќната световна и духовна аристократија 
околу војниците и селаните, царската влада, дури и владата на Цимискиј, прибегну-
вала кон остри административни мерки, вршела по поседите еден вид рации и при-
нудно ги враќала војниците и државните селани кои се беа населени на нив. Со тоа 
таа некогашните независни селани ги претворала во државни парици, одземајќи им 
го не само правото на слободно располагање на имотот туку и правото на слободно 
движење.  

Како војсководец Јован Цимискиј не заостанувал зад Никифор Фока, како 
државник, тој го надвишил својот преимпулсивен претходник. Заплтетканата си-
туација на Балканот, создадена со доаѓањето на Свјатослав, барала брзо решение, 
зашто ставот на моќниот руски кнез станувал сè поагресивен. Се чини дека и Бу-
гарите биле подготвени да му се придружат во заедничката борба против Византи-
ја. Цимискијевите обиди со него да се спогоди останале безуспешни. Новиот госпо-
дар на Бугарија не барал ни помалку ни повеќе туку Византијците да се повлечат во 
Азија, а европскиот дел на својата држава со Цариград да му го отстапат нему. 
Одлуката морало да му се препушти на оружјето. Цимискиевиот поход против 
Свјатослав спаѓа во најблескавите подвизи на византиската воена историја. Во 
април 971 г. тој тргнал на Голем Преслав и ја зазел бугарската престолнина на ју-
риш. Царот Борис, кого Свјатослав го симнал од престолот, тој го поздравил како 
бугарски владетел. Ова добро смислена тактика, како и победоносното продирање 
на византиската војска, врз Бугарите го направиле очекуваниот впечаток. Тие по-
чнале да го напуштат Свјатослава и да му приоѓаат на византискиот цар. Од Пре-
слав, Цимискиј поитал кон Силистрија на Дунав, каде што Свјатослав бил повлечен 
со своите војници. Градот бил опколен, а истовремено на Дунав се појавила виза-
нтиската флота со ‘грчки оган’. Русите пружиле јуначки отпор, но византиската во-
јска ги одбивала сите нивни напади, додека во опколениот град гладот станувал се 
понеподнослив. Кон крајот на јули 971 г., откако пропаднал и последениот обид за 
пробив на опсадата и отако Русите по извонредно тешка битка уште еднаш биле од-
биени, Свјетослав му се предал на победникот. Се обврзал дека веднаш ќе ја на-
пушти Бугарија и дека повеќе нема да дојде на Балканот, дека нема да ги напаѓа ни 
византиските области на Крим, и дека, напротив ќе ги помага Византијците против 
нивните непријатели. За сметка на тоа царот им дал на неговите изгладнети војни-
ци животни намирници и ги обновил трговските привилегии на Русите. По личниот 
состанок со царот Свјетослав тргнал кон својата земја, но на патот загинал во борба 
со Печенезите. 
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Победата над Свјатослав значело двојна добивка: Византија се ослободила 
од силниот противник и, покрај тоа, ја добила Бугарија. Иако Цимискиј во борбата 
со Свјатослав се однесувал како ослободител на Бугарија, тој воопшто не помислу-
вал да ја воспостави старата состојба, туку ја анектирал земјата што ја покорил, а 
царот Борис го довел во Цариград како заточеник. 

Второто нерешено прашање кое му го оставил неговиот претходник Јован 
Цимискиј успеал да го среди. Не му ја испратил на синот Отон I бараната легити-
мна принцеза, туку својата роднина Теофана со која Отон II се оженил на 14 април 
972 г. во Рим. Судирот со Западното царство, кој поради непопустлвоста на Ники-
фор Фока прекумерно бил заострен, со тоа барем привремено е остранет, при што 
се чини, е воспоставен територијален статус-кво. 

Веќе во 972 г. одново отпочнува војна на Исток со силна офанзива на виза-
нтиската војска во областа Низиб и Мајафаркин во Месопотамија. Главната борба, 
меѓутоа, е водена во Сирија, каде што се продолжени освојувањата на Никифор 
Фока. Фатимидите, кои во средината на векот засновале свое владетелство во Еги-
пет, почнале да ја шират својата власт спрема предна Азија и во 971 г. ја нападнале 
Антиохија. Како противудар дошле големите походи на Јован Цимискиј во 974 и 
особено во 975 г. Тој во почетокот на април 975 г. тргнал од Антиохија против Еме-
са и од таму на Балбек, кој паднал по краток отпор. Се предал и Дамаск, призна-
вајќи го византискиот суверенитет со обврска за плаќање данок. Потоа Цимискиј 
упаднал во Палестина, ја зазел Тиберија, Назарет, приморскиот град Акон и најпо-
сле Цезареја, главното упориште на африканските Арабјани во предна Азија. Не 
бил веќе далеку ни светиот град Ерусалим, но внаметелниот цар се откажал од на-
тамошно напредување. Тргнал за назад и патем зазел повеќе приморски градови, 
меѓу другите Бејрут и Сидон. Во сите освоени градови биле поставени царски ко-
манданти. На својот сојузник, ерменскиот крал Ашот III, Цимискиј му испратил из-
вештај за своите големи победи во писмото кое почнува со зборовите: ‘Слушни и 
дознај за ова чудо’, а кое завршува со изјавата: ‘Цела Феникија, Палестина и Сири-
ја се ослободени од сараценскиот јарем и ја признаваат власта на Римјаните’. Овие 
зборови, без сомневање се претерувачки. Тие попрво ја покажуваат крајната цел на 
походите на царот отколку тоа што навистина било постигнато. Меѓутоа, и тоа што 
Јован Цимскиј навистина постигнал во своите победоносни војни било извонре-
дно: освојувањата на Никифор Фока не само што биле осигурани туку значително 
проширени, а со тоа превласта на Византија во предна Азија конечно утврдена. Од 
својот поход Јован Цимискиј се вратил во Цариград смртно разболен. Се чини дека 
оболел од тифус. Умрел на 10 јануари 976 г. Така неочекувано завршило неговото 
блескаво владеење кое траело само шест години“. 

Па африкански Арабјани немало туку само едно Арапи- Арапи=Муслимани. 
Се говори само за Римјани- Римјаните не познавале никакви си Византијци. 
 
VI. ВРВОТ НА ВИЗАНТИСКАТА МОЌ: ВАСИЛИЈ II 
 
„Иако царските права на легитимните претставници на Македонската дина-

стија како во времето на Никофор Фока така и во времето на Јован Цимискиј фор-
мално останале нечепнати, сепак постепено сè повеќе се заборавало дека престолот 
всушност им припаѓа на ‘во пурпур родените’ цареви Василиј II и Константин VIII. 
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Се сметало за природно власта да се наоѓа во рацете на некој војсководец од кругот 
на византиското благородништво. Така и по смртта на Јован Цимискиј, како прете-
ндент на упразнетата намесничка позиција, се јавил неговиот шура Варда Склир. 
Се чинело дека Македонската династија, слично како старите Меровинзи, ќе стане 
жртва на силните мајордоми или, слично на багдатските калифати, ќе игра само де-
коративна улога во сенката на надмоќните султани. Меѓутоа, благодарение на не-
обичната енергија на младиот цар Василиј II, таа ваквата субина ја избегнала. 

Во тоа време синовите на Роман II веќе не биле малолетни: Василиј имал 
осумнаесет а Константин шестанесет години. Со помошта на паракимоменот Васи-
лиј, нивниот вујко, тие ја презеле власта. Но, фактички со државата управувал само 
Васииј II, бидејќи Константин VIII, вистинскиот син на Роман II, бил лесноверен 
младич кој се свртел кон уживање. Василиј II, напротив, се покажал како човек со 
железна енергија и со извонредни активности: меѓу сите потомци на Василиј I тој 
бил единствениот вистински владетел и навистина голем државник. Меѓутоа, во 
почетокот и нему му недостасувало доволно искуство за вршење на владетелскот 
позив. Сметан од детството само за кукла која на дворските свечености се појавува 
покрај моќните узурпатори, тој изгледал беспомошно кога одеднаш се нашол во вр-
тлогот на бурните настани. Дури тешките искуства кои го снашле по преземањето 
на власта направиле од него зрел човек и го очеличиле неговиот карактер. Сите др-
жавни работи во почетокот ги водел евнукот Василиј. Според тоа и обидот за узу-
рпација на Варда Склир бил насочен повеќе против него отколку против младите 
легитимни цареви кои никогаш не ги сфаќал сериозно.(Василиј II Македонски,Р.И) 

Варда Склир, претставникот на едно од најугледните магнатски семејства, 
во времето на својот зет Јован Цимискиј, како доместик на Исток, заземал најви-
сока заповедничка позиција во византиската војска. Во летото 976 г. неговите тру-
пи го прогласиле за цар. Бидејќи извојувал повеќе победи над царевите војсковод-
ци, Варда Склир постепено ја довел под своја власт цела Мала Азија. Во почетокот 
на 978 г. по заземањето на Никеја, тој í се приближил на престолнината. Во овој 
критичен миг паракимоменот Василиј му се обратил на Варда Фока, внукот на цар-
от Никифор, смел војсководец, кој своевремено самиот се обидел да го узурпира 
престолот од Јован Цимискиј. Како што него тогаш, во служба на Цимискиј, го со-
владал Варда Склир, така требало сега тој, во служба на новиот цар, да го отстрани 
Склир. И навистина Варда Фока го победил својот стар соперник, но помалку како 
слуга на легитимниот цар а повеќе како претставник на моќното семејство Фока. 
Не впуштајќи се во борба кај Цариград, тој тргнал за Цезареја, упориште на Фока, и 
со тоа го принудил узурапаторот да се повлече во внатрешноста на Мала Азија. 
Првите битки ги добил Склир, но во мај 979 г. Фока во Панкалејската рамница, 
близу до Аморион, најпрво го победил својот соперник во двобој, а потоа целосно 
ја победил неговата војска. Склир побегнал на дворот од калифот и со тоа завршила 
оваа прва граѓанска војна која траела три години и која претставувала само почеток 
на уште потешки заплети. 

Неколку години подоцна, дошло до судир меѓу младиот цар Василиј и семо-
ќниот паракимомен. Василиј не бил повеќе неискусен младич кому туѓата помош 
му била нужна или пак добродојдена. Неговата сила и волја за власт сè повеќе се 
манифестирале и тој сè почесто станувал против туторството на кое во почетокот 
му се покорувал. Се чувствувал запоставен и тоа чуство постепено се претворило 
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во омраза против човекот кому требало да му заблагодари за своето политичко во-
спитување, а можеби дури и за престолот. Така се случило големиот државник, кој 
умеел да излезе на крај со војниците-цареви Никифор Фока и Јован Цимискиј, да 
падне како жртва на младешкото властољубие на својот воспитаник. Насетувајќи 
дека нема да го заобиколи немилоста, паракимоменот Василиј, како што се чини, 
подготвувал заговор против неблагодарниот млад цар во споредба со Варда Фока и 
со други војсководци. Но царот го испреварил: тој бидува уапсен како обичен бу-
нтовник и, откако му биле конфискувани огромните имоти, е испратен во изгнан-
ство каде што наскоро умрел. 

Иако владетелството на Василиј II официјално се смета од 976 г. неговото 
самостојно царување всушност почнало дури по паѓањето на големиот евнух, 985 г. 
Колку била голема власта на паракимоменот Василиј и колку младиот цар бил дла-
боко озлобен поради своето запоставување покажува фактот што тој ги прогласил 
за неважечки законите донесени пред паракимоменовото отстранување, доколу до-
полително тој нив не ги потврдил. Бидејќи, како што самиот вели во една своја но-
вела, ‘во времето од почетокот на нашето владеење до отстранувањето на параки-
моменот Василиј... многу што се случувало не по наша волја, туку за сè решаваше и 
одлучуваше неговата волја’. 

Првиот самостоен потфат на Василиј II бил неговиот поход на Балканот, во 
986 г. Смртта на Јован Цимискиј ги ослободила непријателите на Византија од си-
лниот притисок, а граѓанската војна, до која дошло потоа, им пружила можност да 
стапат во акција. Особено далекусежни последици имало слабеењето на византи-
ската централна власт на Балканот. Во Македонија во 976 г. избувнало востанието 
под водство на четворица ‘комитопули’- синови на комесвојводата Никола. Воста-
нието зело големи рамери. Претворувајќи се во борба за ослободување на византи-
ската власт, тоа ги преминало пределите на Македонија и постепено го зафатило 
најголемиот дел од Балканскиот Полуостров. Известен за акцијата на Комитопу-
лите, симнатиот бугарски цар Борис со својот брат Роман побегнале од Цариград, 
но настрадал при преминот на границата. Роман се спасил, но тој не можел да ја 
спаси круната, бидејќи Византијците го скопиле. Водството во борбата, а потоа и 
царската круна му припаднала на најмладиот комитопул, на смелиот и енергичен 
Самуил; двајцата постари негови браќа Давид и Мојсеј, загинале во борбите а тре-
тиот Арон подоцна бил убиен од Самуил. 

Самуил создава големо царство чие средиште најпрво било во Преспа а по-
тоа во Охрид.Постепено ја обединил под своја власт цела Македонија освен Солун, 
ги приклучил на своето царство старите бугарски територии меѓу Дунав и балкан-
ските планини, Тесалија, Епир, дел од Албанија со Драч, а најпосле и српските те-
ритории. Во неговто царство е воспоставена и бугарска патријаршија која Цими-
скиј ја укинал. По повеќе промени нејзиното седиште конечно е пренесено во 
Охрид. Тука се создава црковно средиште кое, надживувајќи го Самуиловото цар-
ство за повеќе векови, во историјата на Јужните Словени одиграло извонредна уло-
га. Идеолошки, Самуиловото царство било поврзано со старото Бугарско царство, 
такашто и самите негови творци и Византијците го нарекувале бугарско. Бидејќи 
традициите на царството и на патријаршијата, освен во Византија, постоеле само 
уште во Бугарија. Самуил ги прифатил тие традиции и го презел наследството на 
Симеоновото царство на Петар, кое паднало под ударите на Византија. Всушност 
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неговото царство значително се разликувало од царството на Симеон и на Петар. И 
според составот и според карактерот тоа било ново царство. Неговото тежиште се 
поместило кон југозапад и Македонија го чинела неговото јадро.  

Ако главна цел на Самуил била воспоставување на старото Бугарско цар-
ство, тој секако пред сè би се свртел кон бугарските територии, и првенствено би 
дејствувал за нивно ослободување. Меѓутоа, интересирањето кое Самуил го пока-
жал спрема старите бугарски области било упадливо мало. Во текот на целата не-
гова борба областите источно од Сердика играле изненадувачка скромна улога, та-
кашто изворите речиси и не ги спомнуваат. Експанзијата на Самуиовото царство 
пред сè било свртено кон југ“. 

Ромеецот Цар Самуил сакал да ја освои тн.Византија-исто било и со другите 
„Бидејќи нападите на Солун и на Сер останале без успешни, Самуил повеќе-

пати упаѓал во Тесалија и кон крајот на 985 или на почетокот на 986 г. по долга оп-
сада ја освоил Лариса. Паѓањето на главниот град на Тесалија го побудило царот 
Василиј II да преземе противофанзива. Првиот негов судир со Самуил не бил сре-
ќен. Низ тн. Тројанова порта тој продрел во областа Сердика, но не успеал да го 
освои градот. Дури поминал и полошо. Царската војска при враќањето е нападната 
и целосно е разбиена (август, 986). По оваа победа Самуил можел непречено да ја 
шират својата власт на сите страни, зашто во Византија избувнала нова граѓанска 
војна. 

Охрабрени од неуспехот на царот, византиските великодостојници одново 
се дигнале против него. Варда Склер во почетокот на 987 г. се вратил во Византија 
и повторно се прогласил за цар. Варда Фока, кој поради врските со паракимоменот 
Василиј бил отстранет од позицијата, одново е поставен за врховен заповедник во 
Азија, за уште еднаш да стапи во акција против својот соименик. Наместо тоа и тој 
се побунил против Василиј II, и на 15 август 987 година се прогласил за цар. Не-
говото одметнување било особено опасно, бидејќи било подготвено на состанок на 
вишите византиски офицери и на претставниците на малоазиските магнатски семеј-
ства. Зад Варда Фока стоеле воените команданти, озлобени од самоволниот млад 
цар, и најхвлијателните малоазиски магнати-велепоседници. Во почетокот, Фока се 
спогодил со својот бивш соперник: договорено било да го поделат Царството и Фо-
ка да го добие европскиот дел од Цариград, а Склир азиските покраини. Меѓутоа, 
по кратрајна соработка,Варда Фока, свесен за својата надмоќ, го отстранил Склира, 
го ставил под стража и станал единствен претендент на царскиот престол. Целата 
Мала Азија брзо дошла во негова власт и на почетокот на 988 година тој веќе бил 
на дофат на Цариград. Еден дел од неговата војска зазел позиција кај Хрисополе, а 
вториот кај Абидос. Против византиската престолнина се подготвувал едновреме 
напад од копно и од море“. 

Повеќе никаде немало Склавини=тн.Словени Повеќебожци туку само за Ри-
мјани кои крваво и жестоко се бореле за власт. И па следи без тн.словенски народи. 

Борбите не се воделе меѓу посебни народи со свои јазици туку за владетели. 
„Положбата на легитимниот цар била извонредно тешка. Во својата држава 

тој никаде немал поцврста поткрепа. Сите влијателни елементи се свртеле против 
него. Само помош од надвор можела да го спаси од сигурна пропаст. Василиј II тоа 
навреме го сфатил и побарал помош од киевскиот кнез Владимир. Во пролетта 988 
година стигнале во Византија 6.000 руски војници и оваа позната варего-руска дру-
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жина ја спасил ситуацијата во последниот миг. Под лично водство на царот Русите 
кај Хрисополе целосно ги прегазиле бунтовниците, а одлуката паднала кај Абидос, 
во битката во која самиот Варда Фока загинува (април 989 година). Бунтовничкото 
движење доживеало крах. Варда Склир, тој уште еднаш се обидел да стапи во акци-
ја, морал да се согласи на спогодба и да му се потчини на царот. Рускиот одред и 
понатаму останал во служба на византискиот цар и во царската војска одиграл зна-
чајна улога, 

Како награда за спасоносната помош, Василиј II на рускиот кнез му ја ветил 
својата сестра Ана, под услов тој и неговиот народ да се покрстат. Почеста која со 
тоа му се укажала на рускиот кнез била единствена. Ниедна византиска принцеза 
‘родена во пурпур’ дотогаш не беше омажила за странски владетел. Бугарскиот цар 
Петар морал да се задоволи со принцезата од домот на Лакапин, а Отон II со ро-
днината на узурпаторот Цимискиј. Првап на рускиот владетел му било понудено да 
стапи во роднински врски со легитимна царска династија, а тоа до толкава мерка 
било во спротивност со византиските традиции што Византијците, бидејќи опано-
ста поминала, се обиделе да се откажат од даденото ветување. За да ги натера на 
исполнување на ветувањето Владимир го нападнал византискиот дел на Крим и го 
зазел Херсон (989 година). Дури тогаш Ана е испратена во Киев. 

Христијанизацијата на киевската држава, која означува и почеток на нова 
ера во Русија, била од големо значење и за Византија. Византиската сфера на влија-
ние огромно се проширила, најголема словенска држава се ставила под духовно во-
дство на Цариград. Младата руска црква í е потчинета со неа управувале грчки ми-
трополити, делегирани од Византија. Културниот живот на Русија од тогаш со ве-
кови се развивал под силно византиско влијание. 

Од борбата со малоазиското благородништво Василиј II на крајот од краиш-
тата излегол како победник. По страотните граѓански војни, сите негови противни-
ци  биле совладани. Но борбата траела цели тринаесет години, и во тие години, по-
лни со тешки искушенија, во природата на царот многу нешто се изменило. Радо-
стите на животот веќе како да не постоеле за него. Станал суров и недоверлив. Ни-
кому не му се доверувал, не знаел ниту за пријателство ниту за љубов. Цел живот 
овој цар останал неженет. Живеел сам, повлечен во себе, како што сам, избегнувај-
ќи секакви советувања, управувал со својата држава. Начинот на неговиот живот 
бил војнички, а може да се рече дури и аскетски. Дворската раскошност не ја сакал, 
па дури и науката и уметноста овој внук на учениот Константин Порфирогенит не 
покажувал никакво интересирање. Вештината на говорништото, на која во Визан-
тија многу се полагало, му била навистина омразена. Неговиот начин на изразува-
ње бил прост и отсечен, на образованите им се чинел груб и невешт. Василиј бил 
непријател на благородништвото, но, се чини, не полагал многу ни на наклоноста 
на народот. Од своите поданици барал послушност, а не љубов. Единствен стремеж 
му бил да ја зголеми моќта на својата држава, и за таа цел сите свои сили í ги по-
светил на борбата со надворешните и внатрешните непријатели. 

Скршувајќи ги политичките аспирации на византиските великодостојници 
во крвавите граѓански војни, Василиј II му застанал на пат и на стопанското јакне-
ње на феудалната аристократија. Колку велепоседништвото го загрозувало стопан-
скиот и социјалниот поредок на византиската држава, увидел уште и Роман Лакап-
ин. Каде тоа водело на политички план можел да сфати дури Василиј II подучен од 
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тешкотом искуство на своето детство и на младоста. Тој не само што ја продолжил 
туку и значително ја заострил антиаристократската аграрна политика на своите пр-
етходници, поттикнат од личната омраза спрема магнатските семејства кои му го 
оспорувале татковиот престол. Во својот радикализам тој понекогаш преминувал 
преку формалните права, како на пример во случајот со Евстатиј Малеина, воениот 
другар на Варда Фока, чие гостољубие Василиј го уживал на враќањето од сири-
скиот поход во 995 година. Извонредното богатство на овој кападокиски магнат, 
неговите огромни поседи, а уште повеќе бројот на неговите робови и парици,од кои 
можело да се состави воен одред од повеќе илјади луѓе, направиле таков впечаток 
на народ што го повикал својот гостољубив домаќин во Цариград и таму го задр-
жал. Малеиновите поседи се конфискувани и предадени на државата. 

Семејството Фока и Малеина децидно се спомнуваат во повелата на Василиј 
II од 996 година како најистакнати претставници на надмоќното велепоседничко 
благородништво. Новелата на Василиј го дополнува старото законодавство со уки-
нувањето на правото за застареност, со кое, според поранешните одредби, можеле 
да се ползуваат купувачите на мали поседи по истекот на четириесетгодишен рок. 
Таа наредува сите поседи кои благородниците ги стекнале од селаните по законот 
на Роман Лакопин, без оглед на порано предвидениот рок за застареност, да им се 
вратат на бившите сопственици, односно на нивните наследници, без никаков надо-
мест. Спрема државата, според наредбата на Василиј, правото на застареност вооп-
што не постои: таа може да бара враќање на своите имоти. Наназад сè до времето 
на Август.  

Василиј II настојувал истовемено да го ограничи и ширењето на манастир-
ското велепоедништво. Со истата новела од 996 година тој наредува манастирите, 
основани на териториите на селските општини како селски задужбини со мал број 
калуѓери, да и бидат потчинети на селските општини и да не му плаќаат давачки на 
епископот. Само манастирите со осум и повеќе калуѓери остануваат под власта на 
епископот, но не смеат да ги зголемуваат своите земјишни поседи. Со оваа наредба 
Василиј II повторно се солидаризира со стариот закон на својот прадедо Роман Ла-
капин. Напротив, тој избегнува секаква алузија на антиманастирски закон на својот 
очув Никифор Фока, укинат со наредба на Јован Цимискиј. 

Со времето мерките на Василиј против аристократијата станувале сè по-
остри. Неколку години по укинувањето на правото на застареност, тој на велепосе-
дниците им наметнал обврска да плаќаат алиленгион за сопствениците на малите 
поседи, т.е. да плаќаат данок наместо селаните кои не ќе можат да í одговарат на 
својата даночна должност. Со тоа товарот на алиленгиите, кои дотогаш паѓал на 
членовите на селската општина, поврзани со заедничка одговорност за даночните 
плаќања (в. горе, стр. 235-36 и 176 сл.), е префрлен на векепоседниците. На тој на-
чин царот í задал на аристократијата нов тежок удар, а истовремено осигурал поре-
довно плаќање на алиленгиите. Имено, се покажало веќе одамна дека селаните, во 
повеќето случаи, не биле во состојба, покрај својот данок, да плаќаат и данок за 
своите осиромашени или избегани соседи, па често, бегајќи од нови даночни обр-
ски, ја напуштале својата земја, од што државата имала уште поголеми штети. Ве-
ликодостојниците енергично протестирале против мерките на царот, но Василиј II 
на тоа не се обрнувал, иако и патријархот Сергеј ги подржувал нивните протести. 
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Царот цврсто решил да ја скрши моќта на феудалното благородништво, против кое 
неговите предци залудно се бореле. 

Со истата енергичност, Василиј II, веднаш по завршувањето на граѓанските 
војни, ја почнал борбата против надворешниот непријател. Најсилен и најсериозен 
протовник му бил македонскиот цар Самуил, кој ги искористил внатрешните те-
шкотии во Византија и моќно ги ширел границите на своето царство. Борбата со 
него станала главна задача, а уништувањето на неговото царство главна цел на Ва-
силиј II. Се чини дека за борбата со моќниот македонски цар Василиј II барал под-
дршка од владетелите на другите балкански земји и дека стапил во врска со кнезот 
на Зета- Јован Владимир. Околу 992 година му дошло српско пратеништво, најве-
ројатно од Зета. Пратениците патувале по море и патем паднале во рацете на араби-
ските гусари. Кога најпосле стигнале во Византија, царот го затекнале на боиштето. 
Уште во пролетта 991 година Василиј II го напуштил Цариград и неколку години 
водел воени операции против Самуил“. 

Не можело да има два македонски цара-само Василиј II бил македонски цар. 
„Меѓутоа, заплетите на Исток го присилиле да го прекине војувањето во Ма-

кедонија. Арабјаните од Фатимидскиот калифат во Египет, во тоа време најсилниот 
противник на Византија на Исток, продреле во Сирија и на царскиот командант на 
Антиохија му нанеле тежок пораз на Оронт (994). Потоа е опседнат Алепо и се чи-
нело дека и самата Антиохија е загрозена. Византија од почетокот на својата исто-
рија била осудена истовремено да води борба на два фронта. Кога се обидувала да 
ја избегне оваа судбина тоа жестоко í се одмаздувало. За Василиј II балканското 
прашање имало исто толку првенствено значење како што во свое време за Ники-
фор Фока имало сириското. Но тој не ја повторил грешката што ја сторил неговиот 
голем очув, кој заради борбата на Исток ги запоставил задачите на Балканскиот По-
луостров. Во 995 година Василиј лично се појавил пред ѕидините на Алепо, го из-
бркал изненадениот непријател и ги зазел Рафанеја и Емеса. Во 999 година кога ко-
мандантот на Антиохија доживеал нов пораз, царот дошол во Сирија уште еднаш 
да ја спаси ситуацијата. Потоа тргнал во кавкаските покраини за да ги среди прили-
ките во Еременија и Иберија. 

Самуил го искористил заминувањето на царот, упаднал во Грција и продрел 
сè до Пелопонез. Меѓутоа, на враќање го изненадил византискиот војсководец Ни-
кифор Уран и му нанел тежок пораз. Самиот Самуил бил тешко ранет и одвај се 
спасил од смрт (997). И покрај овој пораз Самуиловото напредување продолжило. 
Се чини наскоро потоа успеал да го заземе Драч и кон своето царство да ги при-
соедини Рашка и Зета. Сојузот со Византија не му помогнал на Јован Владимир: не-
говата земја е анектирана, а тој самиот е одведен во заточеништво. Подоцна, меѓу-
тоа, Самуил го вратил на престолот на Зета како вазал, оженувајќи го со својата ќе-
рка Теодора-Косара. (Никифор=ники фор=пор=пора; Уран=у ран-Уранија..., Р.И.) 

Дури по враќањето на Василиј II од Азија започнала во 1001 година голема-
та византиска офанзива на Балканот. Оваа офанзива царот ја водел лично, според 
добро осмислен план. Најпрво продрел во областа Сердика и ги зазел околните твр-
дини. Со тоа бил пресечен патот кон бугарските територии околу Дунав, и византи-
ските команданти ги запоседнале старите бугарски престолнини Плиска и Голем 
Преслав, како и Мал Преслав. Потоа Василиј II се свртел кон Македонија. Бер му 
се предал, Сервија била заземена на јуриш, а со тоа бил отворен патот за Северна 
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Грција. Василиј брзо воспоставил византиска власт во Тесалија, потоа се вратил во 
Македонија и по жестока борба го освоил цврсто утврдениот Воден. Потоа неоче-
кувано го нападнал Видин на Дунав и по тешка осуммесечна опсада успеал да ја 
заземе оваа значајна тврдина, не осврнувајќи се на тоа што Самуил во меѓувремено 
го освоил и го ограбил Едрене. Од Видин Василиј повторно поитал на југ. На Вар-
дар, близу до Скопје, тој извојувал голема победа над Самуиловата војска, после 
што Скопје му ги отвори портите (1040). 

Со освојувањето на Скопје од една, и на Воден од друга страна, тој како во 
клешти ја зафатил централната област на Самуиловото царство. По четиригодишно 
неуморно војување, кое му донесло низа големи победи, византискиот цар држел 
половина од непријателската територија. Дури тогаш решил да ги прекине опера-
циите и преку Пловдив да се врати на зимување во Цариград. Како што кажува Ми-
хаил Псел, ‘тој (Василиј II) ги водел војните поинаку одошто тоа го правеле повеќе 
цареви кои оделе во поход во средината на пролетта, а се враќаат кон крајот на ле-
тотото: тој се враќал откако ќе ја постигнел целта заради која тргнал во војна.’ 

Навистина, исходот на војната веќе не бил неизвесен. Византиската држава, 
која се потпирала на вековни традиции, уште еднаш ја покажала својата надмоќ. Со 
нејзината вештина во војувањето, со воената организација и техниките средства, 
храбриот цар Самуил не можел да се споредува. Неговите команданти почнале да 
го напуштаат: во 1005 година Драч со издајство му е предадено на византискиот 
цар. Меѓутоа, уништувачкиот удар на Самуиловото царство Василиј II му го нанел 
дури во јули 1014 година, по долги борби за чии тек не сме известени. Самуиловата 
војска била опколена по клисурите на Беласица. Самиот цар се спасил и успеал да 
дојде до Прилеп, но голем дел од неговите војници изгинале, а уште поголемиот 
попаднал во заробеништво. Својата победа Василиј Бугароубиецот ја прославил на 
грозоморен начин. На заробениците, кои наводно биле 14.000, им биле ископани 
очите: само на секој стоти му било оставено по едно око, за да можат тие полуосле-
пени да ги одведат своите ослепени другари кај царот во Прилеп. Кога Самуил ја 
видел стравотната поворка, доживеал мозочен удар, и по два дена храбриот маке-
донски цар умрел (6 октомври 1014 година)“. 

Василиј II Македонски никогаш не бил Бугароубиец туку само Булгароктон. 
Следи октон=окт он: окто=окото, окто окати. Значи, само око окатувач- вадач, со 
Водоча, Слепче..., никако убиец-на ниеден јазик во светот октон не означува убиец. 
Па во книгата на авторот многу пати се говоро за ослепување,без основа и за убиец. 

„Неговото царство го надживеало само за неколку години. Внатрешните не-
спогодии му ја олесниле работата на освојувачот. Самуиловиот син и наследник 
Гаврил Радомир паднал веќе во 1015 година: него и неговата жена ги убил неговиот 
братучед Јован Владислав, синот на Арон.Истата судбина го снашла и неговиот зет, 
зетскиот кнез Јован Владимир, кого Јован Владислав на измама го фатил и го убил. 
Во меѓувреме освојувањето на земјата систематски продолжувала. Војувањето би-
ло сведено на ликвидирање на одделни точки на отпор, бидејќи повремено војводи-
те на царот јуначки сè уште му пркоселе на победникот.Најпосле, во февруари 1018 
година, при опсадата на Драч, загинал и самиот Јован Владислав. Војната завршила 
со свеченото влегување на Василиј II во Охрид. На портата од Самуиловиот прест-
оллнина тој примил изјава на покорност од царицата Марија, Владиславовата вдо-
вица, и од другите преживеани членови на царската куќа. Неговата цел била пости-
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гната: Македонското царство со кое тој бил во непријателство и војувал од три де-
цении, најспосле било срушено. Обиколувајќи ја покорената земја Василиј II насе-
каде ја обновувал византиската власт и по градовите поставувал свои команданти. 
На крајот ја посетил и Атина. Во Партеон, одамна претворен во црква на Богоро-
дица, било одржано благодарствување, со што на импресивен начин било одбеле-
жено победоносното завршување на војната која го издигна Византиското царство 
до ненасетувана височина. 

Колку што бил суров и немилосрден начинот на војувањето на Василиј Бу-
гароубиецот, толку била умерена неговата политика спрема покорените земји. Во-
дејќи сметка за обичаите и приликите во освоените области, тој не барал од жите-
лите на тие области да плаќаат данок во пари, слично како жителите на старите 
стопански развиени делово на Византиското царство, туку им одобрил, како и по-
рано, своите давачки да ги плаќаат во натура. Охридската патријаршија била прет-
ворена во архиепископија, но новата архиепископија добила афтокефалност и нејзе 
í биле потчинети сите епископии од територијата на бившото Самоилово царство. 
Охридската архиепископија не била зависна од цариградската патријаршија, но за-
тоа му била потчинета на самиот цар, бидејќи царот го задржал за себе правото на 
поставување на охридски архиепископ. Со ова вешто решение Василиј II успеал да 
ја задржи контролата над црковниот живот на Јужните Словени, избегнувајќи го 
притоа натамошното зголемување на и без тоа веќе огромното подрачје на цари-
градската патријаршија и воедно задовлувајќи ги своите нови поданици со истакну-
вањето на посебните права на нивното црковно средиште: афтокефалниот охридски 
архиепископ во грчката црковна хиерархија добил повисок ранг од останатите ар-
хиепископи, што í биле потчинети на цариградската патријаршија“. 

По пропаста на Самуиловото Царство, се било вратено по старо- ромејското. 
„Со покорувањето на Самуиловото царство Византија одново завладеала со 

целиот Балкански Полуостров, првпат по словенското преселување. Станувајќи со-
ставен дел на Византиското царство, како и секоја византиска територија, било по-
делено 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 а потоа и 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 провин-
ции 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“.  

Авторот никаде не наведе материјален доказ/наод за преселби на Словените. 
„Повторното освојување на Балканскиот Полуостров не можело да не влијае 

на внатрешнополитичкиот развој во царството. Не е случајно што експанзијата на 
византиската држава во времето на малоазискиот магнат Никифор Фока се движела 
спрема исток, а во времето на Василиј II, противникот на малозиското племство, ги 
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зафатило европските покраини. Бидејќи византиската територија одново се проте-
гала до Дунав и Сава, Мала Азија не можела веќе да ја има онаа доминантна поло-
жба што ја имало во Византиското царство од претходните векови. Меѓутоа, Ва-
силиј II постојано будно го следел развојот на настаните на Исток. Во последните 
години на својот живот тој успеал значително да ја прошири византиската власт 
спрема кавкаското подрачје. По смртта на еременскиот крал Гагик I (990-1020), за 
чие време државата на Багратидите го доживеала својот најголем полет, во Ермени-
ја избувнале немири. Тоа му пружило можност на византискиот цар да се замеша 
во ерменските прилики што тој и го сторил со голем успех: Васпурканската област 
и Иберија се присединети кон Византиското царство, додека областа Анија му 
останала на кралот Јован Смбат, син и наследник на Гагик I, како доживотна со-
пственост, со тоа што по неговата смрт да í припадне на Византија. Како резултат 
на големните освојувања на Исток од времето на Никифор Фока, Јован Цимискиј и 
Василиј II, во голем лак спрема исток и југ се распослале низа од нови теми: ни но-
воосвоените територии се формирани темите Антиохија, Телеух, Приеуфратски 
градови (подоцна Едеса), Мелитина, и покрај неа старата тема Месопотамија, тема-
та Тарон и понатаму на исток, пак, неодамна освоените и присоединети области 
Васпуркан, Иберија и Теодосиопол. Додека старите малоазиски теми губеле во зна-
чење, новите провинции како погранични области добиле голема важност и имале 
ранг на дукат, како Антиохија, подоцна и Месопотамија, или ранг на катепанат, ка-
ко Едеса и ерменско-ибериските теми. 

Пред својата смрт неуморниот цар ги свртел своите погледи кон запад. По-
зицијата на Византија во јужна Италија, која во времето на Отон I се чинела за-
грозена од германските надоаѓања, се зацврстила по несреќното војување на Отон 
II со Арабјаните. Под Отон III, синот на византиската принцеза Теофана, зајакнало 
византриското влијание во Германското царство. Заради поефикасна одбрана цели-
от византиски посед во Италија е организиран како капетанат, и храбриот капетан 
Василиј Војоан отпочнал успешно војување со околните сили. За да ги прошири 
овие успеси, Василиј II подготвувал голема експедиција против Арабјаните на Си-
цилија. Но на 15 декември 1025 година тој умрел. Оставил империја која се проте-
гала од ерменските планини до Јадран и од Еуфрат до Дунав. На нејзиното подра-
чје се наоѓале многу јужнословенски земји, а и Киевска Русија била вклучена во 
сферата на нејиното влијание“. 

Авторот пиши за Словени. Па варварски=пелазгиски јазик бил тн.словенски. 
 
ПЕТТИ ДЕЛ 

 
ВЛАДЕЕЊЕТО НА ЦИВИЛНОТО БЛАГОРОДНИШТВО (1025-1081) 
 
„Извори. На прво место треба да се спомне Хронографијата на Михаил (Ко-

нстантин) Псел (роден 1018 година) не само што бил најобразован човек и нај-
блескав ум на својот век туку и вистински уметник. Неговата Хронографија е ре-
мек-дело на средновековната мемоарска литература: ‘живото и сликовито прикажу-
вање, истанченоста на психолшкото сетило и уметноста на портретирањето се не-
надминати во целата средновековна книжевност’. Политичар на највисоки позиции 
Псел не само што одблизу ја посматрал туку ја создавал историјата на своето вре-
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ме. Со тоа, меѓу другото, се објаснува пристрасноста не неговиот приказ во кого 
многу нешта се премолчуваат а по нешто и се искривува. Неговата Хронографија 
се состои од два дела. Првиот е напишан на поттик на некој пријател, веројатно Ко-
нстантин Лихуд, меѓу 1059 и 1063 година, и го опфаќа времето од Василиј II до па-
ѓањето на Исак Комнен.. Со секоја нова влада приказот станува сè подетален, осо-
бено од времето на Михаил V (1041-1042), кога Псел дошол на дворот како секре-
тар на царот. Вториот дел ја опишува епохата на династијата Дука. Пишувањето е 
по налог во времето на животот на Михаил VII Дука (1071-1078) и поради тоа е 
особено тернденциозен. Мошне се интересни за историчарите и многубројните пи-
сма на Псел, неговите говори и други пригодни списи. Пседовиот современик, уче-
ниот Јован Мавропус, исто така, оставил писма, беседи и песни значајни за култу-
рата историја на XI век“. 

За доказ дека немало етнички народи туку верски се Комнените- Османите 
биле Комнени. Па имало православни Комнени и муслимански Комнени- султани. 

„Второто важно историско дело на оваа епоха произлегува од Михаил Ата-
лијат, кој заземал истакната позиција на дворот и како добро известен современик 
го опишува времето од 1034 до 1079 година. Додека Псел ги застапувал интересите 
на цивилното благородноштво, Аталијат е претставник на воената феудална ари-
стократија и своето дело му го посветува на Никифор III Вотијан (1076-1081). Ка-
риерата на Аталијат започнала во времето на владеењето на Роман IV Диоген (1068 
-1071) и од тоа време неговиот приказ е подетален и воено и посубјективен. Потре-
бно е овде да се нагласи и значењето на завршната партија на порано спомнатата 
хроника на Јован Скилица, која завршува со доаѓањето на престолот на Исак Ко-
мнен; спротивно, продолжението на хрониката на Скилица, кое го опфаќа периодот 
од 1057-1079 година, нема самостојна вредност: тоа главно црпи од Аталијат, поне-
каде и од Псел. Јован Зонаре за овој период се ползува со Скилица и Псел, а во, по-
мала мерка и со Аталијат, но освен нив употребува и еден добар извор кој не е за-
чуван. Поради тоа, а и поради вештината и самостојноста со кои ги ползува своите 
извори, неговата хроника за овој период заслужува поголемо влијание. 

Мошне занимлив и оригинален извор е Кекавменовиот Стратегикон, соста-
вен, се чини, во владеењето на Михаил VII (1071-1078). Истакнатиот магнат и вој-
сководец Кекавмен прикажува во него за своите доживувања и животни искуства. 
Неговите раскажувања и спомени, упатени на син му и проследени со пригодни по-
уки, содржат многу драгоцени податоци не само за историјата на Византија туку и 
за историјата на балканските земји. Ова дело е зачувано само во еден ракопис- мо-
сковскиот, во кого зад него следи и еден спис со совети упатени на некој цар, се чи-
ни на Алексиј I Комнен (1081-1118); судејќи според сè, се чини дека овој спис му 
припаѓа на истиот автор. 

Богатата и сè уште недоволно проучена граѓа за византиското судство, за 
управното уредување, за даночниот систем, аграрните прилики и на тоа слично 
пружа Пира, збирка на пресуди на магистерот Естариј Ромеј, кои по 1043 година ги 
присобрал,се чини,еден од службениците на овој мошне угледен византиски судија. 

Најбогатата граѓа за внатрешната историја на Византиското царство, меѓу-
тоа, се наоѓа во повелбите, кои се зачувале пред сè во манастирските архиви. Во го-
лемиот број запазени од втората половина на XI век, повелбите се наш основен из-
вор за проучување на византискиот феаудализам. 
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Главниот настан на црковната историја на оваа епоха, расцепот меѓу исто-
чната и западната црква во 1054 година, не е спомнат ниту со еден збор во совре-
мената византиска историографија. Најзначајниот западен извор, кој послужил ка-
ко основа и за сите подоцнежни западни извештаи, е Commeratio brevis, чиј автор 
веројатно бил кардиналот Хумберт. Повеќе податоци наоѓаме во преписката на нај-
високите преставници на тогашната грчка и латинска црква, пред сè во две писма 
на Михаил Керулариј до Петар Антиохиски и во одговорот на последниот и во пи-
смата на папата Лав IX до царот Константин IX Мономах, до Михаило Керулариј, 
до Лав Охридски и до Петар Антиохиски. Авторот на овие папски писма, особено 
на опширното полемичко писмо упатено до Михаил Керулариј, бил како што утвр-
дил А. Михел, кардиналот Хумберт. Истиот научник ја објавил и Хумбертовата ра-
справа за настанувањето на Светиот дух како и низа други теолошки списи од ова 
време, меѓу кои треба особено да се спомне опширната Паноплија на Михаил Керу-
лариј“. 

 
I. ОПАЃАЊЕТО НА ВИЗАНТИСКИОТ ДРЖАВЕН СИСТЕМ 
 
„Смртта на Василиј II преставува пресвртница во византиската историја. По-

чнува времето на епигони кога Царството, спрема надворешниот свет, живее од 
славата на претходната епоха, а во својот внатрешен развиоток потпаѓа по силите 
на феудалната дезинтеграција. По големите војни на Никифор Фока, Јован Цимскиј 
и Василиј II, доаѓа период на речиси непоматен мир, необично во византиската 
историја. Византија се чинела непобедива, но токму во ова мирно доба почнал да се 
нишка државниот систем кога Ираклиј го го основал а Василиј II последен го бра-
нел. Слабите наследници на Василиј немале ниту волја ниту можност да ја продо-
лжат борбата против феудалните сили. Опаѓањето на селанските и војничките имо-
ти продолжува со зголемена брзина, одбранбената моќ на византиската држава сла-
бее, даночните приходи се намалуваат, стопанската и социјалната структура на 
Царството битно се менува. Победата на феудалното благородништво била целосна 
и се поставило прашањето само која група од повисокиот сталеж ќе надвладее: ци-
вилината или воената аристократија. Историјата на наредните децении, која на прв 
поглед претставува само збир од дворски интриги е производ на огорчените борби 
од соперничките странки- цивилното благородништво и провинциската воена ари-
стократија. Во почетокот војничкото благородништво само по себе зајакнува, но 
ослабено од борбите од време на Василиј II е потиснато во заднина и првиот збор 
го добива чиновничката ариостократија. Нејзината превласт му дава главно обеле-
жје на периодот кој сега почнува. Дворските сплетки и интриги се можеби најво-
очливата, но само надворешна црта на оваа епоха. Нејзините најважни манифе-
стации, меѓутоа, се културниот процут на престолнината од една и опаѓањето на 
воената сила на Царството, од друга страна. 

Низата епигони на Македонската династија почнува со братот на Василиј- 
наследникот Константин VIII (1025-1028). Во текот на половина век тој фигурирал 
како совладател на Василиј, не преземајќи никакво вистинско учество во државна-
та управа. И сега, кога на стари години доаѓа на власт тој повеќе ја репрезентира 
државата одоштво фактички владее. Препуштајќи и ги државните работи на други 
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тој, пред сè, се занимавал со игрите во Хиподром, со дворски свечености и гозби и 
го арчел обилното богатство кое го собрал неговиот брат. 

Прашањето за наследството на престолот се поставило мошне остро бидејќи 
стариот цар немал машки деца. Неговата најстара ќерка Евдокија, заболела и оса-
катена од сипаница, се закалуѓерила уште во млади години. На двете помлади ќе-
рки Зоја и Теодора, иако веќе биле во повозрасно доба, им преостанала, меѓутоа, 
значителна улога во византиската историја на следните децении. За чудо, меѓутоа, 
Константин VIII дури на смртниот одар се сетил да омажи една од нив и да í избе-
ре достоен сопруг. Неговиот избор паднал на цариградскиот епарх Роман Аргир. 
Позицијата на цариградскиот епарх секогаш била сметана за особено почесна. Во 
XI век неговото значење се зголемува. Уште во Книгата за церемониите на Порфи-
рогенит се вели дека епархот е татко на градот, но дури подоцна, Михаил Псел, 
писателот на XI век, ќе рече дека е тоа царска функција на која í недостасува само 
царски порфир. Како носител на ова високо удостоение и како претставник на едно 
од најугледните магнатски семејства Роман Аргир бил најистакнатиот претставник 
на цариградското чиновничко благородништво. На 12 ноември 1028 година тој се 
венчал со педесетгодишната Зоја, а три дена потоа, по смртта на Константин VIII, 
стапил на престолот. 

Роман III Аргир (1028-1034) бил типичен аристократ, мошне образован и, 
иако веќе шеесетгодишник, со сè уште привлечен надоворешен изглед. Државни-
чките способности целосно му недостасувале но, како вистински епигон, полн со 
суета, тој се огледал на големите цареви од славното римско и визазнтиско минато. 
Еднаш го подражавал Марко Аурелиј и водел филозофски разговори, другпат го зе-
мал за пример Јустинијан и се занимавал со величенствени градби, третпат се огле-
дувал на Трајан и, вообразувајќи дека е голем војсководец, слава барал на бојното 
поле, додека најпосле не бил отрезнет од тежок пораз во еден поход во Сирија. Си-
туацијата ја спасил истакнатиот војсководец Георгиј Манијакис, кој тука првпат 
стапува на историската сцена. Тој во повеќе наврати ја поразил непријателската 
војска, ја зазел Едеса (1032) и со тоа уште еднаш ја потврдил надмоќта на Виза-
нтија. 

Роман Аргир отворено се одрекол од антиаристократската политика на Ва-
силиј II и тоа е историски најважна црта на неговото кратко, инаку, беззначајно 
владеење. Под притисок на благородништвото тој го отповикал алиленгионот, да-
ночниот додаток за напуштената селска земја, кога Василиј II им го наметнал на ве-
лепоседниците. Со тоа конечно е укинат системот, кој, првин во облик на епибола а 
потоа во облик на алиленгија, ја чинел битната особина на византиското даночно 
уредување. Селаните не можеле, а велепоседниците не сакале да плаќаат даночен 
додаток. А царот Роман III, и самиот претставник на византиската аростократија, 
не смеел ниту да помисли, како Василиј II, да им се спротистави на интересите на 
големците. Постарите закони, со кои на велепоседниците им се забранувало сте-
кнување на селански и војнички имоти, не биле навистина,официјално отповикани, 
и совесните сè уште нив ги сметале како важечко право. Но било доволно и тоа што 
издавањето на закони против порастот на велепоседништвото после Василиј II од-
еднаш целосно било сопрено. Зашто, ако многубројните наредби од X век, и покрај 
својата острина, не можеа да го спречат преминот на селанските и војничките имо-
ти во рацете на благородништвито, сега, при благонаклоно пасивниот став на вла-
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дата ширењето на велепоседниците зеле целосен замав. Борбата меѓу централната 
власт и феудалната аристократија, која се водела во текот на цел век, завршила, во 
политички и во стопански поглед, со одлучна победа на великодостојниците. Вели-
копоседништвото без пречки сè побрзо растело за сметките на селанските и војни-
чкиите имоти, чии сопственици станувале парици на благородничките и на мана-
стирските имоти.Тоа бил ,крајот на здравиот систем врз кого, почнувајќи од VII век 
се темелела моќта на Византиското царство. 

Се разбира овој процес не го причиниле владетелите на ова време. Тие биле 
само експоненти на економската и социјалната сила чиј пораст веќе не можел да 
биде запрен. Поради тоа ни по отстранувањето на Роман Аргир во основа ништо не 
се променило иако на власт дошле елементи кои не í припаѓале на старата аристо-
кратија.Меѓу царот Роман и царицата Зоја подолго време постоела длабока неслога. 
Откако дошол до царската круна, Роман Аргир не покажувал веќе никакво интере-
сирање за старата царица, почнал да ја запоставува, па дури í ги скусил и парични-
те средства. Меѓутоа, царицата Зоја, која штотуку почнала да ужива во радостите 
на тој живот, не попуштила лесно да биде елиминирани. Нејзиниот поглед се за-
прел на младиот Михаил, селанец од Пафлагонија, кого неговиот брат, влијателни-
от дворјанин евнухот Јован Орфанотроф, го вовел во Геникејот на царскиот двор. 
Бидејќи како евнух и калуѓер не можел сам да претендира на царската круна, тој 
решил да му ја осигура на неговиот брат. И итриот евнух не се излажал во својата 
сметка: Зоја се заљубила во убавиот младич со сиот жар на задоцнетите страсти, и 
така се случило што Роман III, на 11 април 1034 година, одненадеж умрел во бања. 
Истиот ден царицата се омажила за својот млад љубовник и тој се качил на пре-
столот како цар Михаил IV (1034-1041). 

Меѓутоа, Зоја одново се излажала, зашто Михаил престанал да се интереси-
ра за неа веднаш штом стапил на престолот. Ü била одземена дури и слободата на 
движење: за да не му се случи на брата му тоа што му се случило на Роман Аргир, 
Јован Орфанотроф ја ставил царицата под постојана присмотра. Михаил IV не бил 
способен човек, но тој боледувал од епилепсија и неговите чести напади со времето 
станувале сè почести и посилни. Главниот добитник во оваа игра бил итриот евнух. 
Фактички, сета власт се нашла во негови раце. Тој мошне успешно управувал со 
државата, но немилосрдно ги зголемувал наметнувањата и при собирањето на др-
жавните даноци покажувал најголема безобѕирност. Како придојденик со незначи-
телно потекло Јован Орфанотроф се залагал за системот на стариот византиски би-
рократски централизам. Со тоа неговиот режим имал извесна аристократска нота, 
но со тоа било погодено во прв ред феудалното војничко благородништво, па пре-
столинската чиновничка аристократија ја потпомагала владата. Михаил Псел, еден 
од најизразитите претставници на цивилната странка, истакнува со задоволство де-
ка владата на Михаил IV ништо не променила во постојаниот поредок и дека не от-
странила ниту еден сенатор.Меѓутоа, безобѕирните методи на управување на Орфа-
нотроф за населението претставувале тешко искушение, уште повеќе што тој ни-
когаш не ја заборавил личната полза, а им допуштил и на сите свои роднини да се 
богатат на сметка на државата. 

Немилосрдниот фискализам на владата предизвикал на Балканскиот Полу-
остров големо востание на Словените. Наспроти внимателните одредби на Василиј, 
владата на Пафлагонците побарале и од словенското население да плаќа данок во 
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пари. Покрај тоа Цариград почнал да спроведува елинизација на словенските обла-
сти. 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 и силно се ширела, па не са-
мо што ги зафатила словенските земји туку и области на северна Грција. Се чинило 
дека Самуиловото царство ќе биде обновено. Пресвртот настапил кога на востани-
ците им се придружил Алусијан, син на Јован Владислав, кој откако во немилост, 
ги изгубил позициите и имотот и најпосле побегнал од Цариград. Изненадена и 
збунета од неочекуваниот замав на востанието Византија постепено се соземала. 
При нападот на Солун, Алусијан претрпел тежок пораз и тоа значително ги ослабе-
ло востаничките сили, а конечно ги разнишале внатрешните кавги: судирот меѓу 
Делјан и Алусијан, заговорот склопен против Делјан, неговото ослепување и враќа-
ње Алусијан во Византија. Сега на Византијците им било лесно да го ликвидираат 
востаничкото движење до распад, да ги поразат остатоците од востаничката војска 
и да го заробат слепиот Делјан. Веќе во 1041 година востанието на Јужните Слове-
ни било конечно задушено, побрзо отколку што според неговите размери и првоби-
тни успеси можело да се очекува. Меѓутоа, византиската власт на Балканот со тоа 
востание била осетно ослабена“. 

Авторот говори за Словени без тој да наведи ниеден материјален доказ/наод. 
Се кажа: „Немилосрдниот фискализам на владата предизвикал на Балкан-

скиот Полуостров големо востание на Словените“. 
Населението се бунело заради економската состојба, што било видлово и во 

Склавините (тн.Словени), чиј јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.Платонов. 
Јован не бил Словен- словенски народи никогаш немало: Словен од слово. 
Исто така,Грци како народ никогаш немало-Греики го внеле само Франките. 
Имало само Хелас=Хелада - х = Елада- во 19 век Еладците биле само Ромеи. 
Следи немало етнички народи Словени, Грци...туку само верски и црковни. 
Се потврдува, ослепувањето октонос на ниеден јазик не значи убиец- окото. 
“Зетскиот кнез Стефан Воислав повеќе години водел борба за независност 

на својата земја. Неговото прво востание против византиската власт не успеало 
(1035) но, по привременото потчинување и краткото време поминато во византиско 
ропство, успеал да се врати во својата земја, да ја обнови борбата за нејзино осло-
бодување и да извојува повеќе победи над византиските казнени експедиции. Кога 
потоа општото востание на Јужните Словени ги ангажирало сите византиски сили 
на Балканот и ја срушило византиската власт во Драч, Воислав значително ја заси-
лил својата позиција. По задушувањето на Делјановото востание, Византија се оби-
дела да се пресмета и со непокорниот кнез на Зета. Откако воспоставила власт во 
Драч, таа во 1042 година испратила против него поголема војска, а ги повикала и 
вазалските владетели на Рашка, Босна и Захумље да í се придружат. Меѓутоа, во 
зетската клисура Воислав целосно ја уништил војската на византискиот стратег и 
со оваа победа осигурал конечна независност за своето кнежество. Неговата власт 
се проширила и над Травунија и Захумље. На тој начин Зета успеала прва да се 
ослободи од византискиот суверенитет. 

Михаил IV се вратил на Балканот, по сузбивањето на Делјановото востание, 
тешко болен. Бидејќи неговата смрт можела да се очекува секој час, Јован Орфоно-



 177 

троф се погрижил да ја зачува царската круна за своето семејство. Царицата Зоја се 
согласи да го адаптира неговиот и царевиот внук Михаил, па тој е прогласен за це-
зар и престолнаследник. Не чекал долго на царската круна зашто веќе во декември 
1041 година Михаил IV умрел. 

Михаил V, наречен според некогашното занимање на својот татко Калафат 
(шупер) брзо го окончал владеењето на пафлагонскиот дом. Прва негова жртва бил 
самиот Јован Орфанотроф. За да се ослободи од неговото туторство Михаил Кала-
фат го испратилч својот стрико во прогонство. Во заштита на омразениот евнух ни-
кој не застанал. Но кога, охрабрен од тоа, осилениот младич ја испратил во мана-
стир и царицата Зоја, тоа било пресудно за да ја загуби круната. Против него сло-
жно истапиле аристократијата и црквата, потпирајќи се на динстичките чуства на 
цариградското население. Приврзаноста кон легитимноста на Македонската дина-
стија станала со времето толку силна што дури и Зоја и Теодора уживале наклоне-
тост од Цариграѓаните. Михаил Калафат кој се осмелил да крене рака на царицата 
‘роден’ во пурпур, е симнат од престолот и ослепен (20 април 1042). 

Решено било Зоја и Теодора, како претставнички на македонскииот дом, да 
ја преземат власта и да владеат зеднички. Теодора, која на барање од Зоја се зака-
луѓерила, имала силна подршка, особено во црковните кругови. Правото на жената 
за вршење на царска власт не е веќе оспорувано како во времето на Ирена. Но двете 
царици биле толку неспособни, а нивната меѓусебна омраза толку непомирлива, 
што веќе по неколку недели се покажало дека мора да се побара друго решение и 
власта да му се довери на некој маж. Иако стара 64 години Зоја подготвена стапила 
во трет брак: на 11 јуни 1042 година таа се омажила за угледниот сенатор Конста-
нтин Мономах кој утредента ја примил царската круна.  

Како и Роман III Аргир и Константин IX Мономах (1042-1055) бил типичен 
претставник на византиската цивилина аристократија. Тој, исто така, бил слаб вла-
детел, без енергија и државнички способности, без поголема сериозност го прифа-
ќал и животот на својата владетелска должност и не му се противел на несреќниот 
развој на настаните кој бил во тек. Царицата Зоја и Теодора со кои го делел пре-
столот сега за ништо не наидувал на ограничување. Непречено трошеле државни 
пари, заедно со безгрижниот цар. Од своја страна Зоја станала попустлива и под то-
варот на годините. Односите кон Константин IX сосема отворено ги одржувал со 
убавата и умна Склирина предизвикувале огорчување кај народот, но не и кај цари-
цата. Одликувана со новата почесна титула севаст, царевата љубовница, покрај две-
те царици учествувала во сите афицијални дворски свечености.Кога таа умрела неј-
зиното место го зазела една убава аланска принцеза. 

Лесниот и префинет живот на византиската престолнина секако имал и изве-
сни доблести. Византиската култура која била скаменета под суровото војничко 
владеење на Василиј II, во ова време доживува нов полет. Чиновничкото благоро-
дништво на престолнината, кое тогаш го имало главниот збор, било несомнено нај-
образованиот елемент во Царството. Престолот го опкружувале луѓе со висока и 
вистинска култура, како Константин Лихуд, првиот министер на царот, истакна-
тиот правник Јован Ксифилин и младиот филозоф Михаил Псел. 

Псел е најмаркантната личност на оваа епоха и според својата извонредна 
плодна работа на полето на културата и според својата фатална политичка дејност 
и целосното отсуство на каквогоде морално чувство. Тој не бил лишен од побожно-
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ст и барем со својата естетска страна религијата понекогаш длабоко дејствувала врз 
него. Врз мигот на разочарување и резигнација, кога при крајот на владеењето на 
Константин IX тој и неговите пријатели привремено го изгубија влијанието, Псел, 
дури, се закалуѓерил заедно со Јован Ксифилин. Но со целото свое срце тој останал 
врзан за овој свет, и како научник кој со вистинска страст се занимавал со свето-
вните науки, и како политичар кој со будно око ги следел политичките збиднувања 
на своето време и силно врз нив влијаел. Како писател и говорник немал на себеси 
рамен, а во византиската средина, мошне чуствителна кон реторската вештина, го-
ворничката дарба на Псел била оружје со навистина неодолива сила. Со ова оружје 
Псел многу се служел па и често го злоупотребувал на најциничен начин. И покрај 
тоа снажниот ум на овој необичен човек не може а да не предизвикува восхитува-
ње. Неговото значење зафаќало во сите гранки на тогашната наука и на неговите 
современици им влевало длабоко стравопочитување. Тој страсно ги сакал анти-
чката филозифија и поезија. Традициите на античката култура, заправо, секогаш 
биле живи во Византија, но Пселовиот однос кон старогрчката култура било и по-
длабок и понепосреден. Тој не се задоволил со проучувањето на неоплатонистите 
туку се свртел кон самиот извор- ги проучувал и толкувал Платоновите дела и со 
тоа силно и плодно влијаел на своите многубројни ученици. Псел бил најголемиот 
византиски филозоф и истовремено првиот голем хуманист. 

Од кругот на царевите учени советодавци, во кого припаѓале Псел, Ксифо-
лин и Лихуд, потекнува и мислата за основањето нова висока школа во Цариград. 
Во 1045 година во Цариград се основани филозофски и правен факултет. Филозоф-
ските студии биле организирани според системот на тривиум и квадривиум: нижи-
от степен го сочинувале граматиката, реториката и дијалектиката; вишиот степен-
аритметиката, геометријата,музиката и астрономијата, додека филозофијата се сме-
тала за синтеза на сите науки. На чело на филозофскиот факултет бил поставен 
Псел, со звучната титула ‘конзул (ипат) филозоф’. Шеф на правниот факултет ста-
нал Јован Ксифилин, со титулата ‘чувар на правото’ (номофилакс). На тој начин е 
отворен нов центар за проучување на грчката култура и римското право, чиешто 
негување претставува една од најголемите придобивки на Византија. Во исто време 
новата школа служела и за значајни практични потреби бидејќи подготвувала су-
дии и чиновници за византиската држава. 

Во текот на последните два века, во времето на најголемата моќ на византи-
ската царска власт, сенатот во Византија играл само декоративна улога. Меѓутоа, 
откако вишите цариградски чиновници, коишто во прв ред биле носители на сена-
торски звања станале владејачки сталеж во државата, звањето на сенаторите пре-
станало да биде само почесна титула. Сега воедно се зголемува и бројот на сенато-
рите бидејќи во редот на сенаторите се примаат и пошироките слоеви од цариград-
ското население. Со тоа базата на режимот се проширува и новите елементи се 
заинтересирани за одржувањето на владеењето на сенатот. 

Превласта на цариградското чиновничко благородништво нималку не значи 
јакнење на централната власт спрема феудалните сили. Напротив, феудалното веле-
поседништво постојано расте и добива сè пошироки привилегии. Олеснувањето за 
кое велепоседниците најмногу тежнеат е ослободувањето од даночните обврски: 
добивањето имунитет или, како што во Византија се вели, екскузија. Задоволувајќи 
ги желбите на моќните феудалци византиската централна власт во XI век оваа при-
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вилегија ја подарува со сè поголема широкоградост: и световните и духовните ве-
лепоседници се ослободуваат од извесни даноци, а најмоќните и највлијателните од 
нив добиваат и целосен имунитет. Според тоа даночните и другите давачки на ни-
вните парици не í припаѓаат веќе на државата, туку ним, сочинувајќи ја нивната 
феудална рента. Едновремено со даночниот уминитет веќе во ова време се развива 
и судскиот имунитет: феудалецот добива право сам да им суди на своите селани. 
На тој начин феудалното велепоседништво сè повеќе се осамостојува во однос на 
државната власт. Феудалните добра кои уживаат целосен имунитет сосема се из-
двојуваат од надлежноста на државниот апарат, па на чиновниците дури им се за-
бранува да стапнуваат во нивната тероторија. 

Интересно е, меѓутоа, тоа што централната власт, која е попустлива во сè, во 
едно останува упорна и не ја испушта контролата од свои раце: таа не престанува 
да го контролира бројот на париците на феудалните поседи. Не спречувајќи го веќе 
порастот на феудалните поседи, царската власт не го допушта своеволното зголе-
мување на париците на поседите туку стрикно, во секој поединечен случај, го одре-
дува нивниот максимален број (άριθμός). Тоа покажува уште еднаш дека во борбата 
којашто се водела меѓу централната власт и феудалците околу малите имоти не би-
ло најважно прашањето на самата земја туку прашањето на нејзините сопственици- 
селаните.Изгубувајќи ја битката, централната власт продолжува уште прилично из-
весно долго време да се бори за селската работна сила. 

Во ова време првпат се јавува и системот на пронија. Како награда за слу-
жбувањето византиските великодостојници добиваат во пронија (είς πρόνοιαν на 
управување) извесни имоти. Земјата се добива на пронија на извесен рок, обично 
до смртта на прониерот. За разлика од наследството, пронијата била условна соп-
ственост и, барем во почетокот, не била наследна, ниту можела да се отуѓува. Го-
лемо значење ќе добие системот на пронија дури подоцна, но карактеристично е 
што почетоците на овој систем паѓаат во оваа епоха на првиот голем полет на фе-
удалните сили: првиот познат прониер не бил никој друг туку главниот министер 
на царот Константин IX Мономах, Константин Лихуд. 

Откако изгубиле голем дел на даночните приходи по опаѓањето на селан-
ските имоти и давањето привилегии на велепоседниците, царската влада прибегну-
ва кон системот на издавање на даночните приходи под накуп. Накупците се обвр-
зуваат во извесен круг да соберат и на државната благајна да í достават одредена 
сума пари и тоа обично значително поголема од онаа што во тој округ редовно се 
добивало. Природно, покрај тоа тие настојуваат од населението да соберат што по-
голема сума за сопствена полза. Сето ова значи дека феудалните велепоседници 
(прониарите и крупните наследници) и приватните претприемачи (наематели на да-
нок) ги одржуваат своите сопствени управни апарати кои личат на државен апарат 
и кои постојат паралелно со него. Ова, исто така, значи дека се зголемува товарот 
врз населението од што државата има само ограничена полза. 

Финансиското растројство на византиската држава се манифестира на виден 
и мошне кобен начин во расипувањето на парите. Државата е принудена при кова-
њето пари на златото да му додава метали од помала вредност. Византискиот зла-
тник, кој со векови не знаел за поголеми колебања на курсот, сега нагло почнува да 
ја губи вредноста и големиот углед што го уживаше во целиот свет. 
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Главната карактеристика на оваа епоха, меѓутоа, е во опаѓањето на воената 
моќ на Византиското царство. За да го оневозможи влијанието на соперничката во-
ена странка, владата на цивилното благородништво систематски ги намалува вое-
ните контингенти, а барајќи нови приходи на стратиотите вршењето на воената об-
врска им го заменувала со даночни плаќања. Не само што многу стратиотски имоти 
исчезнале во процесот на феудализацијата, туку сега и на преостанатите стратиоти 
им е овозможено со плаќање пари да се ослободуваат од вршењето воени долности. 
И тематското уредување го изгубило воениот карактер: власта на тематските стра-
тези се ограничува, а покрај нив сè повеќе се истакнуваат преторите како претста-
вници на цивилината провинциска управа. 

Со опаѓањето на домашната војска, одново поголемо значење добива наем-
ничката војска. Со тоа Византија се враќа на приликите од времето на Ираклиј, и 
како тогаш Готите, сега Норманите го чинат најмоќниот елемент во нејзината вој-
ска. Дури и на Сицилија, под знамињата на Георгиј Манијакис, војувала познатата 
варего-руска дружина. Варезите ја сочинуваат царската гадра, но тие веќе не доаѓа-
ат од Русија, како во времето на Василиј II, туку, особено од седумдесеттите годи-
ни на IX век, пристигнуваат во поголем дел од Англија, такашто местото на варего- 
руската го зазема варего-англиската гарда. На друга страна, некогаш славните ста-
ри византиски гардијски полкови го загубиле своето значење и постепено целосно 
исчезнуваат. 

 Подвизите на Георгиј Манијакис на Сицилија се последната светла точка на 
византискиот хоризонт кој од сите страни се замрачува. Како да сакал да ја изврши 
последната волја на Василиј II, Георгиј Манијакис си ставил за задача Сицилија да 
ја врати на Царството. Силите на Арабјаните на Сицилиија биле во опаѓање па Гео-
ргиј Манијакис успеал за кратко време да им го одземе источниот дел од островот 
со Месина и Сиракуза. Но сите негови успеси се засомничени со недоверба и неве-
рица од цариградската влада. Во одлучувачкиот миг Константин IX го сменува вој-
сководецот- победител. Георгиј Манијакис ја прифатил борбата. Неговата војска го 
прогласила за цар и тој се истоварил во Драч и од таму тргнал кон Солун. Неговата 
победа се чинела сигурна, а според тоа и промената на политичкиот курс во Виза-
нтија. Но тој загинал, погоден од стрела, во една битка којашто речиси била добие-
на (1043). 

Неколку години подоцна доаѓа до нов обид за узурпација, овојпат во ‘маке-
донската’ област, т.е. во северозападна Тракија. За цар е прогласен Лав Торникис, 
кој, се чини, бил од ерменско потекло, но се природил со балканската земја. Псел 
го нарекува водач на ‘македонската странка’. На незадоволството на војската од 
антимилитаристичкиот режим на чиновничката странка му се придружува и отпо-
рот на провинцијата против цариградскиот централизам. Бунтот на Торнакис добил 
уште поголем замав отолку Манијакисовиот: Цариград е опседанат и неговото па-
ѓање се чини неизбежно (1047). Меѓутоа, владата на Константин IX ја спасува не-
одлучноста на узурпаторот којшто го испушта погодниот момент за јуриш на Ца-
риград. 

Систематското ограничување на војската, коешто го спроведувала цариград-
ската влада, делумно се објаснува со тоа што по големите победи од претходниот 
период позицијата на царството се чинала сигурна. Успешниот поход на Манијакис 
на Исток и Сицилија уште еднаш ја докажала надмоќта на Византиското царство 
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спрема Арабјаните. Константин IX можел да ја продолжи политиката на Василиј II 
во Ереминија и да спороведе анексија на кралството на градот Ани. Меѓутоа, веќе 
се приближува крајот на среќниот период на мир. Силата на дотогашните неприја-
тели на Византија била исцрпена, но сега на византиските граници се појавуваат 
нови воинствени противници. Не само што се менува општата ситуација туку се 
менува и главните чинители на византиската надворешна политика. Местото на 
Арабјаните на исток го заземаат Турците-Селџуци, на запад Норманите, а на север 
наместо Бугарите и Русите се појавуваат номадските племиња Печенезите, Узите и 
Куманите. Русите последен пат во 1043 година извршуваат напад на Византија. По 
продирањето на номадските племиња и поместување на тежиштето на руската др-
жава на североисток, Русите престануваат за подолг период да влијаат врз византи-
ската политика. Меѓутоа, во 1048 година преку Дунав преминуваат Печенезите“. 

Македонски Селеук=Селјук=Селџук. Нивни биле Османите- само Комнени. 
„Уште Константин Порфирогенит во својата надворешнополитички трактат 

го истакнува значењето на Печенезите во византиската политика. Тие му служеле 
на Царството како сојузници против неговите непријатели на север, бидејќи може-
ле од грб да ги напаѓаат Бугарите и Угрите и спрема југ да им го пресечат патот на 
Русите. Поради тоа спработката со ова воинствено племе било значаен чинител во 
византиската надворешна политика во X век. По покорувањето на Бугарија, меѓу-
тоа, положбата од основа се изменува: византиската територија допира до Дунав 
такашто упаѓањата на Печенезите повеќе не ги погаѓаат непријателите на Византи-
ја туку самата неа. Ослабената Византија не е во состојба да ги запре ордите нома-
ди коишто преминале преку Дунав. Царската влада им одредила земја за населува-
ње на балканската територија и се обидела да ги искористи како помошна војска за 
одбрана на своите северни граници.Меѓутоа, Печенезите почнале набрзо да ја огра-
буваат и пустошат околната територија па Византија морала против нив да употре-
би оружена сила. Судирите со Печенезите редовно завршувале со пораз на царска-
та војска и царската влада била принудена да го откупува мирот со доделување но-
ва земја за населување, со подароци и со давање почесни титули на поглаварите на 
Печенезите. 

Последната година од слабото владеење на Константин IX Мономах е одбе-
лежана со настанот од светскоисториско значење: со расцепот на црквата. После сè 
што се збидна во текот на последните векови расцепот меѓу Рим и Цариград беше 
само прашање на времето. Патиштата на коишто одеа Исток и Запад премногу се 
разијдуваа, спротивностите меѓу овие два светски центри беа премногу големи и 
длабоки за да може фикцијата за духовната и верската заедница и понатаму да се 
одржува. Раскинот не го предизвикува византискиот ‘цезаропапизам’, како што тоа 
често се тврди. Напротив, како што покажува политиката на Василиј I и на негови-
те наследници, царската власт во Византија се залагала со сите средства за одржу-
вање на единството. Таа- против својата сопствена црква- го прикрепува црковни-
от универзализам на Рим, за да го зачува својот политички универзализам и да ја 
зајакне својата власт во Италија. Меѓутоа, во светот кој одамна е политички и ку-
лтурно поделен, не постојат услови за натамошно одржување на универзализмот и 
супрематијата на римската црква. Како што политичкото јакнење на западните си-
ли сè повеќе го ограничува унуверзализмот на Византиското царство, јакнењето на 
цариградската црква и ширењето на нејзините сфери на влијание во словенските зе-
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мји неизбежно го поткопуваат црковниот унверзализм на Рим. По Јужните Словени 
на цариградската патријаршија и приоѓа и Русија, и не случајно што по овој настан 
се изострува антиримско расположение во Византија. Византиската црква, којашто 
се потпира на огромниот словенски елемент, не било можно повеќе да се потчину-
ва на римската суперматија. Уште Василиј II ја напуштил традиционалната прори-
мска политика на Македонската династија: во времето на патријархот Сергеј (999-
1019) името на папата е избришано од диптихот на цариградската црква. Во 1024 
година се водени преговори за мирно разграничување на сферите, со тоа што цари-
градската црква да биде призната како ‘универзална во својата сфера’. Ослабеното 
папство било подготвено во тоа време да го прифати ова компромисно решение. 
Меѓутоа, тоа е отфрлено кога, под влијание на клинското движење, папството за-
јакнало и на Запад завладеал нов дух. До разграничување на сферите сепак дошло, 
само не по пат на спогодба туку по цена на остар раскин. 

Тоа се збиднало под особени околности- кога столот на св. Петар го заземал 
Лав IX, типичен претставник на клиниското движење, со цариградската патријар-
шија раководел Михаил Керулариј, најенергичниот и најамбициозниот полиичар во 
византиската историја, и кога власта се наоѓала во кревките раце на Константин IX 
Мономах кој бил немоќен да му се спротистави на неизбежниот расплет. Михаил 
Керулариј имал мошне бурно минато. Во младешките години учествувал во загово-
рот на византиските аристократи против Михаил IV Пафлагонецот и во врска со 
тоа поминал повеќе години во изгнатство. По падот на Пафлагонците се вратил во 
Цариград, но му била отворена само црковната кариера бидејќи и во изгнанство се 
замонашил. Во 1043 година тој се искачил на патријаршискиот престол и сега на 
неговата амбиција í се открило ново, широко поле на дејствување. Како никој пред 
него, Михаил  Керулариј бил проникнат со свеста за возвишеноста на своето досто-
инство. Меѓутоа истата свест го исполнувала и неговиот римски соперник, кого го 
надахнувал и потпамогал кардиналот Хумберт, најстакнатиот претставник на анти-
византискиот правец во Рим. Во личностите на Керулариј и Хумберт се судирале 
два силни и борбени политичари кои без притеснување оделе кон својата цел, гото-
ви светот да го стават пред отворена алтернатива. Судирот избил против волјата на 
царот и покрај моменталните политички интереси на двете страни. Тој почнал во 
јужна Италија каде што одамна се вкрстувале интересите на двата црковни центри 
и каде што тогаш, по упадот на Норманите, соработката на Рим и Цариград во по-
литички поглед била потребна од кого и да било порано. Потоа спорот е пренесен 
на догматичките и литургиски прашања и со тоа конфликтот опасно се заострил 
бидејќи наспроти едната догма стоела другата и наспроти едниот- друг обичај. Ста-
нувало збор за оние исти прашања коишто уште во времето на Фотиј предизвикале 
остри разијдувања: за западното учење, за произлезот на Светиот дух од Отецот и 
Синот, за римскиот пост во сабота, за употребата на квасниот леб за причестие во 
византиската и на бесквасниот во римската црква. Интересно е тоа дека околу по-
следното прашање се водела најжестоки престрелки. Оставајќи ги настрана многу 
поважните но и многу покомлицираните догматски несогласувања Керулариј гла-
вното тежиште го ставил на оваа поопиплива и полесно сфатлива литургиска ра-
злика. На византискиот патријарх му се придружиле и преставниците на другите 
православни цркви. Умерениот атиохиски патријарх Петар, по извесно колебање, 
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морал да му се придружи на Керулариј, а охридскиот архипеископ Гркот Лав се 
истакнувал во овој спор како еден од најнемопомирливите противници на Рим“. 

Никогаш немало Грци туку само Ромејци со коине- само таканаречен грчки. 
Охридската архиепископија била Апостолска црква,а и не онаа во Цариград. 
„Борбата влегла во завршната и најдраматичната фаза кога во Цариград сти-

гнало римско пратеништво под водство на кардиналот Хумберт. Охрабрени од ста-
вот на Константин IX, кој бил за пријателството со Рим бил готов да го жртвува 
својот патријарх, папски легати на 16 јули 1054 година ставиле на олтарот на Света 
Софија була со која се фрла проклетство на Керулариј и на неговите најугледни 
приврзаници. Меѓутоа, потпирајќи се на поддршката на свештенството и народот, 
патријархот успеал да го разубеди слабиот владетел и да му ја наметне својата 
волја. Со согласност од царот Керулариј одржал собор којшто од своја страна фр-
лил анатема на римските легати. Далекусежните последици од овие настани забеле-
жани се дури подоцна. Современиците на нив не обрнале внимание: разијудувања-
та меѓу двете цркви биле честа појава и никој не можел да насети дека судирот од 
1054 година ќе има сосем друго значење отколку поранешните неспогодби, дека 
тоа ќе биде конечен раскин којшто никогаш нема да се превозмогне. 

Константин IX Мономах умрел на 11 јануари 1055 година. Власта уште 
еднаш ја презела царицата Теодора. Таа била последнма претставничка на македо-
нскиот царски двор и со нејзината смрт, на почетокјот на септември во 1056 годи-
на, изчезнала оваа славна династија. За свој наследник Теодора, на смртниот одар, 
го одредила Михаил кој бил чиновник веќе во години, кој се чини, порано вршел 
должност на логотет стратиотник и поради тоа го носел прекарот Стратиотик. Спо-
ред оценката на Псел тој човек бил ‘помалку способен да раководи одошто да биде 
раководен’. Неговото доаѓање на престолот значело вистински триумф на цивилно-
то благородништво. Членовите на сенатот се осипани со почести и дарови. 

Подготвен да ги исполни сите желби на владеачката цивилина странка Ми-
хаил 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. Вој-
ската што цариградската влада ја испратила против него и претрпела пораз. Миха-
ил VI морал да стапи во преговори со својот противник и му понудил, преку прате-
ништво што го предводеле Константин Лихуд и Михаил Псел, титула на цезар и 
место на престолнаследник. Ваквите концесии само ги охрабриле неговите непри-
јатели. Сега и во Цариград се кренала опозицијата и му подала рака на Исак Ком-
нен. Пресудна улога одиграла црквата како трета сила и најважен чинител по крај 
двете сопернички аристократски групи. Патријархот Михаил Керулариј се поста-
вил на чело на опозицијата. Света Софија станала центар на агитација против вла-
дата. Михаил VI бил присилен да го напушти престолот и да се закалуѓери. На 1 
септември 1057 година Исак Комнен влегол во Цариград и од рацете на патријар-
хот ја примил царската круна. 

Во текот на последните децении моќта на престолничкото цивилно благоро-
дништво непрекинато растела. Секоја нова влада и донесувала нов триумф на циви-
лната странка. Со доаѓањето на престолот на Исак I Комнен (1057-1059) настапила 
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реакцијата. Иако владеењето на овој прв од Комнени било краткотрајно тој сепак 
успеал да ја зајакне воената моќ на Царството. Границите на исток се успешно бра-
нети, упадот на Угрите преку Дунав е одбиен, па и Печенезите, спрема кои негови-
те претходници биле немоќни, ја почуствувале неговата силна рака. Како претста-
вник на малоазиското воено благородништво Исак I Комнен се обидел да воспо-
стави цврсто воено владеење. На парите тој е претставен со исукан меч во раката. 
По стапувањето на претолот тој делегацијата сенатори ја дочекал на ист начин како 
што неговиот претходник ја примил делегацијата стратези којашто тој ја предвод-
ел. Меѓутоа, тој не бил нималку груб во своето држење: луѓето коишто посредува-
ле меѓу него и Михаил VI, коишто, впрочем, брзо ја оцениле ситуацијата и навреме 
ја промениле странката, дошле до нови почести. Псел е одликуван со високата ти-
тула на проедар, Лихуд одново е ставен на чело на државнта управа и подоцна ста-
нал и патријарх. Сакајќи пак да ги отстрани грешките на поранешната влада Исак 
Комнен не се одрекувал од остри и радикални мерки. Бидејќи зачестило дарување-
то земјиште на манастирите аристократите и мошне се намалил државниот земји-
шен фонд, тој решил да конфискува извесни поседи, како световни така и црковни. 
Тоа пак предизвикало остар судир со моќниот патријарх. 

Во личноста на Михаил Керулариј се одразува јакнењето на византиската 
црква во XI век. Ова јакнење се манифестирало со осамостојувањето од Рим, а тоа 
морало да се манифестира и во односот спрема царската власт. Михаил Керулариј 
му помогнал на Исак Комнен да дојде на престолот. Затоа очекувал концесии во 
полза на црквата и тие навистина не изостанале. Управата на Света Софија, која-
што дотогаш претставувала привилегија на царот, му е потчинета на патријархот и 
царот се обврзал дека ќе избегнува секакво мешање во верскиот живот. Царот мо-
жел да владее со државата, а патријархот да раководи со црквата: тоа во византи-
ските прилики значело огромно зголемување на црковната моќ. Меѓутоа, оваа со-
стојба на рамнотежа и разграничувањето на сферите наскоро се нарушени од обете 
страни. Царот почнал да ги конфискува црковните поседи, а патријархот се занесу-
вал со мислата духовната власт да ја стави над световната. Интересно е тоа дека 
Керулариј своите високи претензии ги засновувал на ‘Константиновиот дар’ кој се-
га првпат влијае на развитокот на Византија. Се зборува дека тој- во духот на тој 
западен фалсификат- носел црвени царски обувки и дека му се заканувал на царот 
со симнување од престолот. На тој начин меѓу царот и патријархот избил огорчен 
судир кој најодзади довел до пад и на едниот и на другиот. Несомнено е дека царот 
располагал со посилни и поефикасни средства, но популарноста на патријархот би-
ла таква што царот не се осмелувал против него да употреби мерки на насилство во 
самиот Цариград. Дури откако Керулариј во една прилика ја напуштил престолни-
ната заради посета на некој министер, царската стража го фатила и го одвела во из-
гнанство (8 ноември 1058). Меѓутоа, со никакви средства не можеле да го принудат 
смелиот патријарх на абдикација, па морало да се свика собор да одлучи за негово-
то сменување. Царот повторно не се осмелувал соборот да го свика во Цариград ту-
ку го пренесол во едно провинциско градче. Обвинението против Керулариј го со-
ставил Михаил Псел. Славниот филозоф не се притеснувал на својот бивш пријател 
да му стави во грев најневеројатни ереси и пороци. Ова, впрочем, не му пречело на-
скоро потоа во посмртниот говор да го величи Михаил Керулариј како најголем 
бранител на православието и олицетворение на сите доблести. Михаил Керулариј, 
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имено, умрел уште за време на заседанието на соборот. За патријарх е поставен Ко-
нстантин Лихуд, додека Псел го презел местото на прв министер“. 

Се кажа: „Интересно е тоа дека Керулариј своите високи претензии ги за-
сновувал на ‘Константиновиот дар’ кој сега првпат влијае на развитокот на Визан-
тија. Се зборува дека тој- во духот на тој западен фалсификат- носел црвени царски 
обувки и дека му се заканувал на царот со симнување од престолот“. 

Следи да се симне царот, што била желба на папата, со што папата би имал 
примат врз христијанството, патријархот да биде под папата. Ваков фалсификат во 
Рим бил направен во 750 г.п.н.е., што била со Константиновата даровница во името 
на Константин Велики- тој со векови бил мртов. Бидејќи царод бил врз патријархот 
а со Готите повеќе немало цар во Рим, врз христијанството бил само царот кој сто-
лувал во Цариград.Ова се потврдува и со наследеникот на Цариград и Охрид, Киев-
ска Русија со свој цар и патријарх. Ватикан за време на Октомвриската револуција 
успеал да биде убиен царот но не и патријархот. Па ватиканскиот примат не важел.  

„Се чинело дека царот Исак ја постигнал својата цел. Но набрзо се покажало 
дека мртвиот патријарх како маченик станал уште поопасен противник. Возбуду-
вањето, коешто настанало и завладеало меѓу цариградското население по отстра-
нувањето на неговиот врховен пастир, уште повеќе се зголемило по неговата смрт. 
Заедно со опозицијата на цивилиното благородништво дошло и непријелството на 
црквата и огорченоста на народот. Како што пред две години сојузот на црквата и 
военото благородништво довел до отстранување на Михаил VI, така сега сојузот на 
црквата и опозиционото чиновничко благородништо предизвикува пад на Исак Ко-
мнен. Во декември 1059 година, болен и обесхрабрен, царот Исак, во упорното 
инсистирање на Псел, се откажал од престолот и се замонашил во Студискиот ма-
настир“. 

 
II. НАДВОРЕШНИОТ И ВНАТРЕШНИОТ КРАХ 
 
„Сојузот на црквата и чиновничкото благородништво којшто го урнал Исак 

Комнен, го довел до престолот Константин Дука. Константин X Дука (1059-1067) 
му бил школски другар и интимен пријател на Михаил Псел и на патријархот Кон-
стантин Лихуд. Во неговото воздигнување, како и во абдикацијата на Исак Ком-
нен, пресудна улога одиграл Михаил Псел, којшто во присуство на најугледните 
сенатори самиот ги облекол црвените цврсти обувки. Псел сега бил во зенитот на 
својата моќ: како прв советник на царот и учител на неговиот син-престолнасле-
дник, тој í давал правец на целата политика. Константин Дука бил исполнет со во-
схит спрема остроумниот филозоф и голем говорник. ‘Тој бескрајно ме сакаше’, за-
бележува Псел во своите мемоари. ‘Ако не ме видеше неколкупати дневно, тој ќе 
се налутеше и беше тажен... Тој ги впиваше моите зборови како нектар’. 

Како што Комнени биле најистакнати претставници на военото благородни-
штво така и претставниците на царското семејство Дука биле во ова време експо-
ненти на престолничката цивилна аристократија. Воената реакција под владењето 
на Исак Комнен била само една епизода. Цивилната странка не само што ја повра-
тила својата моќ туку и ја зголемила. Како што тоа го правеле во времето на Кон-
стантин IX Мономах, таа и сега ги јакнела своите позиции со примањето на по-
широките слоеви од цариградското граѓанство во редот на сенаторите. Според збо-
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ровите на Михаил Аталијат бројот на сенаторите во тоа време се качувал до ‘мили-
јарда’. Управниот апарат сè повеќе го губел својот строг бирократски карактер. 
Константин X Дука нашироко се служел со давањето даночни приходи под наем, а 
и во централната финансиска управа вовел обичај на продавање на чиновнички до-
лжности такашто за пари не само што се добивало функции на собирачи на данок 
туку и функции на повисоки надзорници на финансиските органи. Војската цело-
сно ја запоставил и толку многу ги намалил контингентите што тоа дури и на Псел, 
барем подоцна кога пишувал за тоа, му се чинело претерано. По узурпацијата на 
Исак Комнен стравот од воените кругови уште повеќе се зголемил. Од друга стра-
на, финансиското сиромаштво ја наметнувало мислата дека со штедење во војската 
може да се израмни намалувањето на приходите и зголемувањето на расходите на 
други домени, особено расходите на чиновничкиот апарат кој станувал сè поброен 
и како владеачки сталеж поставувал сè поголеми барања. Растеле и расходите на 
дворот каде што владеел најголемј раскош, додека државата опаѓала и сиромашела. 
Се зголемувале даровите на црквата чија благонаклоност владата не смеела да ја 
изгуби, а исто така и подароците на странските владетели со кои владата и на тој 
начин се обидува да ги одоброволува. На тој начин интересите на владеечкиот ста-
леж здружени со финансиските тешкотии ја уништиле воената моќ на Царството. 
Положбата била слична на онаа од времето на епигоните на Македонската дина-
стија само што надворешнополитичката ситуација во меѓувреме осетно се влошила. 
Антивоената политика на династијата Дука доаѓа во времето на најголемите надво-
решно политички опасности и поради тоа била посебно кобна. 

Тоа е времето кога Норманите под водство на смелиот Роберт Гвискард по-
стигнуваат сè поголеми успеси во јужна Италија. Угрите превземаат силен напад и 
во 1064 година го заземаат Белград. На Печенезите им се придружуваат сродните 
Узи и со тоа започнува нова тешка неволја. Како што своевремено Печенезите под 
притисок на Узите, така сега Узите под притосок на Куманите ја напуштиле јужно-
руската рамница и во есента 1064 година навлегле во Балканскиот Полуостров. Ни-
вните безбројни орди дивјачки ги пустошеле Бугарија, Тракија, Македонија па ду-
ри и Грција.Ограбувањата и разурнувањата на Узите предизвикале таков ужас што, 
според Михаил Аталијат, ‘целосто европско население било со намера да се исели’. 
Меѓутоа, невидената епидемија ја ослободила Византија од Узите. Тие изумреле во 
маса, дел од преживеаните се вратил во прекудунавските покраини, а останатите се 
населиле на византиската земја и стапиле во царска служба“. 

Ова што му се случило на Узите-коњари не им се случило на Склавините- 
говедари. Склавините биле домородни, а Аварите, Узите... дојденци преку Дунав. 

„Многу покобни последици од овој напад на турските номадски племиња од 
север, за судбината на Византиското царство имало продирањето на Турците од 
арабиските сили во Азија со таква брзина и леснотија пред коишто бледнеат сите 
успеси на некогашните византиски офанзиви. Тие ги покориле персиските области, 
продреле во Месопотамнија и ја освоиле калифовата престолнина Багдад. Калифа-
от, кому му останала само верската суперматија, влегува под протекторат на мо-
ќниот султанат кој завладеал над мухамеданскиот свет во Азија. Набргу целата 
предна Азија до границите на Византиското царство и Фатимидскиот калифат во 
Египет им припаѓа на Селџуците и сега тие удриле на Византија. Како што покору-
вањето на Бугарија ја урнува браната меѓу Царството и номадските племиња на се-
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вер, така анексијата на Ерменија извршена во времето на Константин Мономах им 
отворил пат на нападите на Селџуците. Воената заслабеност на Византија им ово-
зможила брз продор во централните покраини на Царството. Во времето на Алп- 
Арслан, вториот селџучки султан, Турците поминале низ Ерменија и го освоиле 
Ани (1065), ја опустошиле Киликија, навлегле во Мала Азија и ја зазеле Цезарија 
(1067). Политиката на византиските властодршци тешко им се одмаздила. 

По смртта на Константин X Дука (во мај 1067) неговата жена Евдокија ја 
презела власта во името на своите синови Михаил, Андроник и Константин. Одлу-
чувачка улога во дворот играле Михаил Псел и цезарот Јован Дука, братот на по-
којниот цар. Меѓутоа, растела моќта на противничката партија, и со оглед на ката-
строфалниот тек на настаните на боиштето, не можело да се помине преку нејзино-
то барање да се заведе моќен војнички режим. Патријархот Јован Ксифилин иако 
бил Пселов пријател ги поддржал овие барања, а и царицата морала да поведе сме-
тка за нив. И покрај противењето на Псел и цезарот Јован, таа се омажила за гене-
ралот Роман Диоген, и на 1 јануари 1868 година тој стапил на престолот. 

Роман IV Диоген (1068-1071) бил храбар и спремен војсководец. Тој особе-
но се стакнал во борбите со Печенезите и целосно го заслужил угледот што го 
уживал во воените кругови. Тој веднаш стапил во борба со Сеџуците, но внатре-
шното опаѓање на Царството зело таков замав што од разорното дејство на странка-
та на Псел неговиот потфат пропаднал. Со голема мака Роман Диоген собрал војска 
чиј поголем дел се состоел од странски наемници: Печенези, Узи, Нормани, Фра-
нки. Неговите први походи во 1068 и 1069 година, сепак, не биле бесуспешни, но 
третиот поход завршил со страотен пораз за што многу придонесло и предавството 
на Андроник Дука, синот на цезарот Јован. Кај ерменското градче Манцикерт, бли-
зу до езерото Ван, на 19 август 1071 година војската на Алп-Арслан ја уништил по-
бројната, но разнородна и недисциплинирана наемничка византиска армија. И са-
миот цар паднал во заробеништво. 

Заробениот цар склопил договор со селџучкиот султан со кој му е вратил 
слободата по цена на плаќање на лична откупнина и годишен данок, враќање на си-
те турски заробеници и испраќање помошна војска. Меѓутоа, противничката стра-
нка во Цариград, поттикната од цезарот Јован го симнала Роман Диоген од престо-
лот. Најпрвин е востановено заедничко владеење на царицата Евдокија и нејзиниот 
најстар син Михаил Дука,но наскоро царицата-мајка бидува затворена во манастир, 
а ученикот на Псел- Михаил VII на 24 октомври 1071 година е прогласен за само-
држец. Кога царот Роман се вратил од турското зробеништво е дочекан како непри-
јател при што дошло до граѓанска војна. На крајот Роман Диоген је прекинал бо-
рбата бидејќи со писмо, коешто во името на Михаил VII го потпишал тројца митро-
полити, му е гарантирана лична безбедност. Меѓутоа, уште пред да стигне во Цари-
град, нему, по налог на цариградската влада, со усвитено железо му се ископани 
очите. Надминувајќи се себеси во цинизмот Псел на ослепениот цар со писмо му 
честитал на тоа што господ го удостоил со мачеништво: господ му ги одзел очите, 
така пишувал Псел, за да му го подари видот на небеската светлост. Од здобиените 
ужасни рани Роман Диоген умрел во летото 1072 година. 

Сега поразот кај Манцикерт се претворил во вистинска катастрофа. Не сме-
тајќи се повеќе врзани со договорот што го склучиле со Роман Диоген, Турците со 
сета сила удриле на Византија и почнале нагло да продираат низ Мала Азија. Како 
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во времето на големата арабиска инвазија, Византиското царство одново се нашло 
пред опасноста од непријателско освојување. Меѓутоа, тогаш на непријателот му се 
спротиставила јуначка отпорна сила на Ираклиевите наследници и Царството одна-
тре било здраво. Сега сè било во распаѓање, а како противник на моќните турски 
султани на цариградскиот престол седел, опкружен со разгалени литерати и двор-
ски интриганти, кутриот Пселов ученик. Судбината на Мала Азија била запечатена. 
На Селџуците патот им бил отворен и немало веќе ни сила ни волја коишто би мо-
желе да им се спротистават. 

До слом дошло истовремено и на Исток и на Запад, бидејќи во истата година 
кога се случила катастрофата кај Манцикерт, Бари паднал во рацете на Роберт Гви-
скард. Со тоа е завршено норманското освојување на византиската територија во 
Италија и голема опасност му се заканила на Царството од таа страна. Во својата 
безизлезна положба владата на Михаил VII барала поддршка од Григориј VII со 
што прибегнала кон целите на големиот папа за црковна унија и воспоставување 
светска римска власт. 

Истовремено почнала да се ниша и византиската власт на Балканскиот По-
луостров. На територијата на поранешното Самуилово царство во 1072 година из-
бувнало востание. Бунтовничкото движење нашло силна поткрепа во независното 
Зетско кнежество. Синот на Михаил Зетски, Константин Бодин, во Призрен е про-
гласен за цар и дури после тешки борби Византијците успеале да го совладаат во-
станието. На Јадранот Византија сè повеќе ги губела своите позиции. Византискиот 
суверенитет во Хрватска, воспоставен во времето на Василиј II, не бил со долг век. 
Уште за време на владеењето` на Петар Крешимир IV (1058-1074) Хрватсака значи-
телно зајакнала, а во 1076 година Димитрие Звонимир од папата Григориј VII до-
бил кралска круна како вазал на римската црква. Набрзо потоа и Зета се свртела 
кон Запад: во 1077 година Михаило Зетски исто така примил кралска круна од Рим. 
Крстосувањето и ограбувањето на Печенезите и зачестените упади на Угрите уште 
повеќе ја зголемиле општата забуна. 

Со овие надворешнополитички неприлики дошла и тешката стопанска кри-
за. Неа во голема мерка ја предизвикала самата цариградска влада со мерките пора-
ди кои Михаило VII го добил шегобојниот прекар Парапинак. Имено, скапотијата 
била толкава што за еден златник не се добивал медими жито, како порано, туку за 
четвртина помалку, заправо медими минус еден панакион (παρά πινακιν). Има не-
што трагично во тоа што Псел, чие влијание и покрај сите промени со секоја влада 
само се зголемувало, доживеал слом на својата кариера токму во времето на владе-
ењето на својот ученик, макаршто династијата Дука му должела бескрајно многу, а 
Михаил VII речиси сè. Неенергичниот цар целосно í подлегнал на силната волја на 
логотетот Никифорица којшто успеал да ги потисне во заднина и Псела и цезарот 
Јован. Никифорица ја приграбил власта во свои раце и со државата управувал со 
истата енергија и безобѕирно како своевремено Јован Орфонатроф. Слично на него 
и овој имал неугледно потекло и за своето воздигнување требало да í заблагодари 
само на својата вештина. Никифорица се обидел да им се спротистави на феуда-
лните сили и да го зацврсти стариот бирократски централизам. Одел до таму што 
трговијата со жито ја претворил во државен монопол. Во Радосто се подигнати др-
жавни складови за жито наменето за Цариград, а слободната трговија со жито е за-
бранета и огласена за казнива. Како што е познато од Книгата на епарсите, визан-
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тиската држава во X век строго го контролирала снабдувањето на престолнината со 
животни намирници, а располагала со резерви од жито кои ги  продавала на населе-
нието во неродни години. Но, тоа што било можно во X век станало неизводливо во 
времето на опаѓањето на централната власт. Како што во земјоделието повеќе не 
важела забраната за купување на селските имоти така и во трговијата држвната ко-
нрола веќе не била ефикасна. Мерките на Никофорица преизвикале општо огорчу-
вање. Тие им штетеле на велепоседниците, главните лиферанти на жито, но ги по-
гаѓале и градските потрошувачи бидејќи неговиот монопол не ја осигурувал потро-
шувачката туку исклучиво имал фискални цели и довел до зголемување на цената 
на лебот. Скокот на цената на лебот предизвикал поскапување и на другите живо-
тни намирници. Експериментот претрпел целосен неуспех: складовите во Радосто 
се урнати во времето на народниот бунт, а Никифорица, па паѓањето на Михаил 
Парапинак, е измачуван и убиен. 

Не е чудо што во времето на владеењето на Михаил VII Дука бунтовите во 
војската биле особено чести. Карактеристично е за тогашните прилики што јунак 
на еден таков бунт бил заповедникот на норманските наемници Урсел од Бајела; 
тој како кандидат за царскиот престол го истакнал цезарот Јован Дука. Исто така е 
карактеристично тоа што византската влада против него ги повикала Турците. Ту-
рците го совадале и го предале за добра откупнина на царскиот командант Алексиј 
Комнен. Меѓутоа, добри војсководци тогаш во Византија имало малку. Наскоро 
Урсел е пуштен од затвор и се борел заедно со Алексеј Комнен во служба на Миха-
ил VII против новите узурпации. Речиси истовремено се појавиле двајца претен-
денти на престолот од круговите на византиското воено благородништво. Во Мала 
Азија се кренал Никифор Вотанијат, на Балканското Полуострово Никифор Врие-
ниј. (Вриениј, само вриен..., Р.И.) 

Дуксот на Драчката тема Никифор Вриениј, победникот на збунетите Слове-
ни во 1072 година, бил најугледниот претставник на византиската воена аристокра-
тија во европските делови на Царството. Прогласувајќи се за цар тој во ноеври 1077 
година влегол во Едрење, своето родно место, и од таму испратил војска на Цари-
град. Стратегот на Анатолската тема Никифор Вотанијат, како што се тврди- по-
томок на семејтвото Фока, истапил во името на малоазиското воено благородни-
штво. Откако се прогласил за цар, тој, исто така, тргнал на Цариград, откако петхо-
дно си осигурал помош од Сулејман, братучедот на Алп-Арслан. Дури и во хаоти-
чните прилики претставникот на Мала Азија, Никифор Вотанијат, се покажал над-
моќен и успеал да го надитри својот соперник и соименик. Опозицијата во Цари-
град, зголемена поради непопуларните мерки на логотетот Никифорица, во него ги 
полагала сите свои надежи. Штом во март 1078 година Вотанијат се појавил со вој-
ската во Никеја, во Царирад избувнал бунт, во кого црквата и овој пат зела живо 
учество. Михаил Парапинак е принуден да се одрече од царската круна и да се по-
влече во Студискиот манастир. Никифор Вотанијат влегол во Цариград на 3 април 
и истиот ден е крунисан за цар. За да им одговори на легитимните чуства на виза-
нтиското население тој стапил во роднински врски со династијата Дука, оженувај-
ќи се, при сè уште живиот маж, со сопругата на својот претходник, Марија“. 

Само без Словени- варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски јазик. 
„Меѓутоа, стариот Вотанијат не бил во состојба Византиското царство да го 

извлече од хаос. Неговото краткотрајно владеење, со кое завршува оваа епоха на 
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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 најспосо-
бниот: на Алексиј Комнен. Алексиј најпрвин, во служба на новиот цар, го совладал 
Никифор Вриениј, а потоа и новиот узурпатор, Никифор Василикиј, којшто го на-
следил 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 при-
мерот на Вотанијат го повикал на помош Сулејман, Алексиј не влегол во нова бо-
рба. Тој престанал да изигрува лојален слуга на царот Никифор Вотанијат и почнал 
да подготвува свое сопствено издигнување. 

Соработката на Вотанијат и Мелисин со Турците значително го олеснила ту-
рското освојување на Мала Азија. Веќе околу 1080 година Сулејман бил господар 
на цела Мала Азија, од Киликија до Хелеспонт. Овде, на старата византиска почва, 
тој го основал султанатот Рум, т.е. Римски султанат. Бидејќи пропаднал цврстиот 
византиски одбрамбен систем и бидејќи исчезнал сталежот на византиските страти-
оти, Мала Азија, колепката на тој систем и тој сталеж, е загубена речиси без отпор. 

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 не-
среќниот Роман IV Диоген. Со голема вештина тој си подготвувал почва во војска-
та 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 преда-
вник Андроник. Царицата Марија го посинила и во него видела заштитник на свој-
от малечок син Константин Дука, не губејќи надеж дека тој еден ден ќе ја добие ца-
рската круна.Главен спомагател на Алексеј, покрај неговиот брат Исак Комнен, бил 
цезарот Јован Дука. Состанокот на Цурулон, на којшто е решено неговото прогла-
сување за цар, имал карактер на семеен совет на семејството Комнен и Дука. Најпо-
сле, Алексиј се спогодил и со претендентот Дука Милисин, својот зет. Мелисин не-
му му го понудил европскиот дел од државата сакајќи за себе да ја задржи Мала 
Азија: повторно, значи, кај еден византиски великодостојник се пројавила идејата 
за поделба на Царството. Алексеј Комнен, меѓутоа, ја одбил предложената делба и 
го смирил својот зет ветувајќи му ја цезарската титула. 

Во Цариград, чијашто посада се состоела во поголем дел од странски на-
емници, Алексеј влегол благодарение на договорот со заповеднкот на германскиот 
одред. Како и трупите коишто го бранеле Цариград и војската на Алексиј претста-
вувала 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“.7 

Авторот во своето пишувања не наведе доказ/наод за пресеби преку Дунав. 
За да тој да ја заскрие вистината дека Словени како посебен народ немало, 

тој како историчар никаде не наведил, според руските автори, словенскиот јазик 
бил пелазгиски. Со него говореле Хелените и Македонците- коине бил само маке-
донски јазик од Александрија. Бидејќи Македонија имало, Македонците постоеле. 
                                                 
7 Завршувам со петтиот дел- почнува шестиот дел. Од 689 страни текст, овде се внесени до со 420. 
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МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДНК-БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ НО НЕ НА ДУНАВ 
 
Берлинско- виенската школа го внела поимот Индо-Германи, што било до-

полпнето со Индо-Европјани. За ова на авторите добро им дошле и пронајдоците во 
Подунавјето. Со тоа што таму живеењето со свои градежи, писменост...биле во го-
това форма без да постојат докази/наоди за постепен развиток на градежите (куќите 
...), знаците на писменост итн., што е најнеопоходно, во Подунавјето населението 
би морало да биде дојдено од некаде. Тоа бил Левантот (Источниот дел на Средо-
земно Море), каде белата раса опстојувала во леденото доба со траење од 0,5-1,0 
милиони години. Потоа тоа со морска вода било потопено. Ова се потврдува со ја-
гулата. Ако Средоземно Море би било море, јагулата ќе се мрестеше во него, а не 
во Саргашко Море. За потопот е доказ и тунот- тој не патува низ Англискиот Канал 
кој пред 10.000 г.п.н.е. не постоел. Подунавјето му припаѓало на Левантот, чиј бил 
Егејот. Следи авторот Милоје М. Васиќ врската ја барал само со Егејот. 

Ова се потврдува со тоа што реката Дунав била гранично подрачје на југ до-
машни животни, а на север диви- од чумата на говедото кое се одгледувало во Ле-
вантот настанала маласипаница на човекот и од грипот на свињата грип на човекот, 
кои биле повод да се појави крвната група А стара од пред 15.000 г.п.н.е.- таа била 
вегетеријанска за житарици и мешункасти култури кои од југ биле пренеле на север 

Х.Џ.Велс,8 на стр. 112, пиши: „Во последените четири глави го зацртавме 
создавањето на просветените држави од примитивна неолитска земјоделска работа. 
Тоа почнало можда пред 15.000 години, и тоа некаде околу источното Средоземно 
Море. Во почетокот постоеле повеќе како една хортикултура отколку агрикултура. 
Пред плугот обработувањето се вршело со мотика, и земјоделската работа во прв 
мах служела повеќе како додаток на ловот и грижење околу овците, козите и гове-
дата, од што најпрво семејното племе и доаѓало воглавно до своите потреби“. 

Врската била со источното Средоземје каде бил почетокот по леденото доба. 
Оттаму преселбите биле кон север,и затоа постои ДНК-оддалеченост само на север. 

Следи Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, но не на Подунавците 
и Заткарпатците. Според ДНК, Македонците биле само источно Средоземноморци. 

Историјата не учи, Словените дошле од Заткарпатите и северно од реката 
Дунав. Бидејќи тие простори биле населени со  Балканци, Словените се само лага. 

Густав Вајганд,9 на стр. 4, пиши: „Најголеми и најмоќни од старите народи 
на Балканскиот Полуостров без сумливост биле Траките,10 кои не само да го имале 
целиот исток и центарот на Балканскиот Полуостров, туку исто и така поголемите 
области на онаа страна на Дунав и дури ги освоиле уште северно од Карпатите и 
таму густо се населиле. Исто така се прошириле во Мала Азија и Грција“. 

Следи тн.домовина на тн.Словени Дунав и Заткарпати биле само тракиски. 
Стр.6:„Исто така...и тракиското лично име‘Герман’11до денес се зачувани...“. 

                                                 
8 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
9 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
10 „Херодот кажува, Траките после Индијците се најбројни и ако се здружат под еден владетел, тие 
би биле најмоќни народ и непобедив, ама бидејќи тие не се сложни, тие се слаби“. 
11 Георги Острогорски, на стр. 196, пиши за Лав, кој бил од Германикеа. Во објаснувањето се говори 
„Лав...добил ‘типично исавриско’ име Конон. Меѓутоа, папата Конон (686-7), иако го носел ова име 
не бил Исавријанец туку бил како што наведува Liber pontifacalis, natione grecus, orindua patre Thra-
cesio’ “. (Се потврдува, Герман било тракиско име и тоа пред авторови Словени со бог Герман, Р.И.) 
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Герман, според авторите, бил словенски Бог- „Герман, бог на плодноста“.12 
Стр. 13: „Тоа во кратки црти...Исто така видот на музиката и танците на Ро-

манците одлучувачки укажуваат на Балканот...“. 
Па Романците имале балканско потекло- според авторите, тие биле Траки. 
Преселбите биле само од југ кон север, потврдено со ДНК- никако обратно. 
Стојан Прибичевиќ, на стр. 47, пиши: „Тракијците, како и Македонците... 

како и во Илирија, изгледа дека музиката била доста развиена и во Тракија. Во сво-
ите игри тие многу често скокале. Во делото Анабасис, Ксенофон ги опишува Тра-
кијците додека играат во полна воена униформа, на музиката од флаутата, скокајќи 
и удирајќи се со мечевите“. 

Токму вакви игри биле македонските- македонски биле Траките и Илирите. 
Густав Вајганд,13 на стр. 4, пиши: „Некои македонски племиња биле траки-

ски, како нпр. Бисалтите, Кестоните и Ботианите во источна Македонија, тогаш 
пред се Пеонците во северна Македонија и во пределот на Пелагонија, други поно-
во повеќе на запад можат да припаат кон Илирите, како од Линкестаите и Елимир-
таите (Тукидид 2,99 и 2,169)...“. 

Стјепан Антолјак,14 на стр. 42 пиши: „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 неговите роднини 
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 Владимир, чиј 
татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана, родум Римјанка. Според таа леге-
нда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуила, чиј син Гаврило за-
едно со својата жена бил приврзаник на богомилите, кој заедно со масилијанците и 
другите еретици го уништил св. Владимир“. (Ќерка Косара, Р.И.) 

Се говори за Илири и Трибали- Трибалите биле Траки. Марин Барлети (XVI 
век) ги нарекува господари на Трибалите или за мајката на Скендер-бег Воисава ве-
ли дека е ќерка господар на Трибалите. Исто така, тој пиши, јужно од Дрим бил 
Епир, а северно само Илирик. Елијан, римскиот учител на говорништво во Рим (3 
век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик 
им припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданите од семејството на дре-
вните Пелазги. Па следи Нестор (11-12 век) да пиши, Русите потекнале од Илирик.  

Како што со потпаѓање на Македонија под Рим, Македонците станале Рим-
јани, истото било и со окупацијата на Бугарите (Татарите)- бугари не било етничко. 

Во насловот15 “’DE ORIGINE ET SEDIBUS VETERUM ILLYRIORUM’...“: 
„Казимир Шулц...Со тоа врска Шулц го цитира Страбон, поткрепувајќи го 

неговото наводно тврдење за истоветност на Трачаните и Илирите: ... 
...: ‘Илирите и Трачаните не можеле да бидат туѓи едни од други ни на каков 

начин, оти двата рода се од исто потекло, освен тоа исто така имаат исти обичаји и 
уредување и почитуваат исти богови’...“. 

„Разработувајќи го понатаму тој предмет, Шулц настојува да докаже и еди-
нственост на трачко- илирскиот јазик, на кого ги приклучува дијалектите на сите 

                                                 
12 Стојан Прибичевиќ, Македонија, нејзините луѓе и историја; Македонска книга, Скопје, 1990.  
13 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
14 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
15 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарии, Београд Досије, 1990. Преземено од Интернет. 
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трачки и илирски области, па и на Македонија...Меѓутоа, на основ на античките до-
кументи, а веројатно и на основ на личното искуство, не обавестува Шулц: ... 

...: ‘Полибије докажува како точно и дополнува дека илирскиот јазик е исто 
така македонски дијалект, а и трачкиот јазик...Бидејќи тоа е така, продолжува Шу-
лц, и современиците исто така тешко да кажат, каде да се одредат границите меѓу 
родовите така чврсто со крвна врска поврзани’ “. 

„Како што Венетите биле Трако-Илири...сликовито Шулц кажува: ‘Како што 
денес Србите и Бугарите се блиски крвни сродници, на ист начин биле крвно повр-
зани и Илирите и Траките’ “.  

Па Македонците биле Пелазги(Јустин)-тн.словенски=варварски=пелазгиски. 
За доказ дека Македонците опстолиле била оставштината на Птоломеите-таа 

била на битолски говор кој како бригиски=брсјачки се развивал непречено од пост-
ледено доба- македонска фаланга имало во тн.Византија=возобновена Македонија. 

С.Антолјак, стр. 495, вели: „Познато е дека во втората половина на X и во XI 
век византиските писатели...Така споменатиот Лав Ѓакон ги именува Македонци... 
исто така и Аталијат и Ана Комнена...“. Објаснување: „...Впрочем, Ана Комнена го-
вори и на други места за вооружени Македонци, кои се во друштво со Франците...“. 

Па Македонците биле Православни, а Франците (Германците) Католици. 
Бидејќи Македонците на Критјаните им биле ДНК блиски, Македонците не-

мале ништо со северно од реката Дунав, никако со Заткарпатите (со свои 4 страни). 
Димитри Оболенски,16 на стр. 189, пиши: „Пратениците на Олег и византи-

ските власти потпишале договор на 2 септември 911 година во Цариград...Со посе-
бна одредба добиле право не неограничен број капења, најверојатно на инсисти-
рање на Норманите кои на подбивното вчудоневидување на нивните сонародници 
од јужна Русија, а за Византијците и да не зборуваме, биле навикнати на северно-
европските купатила кои биле слични на турските...“. 

Па сè што било во Европа, сè било само со балканско- малоазиско потекло. 
 
БАЛКАНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ПРЕД СЛОВЕНИТЕ 
 
Г.Острогорски,17 стр. 9, пиши: „По оваа плодна работа и живо интересирање 

за византиските студии...Големиот мајстор на духовното формулирање, Гибон сам 
рекол дека во своето дело го опишал ‘триумфот на варварството и религијата’ “. 

Па се говори за варварство со народен (варварски) јазик на Не-христијаните. 
Стр. 110: „По паѓањето на Јустинијановата реставрација, византиската цен-

трална власт видливо го изгубила авторитетот...Во војската дисциплината мошне 
опаднала и често доаѓало до отворени манифестации на незадоволство, дотолку по-
веќе што владата, принудена да штеди, често им ја задржувала платата на  војници-
те. Кога 602 година, војската добила наредба повторно да презимува од онаа страна 
на Дунав, избувнала побуна. Побунетите војници го дигнале на штит и го прогла-
силе за цар Фока, подофицер од полуварварско потекло и напуштајќи ги своите по-
зиции, тргнале на Цариград. 

Фока бил „подофицер од полуварварско потекло“. Едниот родител му бил 
Ромеец=Христијанин со христијански коине, а другиот Склавин со варварски јазик. 

                                                 
16 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
17 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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Бобан Николиќ во FB- страница (2016) пиши: Дубровачкиот хроничар Петар 
Лукарич (di Giacomo di Petro Lucari) во своето дело „Copioso ristretto degli Anali di 
Ragusa“ кој се служел со најстарите дубровачки документи и анали (‘Annali nostri’) 
пиши дека во земјите и позадината на Дубровник, управувале великани: Остривој 
(Ostrivoi) околу 490. год; Свевлад (Svetvlad) околу 535. год.; Tatilo Svevladovic III 
541. год.; Селимир (Selimir) околу 550. год.; Tatilo Svevladovic VI 552- 563. год.; 
Selimir I Svevladovic 564-585. год.; Vladan I Selimirovic, син на Svevladovic V 585-
620. год.; Цар Звонимир I Дрванов или Дрвенаров 632-670. год.; Будимир викан 
Svetopelek после 671. год.; Крал Будимир и Звонимиров Drvanic II 675-680. год. ...  

Па во употреба бил варварски=пелазгиски јазик, кој бил само тн.словенски. 
Димитри Оболенски,18 на стр. 44, кажува: „Распаѓањето на хунската држава 

после смртта на Атила во 453 година...Пред крајот на петтиот век во степите на ју-
жна Русија се појавила група племиња што делумно биле составени од Хуните кои 
се преместиле на исток после раслојувањето на царството на Атила, а коишто Ви-
зантијците ги нарекувале Бугари.19На средниот Дунав, два германски народи, Гепи-
ди и Лангобарди, едните од источната, а другите од западната страна на Тиса, запо-
чнале да се борат за Панонската Низина којашто некогаш била центар на Хунската 
држава. Уште позначајно е тоа што северниот брег на Дунав, од Белград до сливот, 
бил населен со Словени уште во 500 година“.  

Па во 500 година населението било со варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
Се говорел за тн.словенски јазик, а до VI век на Балканот немало Склавини. 
Римјаните до V век не познавале Склавини, чиј склавински јазик бил само 

варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платнов=тн.словенски јазик. 
Склавините биле само Повеќебожци- Римјаните (Ромеите) само Христијани. 
  

           РИМЈАНИТЕ СО ВАРВАРСКИ И ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
 
Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените биле Пелазги. За Јустин Маке-

донците биле Пелазги. Дури Македонците биле варвари. Според Херодот, Хелени-
те во Јонија биле варвари. Па варварски=пелазгиски јазик бил само тн.словенски. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во делот Franciscus Maria Appediini…се наведува: 
„...Објаснувањето кое го дал Плиниј, споменувајќи ги ‘одватните варварски називи 
...’...“. Па се наведува што пишел Херодот кои биле тие Пелазги и со кој јазик гово-
реле Пелазгите: „Пелазгите говореле со варварски јазик“. 

„На ова место...во четвртиот век пред Христо, живеел и работел Платон, кој 
оставил свои списи воглавно во облик на дијалог. Во еден од тие дијалози, на кому 
му посветивме посебно поглавје во второто, уште во делот на оваа распрва, Пла-
тон ги споменува истите тие ‘Варвари’, кои дури и во негово доба уште говореле 
меѓу Грците со својот древен јазик...Со јазикот, од кого, по Сократовото објаснува-
ње во Платоновиот дијалог, се развил грчкиот јазик. Платон дури изнесува поеди-
ност, која никако не е плод на негова машта, туку стварност, која тој ја запознал. 
Тој, наиме тврди, дека со тој ‘варварски’ јазик во Грција во неговото време особено 
говореле жените, кои се покензервативни од мажите и кои подобро од нив ја чуваат 
традицијата. Првиот пример кој Платон тука го наведува, есте еден збор со потпол-

                                                 
18 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
19 Тн.Византијците Татарите ги нарекле само Булгар=булг ар: булг=волг=Volk=фолк=полк а-народ. 
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но српско созвучје...па ми не можеме, а да не се чудиме, дека никој од професорите 
Срби тој Платонов дијалог не го изучил, бидејќи, дека не е во прашање само еден 
српски збор, туку цел српски јазик. 

Така, ако ли се вратиме во овој тренуток со непрецизните Овидиеви обја-
снувања во неговите писма, упатени во облик на песни во Рим на неговите прија-
тели, познати под името ‘Тристија’, дека научил да говори, па дури и да пиши пе-
сни со јазикот на ‘Варварите’, кои тој ги назива час трачки, час дачки, час гегски, 
скитски, или сарматски, ние ипак и од ваквото објаснување можеме да направиме 
еден сигурен заклучок, а тој е: Овидие, човек од перо, не може да научил пет ра-
злични јазици, на кои пиши нови песни, туку со поедините називи се служи секо-
гаш во еднина, те. или им испраќа вест на пријателите, дека пее на гетски, или пак 
се служи со некој друг назив, но секогаш во смисол, дека се работи за еден едини 
‘варварски’...Според тоа, едно е сигурно: без обѕир, какво име песникот ќе упо-
треби, секогаш се работи за еден едини јазик, оти да не било така, тој на некој на-
чин би довил, да даде до знаење, дека пет различни имиња, означуваат пет разли-
чни говори. Значи, на брегот на Црното Море секаде одјекувал само еден јазик, а 
еден пак француски патописец тврди, дека исти тој јазик го слушнал секаде околу 
Црно Море, во Подунавјето и понатаму оттаму уште во третиот век после Христа... 
Ние за тој француски патописец и дипломат говориме во поглавјето за Овидиј, а 
овде само ќе го подвлечеме неговото тврдење, дека се работело за истиот оној сло-
венски говор, кој го слушнал и на Балканскиот Полуостров. Така францускиот 
етнолог Millet од минатиот век пиши, понесен од некаква задивеност: ‘И тоа е не-
што! Тие заборавиле дека се браќа, ама од Црно до Јадранско Море ќе ви се рече 
добар ден на српски јазик!’ “. 

„час трачки, час дачки, час гегски, скитски, или сарматски“ бил пелазгиски. 
Наслов за римскиот песник Овидиј (живеел од 43.гп.н.е. до 18.г.н.е.) во про-

гонство на брегот на Црно Море. Авторката во него пиши: „...во Пејсеновото дело, 
на стр. XII, францускиот историчар...Освен тоа, по времето кое го споменува, Пеј-
сонел не одведува понатаму во минатото од епохата на светиот Ероним, прибли-
жувајќи не, меѓутоа, на епохата Овидијева, одн. времето, кое Овидиј го поминал во 
прогонство на брегот на Црно Море...: ‘Повеќе народи кои обитуваат на брегот на 
Дунав, еден дел на Литванија, како и жителите на Црно Море, Таурискиот Херсон-
ез и Павлагонија, имаат ист обред и исти свечености... кои се заеднички со илир-
ските, далматинските, панонските и мизиските. Околу 300.г. по Христовото роду-
вање, според истиот автор, сите народи имале еден ист јазик...’  

Да се осврнеме овде понајпре на годината 300. по родување Христово. Знае-
ме дека Овидеј...‘варварски’ ‘трачко-скитско-гетско-сарматски’ јазик, умрел 18.г. 
по Христа. Во горниот текст Пејсонел кажува, дека на истиот тој црногорски брег 
300.г. по Христовото родување кај сите народи се говорел еден ист јазик, истоветен 
уз тоа со ‘илирскиот’, далматинскиот, панонскиот и мизискиот, што ние сè би го 
собрале во еден едини назив...“. 

„На следната страна-меѓутоа- Миле самиот себе се дополнува, констатирај-
ќи една научна вистина за јазикот на Балканскиот Полуостров... 

Да ги преведиме, значи, заклучокот на овој минатовековниот познавач на 
балканските етнолошки и лингвистички проблеми, за кои пишел во својата споме-
ната студија за расите, објавена во две продолженија во француската ревија ‘Два 
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света’ (‘Revue des deus mondes’), цитирана малку повеќе, говорејќи за расните и на-
ционалните прашања на земјите на Балканскиот Полуостров, тој со својот текст са-
кал да го повлече особено заедничкото потекло во неговото доба на расцепканите 
националности, а изнад сè единственост и континуитет на српскиот јазик.Ево, како 
тој го формулира својот заклучок: ‘Од таа славна сродност на потеклото, преоста-
нува само заеднички јазик; и тоа е нешто’. Од Варна (на Црно Море) до Рагуза (те. 
Дубровник на Јадранско Море) ќе ви се речи добар ден на српски.20 Единственоста 
на јазикот подобро се одупира од единственоста на обичаите...’ “. 

Балканците говореле варварски=пелазгиски. Па истото било и за Римјаните. 
Според Дионисиј21: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски, ниту пак апсолутно хеленски, но преставува мешавина од двата. Поголе-
миот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека Ри-
мјаните 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 Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се на-
рекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-
чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бе биле разбирливи. Овде е чудно зошто поимот варварски се употребува за говор. 
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите по-
ими 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. Значи, 
тој бил само мртов јазик, а народот говорел со тн.Хомеров (тн.словенски) јазик. 

Па Римјаните говореле тн.словенски.Токму ова европските автори го кријат. 
Бидејќи коине и латински не биле народни јазици, народот говорел само на 

својот народен јазик. Тој ист јазик го говореле Македонците, Траките и Илирите. 
Полибие (II век пред Христа) пиши: „Илирскиот јазик е македонски дијале-

кт, а и трачкиот јазик“ (19. Claudius. Cap. 15. Aurelianus. Cap 13; Appianus Illyr. Cap. 
6; Manneret) 

Јустин (II век по Христа) наведува: „Македонија...Ематхиа е...по народот пе-
лазгиски“ (lib. VII. 1.1)“. 

Латинскиот јазик не произлегол од Латин или Римјанин, туку од Греик (Грк) 
Лив Андроник (240 г.п.н.е.). Па латинскиот јазик бил наследник на коине, во кого 
подоцна од коине биле внесени уште околу 10.000 коински зборови, и за нив се ве-
ли за грчко и латинско потекло. Коине и латински како ненародни се мртви јазици. 

Х.Џ.Велс, на стр. 264, пиши: „Со смртта на Марко Аурелиј дошол крајот на 
добата на единството на римската империја и нејзината сразмерно добра управа... 
Доволно е ако од тоа доба да споменеме само неколкумина цара, кои, изгледа, биле 
поспособни од останатите владетели на тоа доба, а такви цареви нпр. биле Сеп-
тимијан Север, Аурелиј и Проб. Септимија Север бил Картагинанин. Неговата се-
стра целиот свој век не научила латински. Сред Рим управувала со својота домашна 
послуга на пунски јазик. Катон Стариот сèкако во гроб се превртел...“. 

Следи латински јазик не бил народен и затоа тој морал да се научи. Па јазик-
от на Картагинката бил пунски, значи, феникијски=венески, само пелазгиски јазик. 

                                                 
20 Српскиот јазик бил наследство на црковно-словенски- во Шумадија се говорело новоштокавски. 
21 Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.-7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги. 
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Стр. 265: „Катоновите современици уште ги презирале Грците и грчкиот ја-
зик. Сега во тој поглед многу што-што се променило. За владата на царот Антонин 
Пиј грчкиот јазик е толку исто ценет како нпр. на оксфордскиот или кембриџкиот 
универзитет во скората минатост, за владата на англиската кралица Викторија. А и 
тогаш луѓето кои се бавеле со изучување на грчкиот јазик и книжевност покажу-
вале спрема својот предмет колку празно стравопочитување, толку и практични не-
сфаќања...Ама, бар во Рим, во она доба изучување на грчкиот јазик и под неговото 
влијание,повеле повеќе сметка за естетскиот развој на самата латинска книжевност. 
Бидејќи Грција имала свои епски песници, Римјаните сматрале дека и тие мораат да 
пеат епови. Добата на владеењето на царот Август во латинската доба било слепо 
подражување на Грците. Во својата ‘Енеида’ Вергилиј, со колкава скромност со то-
лкава и храброст, а секако доста вешто, покушал на своите сонародници некој ла-
тински ‘пандан’ Илијада и Одисеа“.  

Стр. 268: „Како што на неполодното тло...Х. Стјуарт Џонс вели: 
‘...Јулие Цезар ги обдарил римските граѓани со учители на слободните ве-

штини; Веспазиан во Рим основал катедра за грчко и латинско беседништво...’ “. 
Стр. 303: „Во светската историја...самиот Константин морал да совлада зна-

тни тешкотии, пред што тој ќе успее со својата вродена генијалност. Бил сразмерно 
слабо образован. Грчки знаел малку или никако...“. 

Стр.305:„Изгледа дека Константин ги запазил силните богословски расправи 
...Заседувал посред никејскиот собор на златниот престол, а бидејќи слабо знаел гр-
чки, морал да се задоволи со тоа да ги прати гестовите, расположението и нагласак-
от на поедини говорници, од нив да би правел заклучок во текот на расправата...“. 

Па коине не бил народен туку само христијански јазик,и затоа коине се учел. 
Стр. 314: „Западноевропските писатели...Исто така е точно дека Конста-

нтин Велики не знаел грчки, и дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок.... 
Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Кон-

стантиновата течела словенска крв...“. 
Па двата домородци со народен варварски=пелагиски=тн.словеднски јазик. 
Стр. 383: „Не сакаме овде да ги опишуваме последните години на животот и 

владеењето на царот Фридрих II...Фридрих годината 1224. го основал наполскиот 
универзитет...Царот Фридрих бил еден од првите луѓе во Италија, кој почнал да 
пиши на стихови на италијански јазик. Може да се рече дека италијанското песни-
штво (наспроти дотогашната книжевност, која се служила исклучиво на латински 
јазик), е родена на неговиот двор...“. 

Стр. 427: „Една од непосредните последици...Со четиринаесеттиот век ства-
рно и почнува историјата на европските книжевности во вистински смисол. По-
едини месни наречја набрзо им го отстапиле местата на заедничките и општи кни-
жевни јазици на поедини народи.Се развиле еднообразни и чисти книжевни јазици: 
италијански, англиски, француски и шпански, а нешто подоцна и еднообразовниот 
германски јазик.22 Сите овие јазици, постепено со употребата се утанчувале и усо-
вршувале во поглед на јасноста и на јадровитоста на изразите. Најпосле достигнале 

                                                 
22 Во Германија, воглавно поради политичката подвоеност на безброј држави и државички, наречја-
та во книжевноста се одржале нешто подолго кај останатите големи народи на запад. Како основица 
на денешниот ново-горно-германски книжевен јазик се сматра обично Лутеровиот превод на Св. 
Писмо. Прим. прев.(Германскиот е само протестатски јазик со кого се обединале и католиците, Р.И.) 
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степен на кој и во филозофските расправи во секој поглед биле кадри да ги заменат 
грчкиот и латинскиот јазик“. 

Италијанскиот бил вулгарен (народен) латински- како француски, шпански, 
португалски...Бидејќи темниот вокал го немало во латински, а во Франција сите ја-
зици и португалскиот јазик го имаат тн.словенски темен вокал, сите јазици во Фра-
нција и португалскиот биле јазици само на одродени тн.Словени-јазици на Пелазги. 

За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, не-
го луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој,23 на 
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку 
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-
сасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-
каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И) 

Удаљцов и други велат: „кога се посматра структурата на еден од герман-
ските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може 
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, пре-
индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ 
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски 
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема 
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.  

Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски 
=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик 
содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците 
од коине/латински јазик) и само 30% турски состав на монголската=готска раса.  

Западно од Германија дворасно, источно од Франција трорасни готски; 
За готските јазици е поимот Пекинг=пе (град) кинг-кенит (владетел). Следи 

и Викинг=вик кинг- роговите на Викинзите биле на бригиското говедо: бриг=бриж 
=фриж=фриз за фризиско говедо-европското говедо било диво. Бидејќи само со го-
ведото биле пресебите, Европа била населена по Вардар- Морава- Дунав...Рајна... 

Следи: „Наспроти пораните теории за примогеноста на германските народи, 
Алинеи децидирано кажува дека тие всушност ја прифатиле тековината на неоли-
тската култура на Балканот, па така и дел на јазичната култура на Јужните Слове-
ни, што тврдел и американскиот лингвиста Морис Свадеш, велејќи дека гранката 
на германскиот јазик се издвоила од словенските јазици“. 

Значи, „гранката на германскиот јазик се издвоила од словенските јазици“. 
Па тн.словенски јазици биле чисти пелазгиски- германски само мешан јазик. 
Димитри Оболенски,24 на стр. 143, пиши „Писмото на Констанин...До ден 

денешен црковните книги православните Словени- Бугари, Срби и Руси- се пишани 
со незначително поедноставен облик ма кирилицата, а на неа се потпира и совреме-
ното писмо на Романците, па и нивните литургиски книги биле пишувани и печате-
ни на кирилица сè до крајот на седумнаесетиот век...“. 

Стр. 145: „Константиновиот превод...Бидејќи старословенски јазик толку до-
бро ја пренесувал богатата разновидност на грчкиот јазик и синтакса, а притоа не 
го оштетувал духот на словенскиот и бидејќи разните словенски народи во тоа вре-
ме сè уште зборувале со релативно ист јазик, старословенскиот станал трет меѓуна-

                                                 
23 Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und abend”, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
24 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
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роден јазик во Европа и заеднички книжевен јазик на народите од Источна Европа- 
Бугарите, Русите, Русите, Србите и Романците...“. 

Стр. 261: „Втората причина...За тоа најдобро сведочи фактот дека црквено-
словенскиот јазик бил литургиски јазик на Романската сè до пред крајот на седум-
наесеттиот век“’. 

Густав Вајганд,25 на стр. 15, пиши: „Така постанал...Ама ние мошне јасно го 
гледаме влијанието на грчката синтакса во старобугарскиот,26 оти од Солун поте-
кнуваат првите преведувачи на светото писмо, Браќата Кирил и Методиј, нивниот 
грчки примерок со толкава точност е преведен, за светиот збор на Богот да не го 
променат... 

Со проширувањето на христијанството со словенските апостоли Кирил и 
Методиј...Кај Русите и Романците старобугарскиот јазик бил воведен не само како 
црковен јазик, туку исто така и како и литературен и управен јазик и овој значаен 
однос се задржал до најново време, при што во Романија тек во 16. и 17. век сосема 
постепено народниот јазик се вовел во црквата и управата, во Русија дури тек во 
крајот на 18. век...“. 

Бидејќи Романија била таа тн.домовина на тн.словенски преселби и „разните 
словенски народи во тоа време сè уште зборувале со релативно ист јазик“, Рома-
нците биле само одродени тн.Словени со варварски=пелазгиски=тн.Хомеров јазик. 

Х.С-Вотсон,27 на стр. 50, пиши: „Тој процес...најдобра европска паралела за 
тој процес, кој во бит му останал скриен на историчарот, есте појавата на роман-
скиот јазик, во кој еден романски говор настанал на темел на латинско стопување 
со словенскиот. Во обата процеса постоеле раздобја на составно позајмувања, по-
интезивен во романскиот јазик (кој бил побрз, посвесен и повеќе вештачко) отко-
лку во англискиот“. 

Стр. 176: „Унгарските историчари, напротив, тврдат дека населението кое 
говорело латински отишло со Аурелијан или е уништено со инвазијиите, а дека 
Трансалвија со столетија ја населувале Словени...“. 

Стр. 177: „Во Трансилванија унијатскиот бискуп Inocentiu Micu ги бранел 
романските барањата во Соборот. Во говорот кој го одржал 1737, ја спомнал ‘вла-
шката нација’, ама го дочекале со повици: ‘Власите се само плебс’. Тој без успех 
им се обратил на Виена и папата да му помогнат во борбата за политичките права 
на неговот народ. Бил принуден 1751. да се повлече од положбата и го завршил жи-
вотот во Рим. Во втората половина на столетието се појвуваат низ научни студии 
на романски јазик, дело на такавиканите трансилвански школи, на кој целта им би-
ла да покажат како Романците не се само изворни жители на Трансилванија туку 
вистински Римјани, потомци на Трајановите легионери. Тие дела прво недвојбено 
се очитуваат во идната романска национална историска митологија, темел на моде-
рниот романски национализам. Трансилванските романски научници работеле и на 
тоа романскиот јазик да усвои латиницата вместо кирилицата, која одвајкаде била 
во употреба во православната црква. Развојот на школството под Јосип II исто така 
и користел на Романија, посебно на оние кои живееле во подрачјето на Арад и Те-
мишвар, вон вистинската Трансилванија. Бројот на Романците под хазбуршката 

                                                 
25 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
26 Авторот бил бугарски определен. Меѓутоа, тој Македонците подобро ги оценува од Бугарите итн. 
27 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus / Zagreb, 1980. 
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владавина се зголемил 1775, кога Австрија го анектирала северозападниот агол на 
Молдавија (познат како Буковина)“.28 

Бидејќи Власите (Романците) и Шкиптарите ги имаат сите тн.словенски гла-
сови, посебно тн.словенски темен вокал, македонското ѕ, бригиското=брсјачко да-
тивно у во презимињата (Micu), како и завршетокот т за трето лице еднина (Марга-
рит...т), а и гласовите на Вук Караџиќ, нивните јазици се најнови во Европа-19 век.  

Димитри Оболенски,29 на стр. 160, пиши: „Се чини дека епископијата на Је-
ротиј ја покривала целата територија на која се населиле Унгарците, вклучувајќи ја 
тука и Панонија која педесеттина години пред тоа била дел од Методиевата слове-
нска архиепископија...унгарскиот збор керешт (крст), според многумина филолози 
од словенско потекло, бил позајмен во време кога Унгарците се движеле на запад 
преку јужна Русија. Се раскажува дека Методиј имал пријателско средба со некој 
унгарски владетел, веројатно водач на кланот што прв ги преминал Карпатите. Сло-
венската христијанска традиција на народен јазик се задржала во Унгарија уште 
најмалку два века- калуѓерите од словенскиот манастир Сазав кои околу 1055 годи-
на биле протерани од Чешка се засолниле во еден манастир во Унгарија“. 

Х.С-Вотсон,30 на стр. 31, пиши: „Во Трансилванија во петнаесеттото столе-
тие постоеле три nationes признати со закон, застапени во Трансилванскиот собор: 
унгарска, секлерска и саксонска.Унгарската nation го обфаќало само населението со 
благородното потекло, ама не исклучиво она кое говорело унгарски...“. 

Стр. 161: „Унгарската нација, онака како што постоела пред турската победа 
кај Мохача 1526, била ограничена на законите на припадници на племството. Таа 
класа опфаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувајќи и голем број 
сиромашни луѓе кои живееле попат на селани. Унарија била повеќенационална зе-
мја, и унгарскиот не бил прв јазик на сите унгарски благородници“. 

Бидејќи 5% (2% војска + 2% полиција + 1% државна управа) е доволен удел 
да се одроди домородното население со варварски=пелазгиски јазик, унгарската на-
ција била вештачка со околу 95% тн.словенско населените. Како се одродувало она 
наше тн.словенско населените, авторот во следните страници го опишува. 

                                                 
 НА ТН.ВИЗАНТИЈЦИ НАРОДЕН ЈАЗИК ИМ БИЛ ТН.СЛОВЕНСКИ 

 
Георги Острогорски,31 на стр. 110, вели: „По паѓањето на Јустинијановата 

реставрација, византиската централна власт видливо го изгубила авторитетот...Во 
војската дисциплината мошне опаднала и често доаѓало до отворени манифестации 
на незадоволство, дотолку повеќе што владата, принудена да штеди, често им ја за-
држувала платата на војниците. Кога 602 година, војската добила наредба повтор-
но да презимува од онаа страна на Дунав, избувнала побуна. Побунетите војници 
го дигнале на штит и го прогласиле за цар Фока, подофицер од полуварварско по-
текло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале на Цариград. 

Фока бил „подофицер од полуварварско потекло“. Едниот родител му бил 
Ромеец=Христијанин со христијански коине, а другиот Склавин со варварски јазик. 

                                                 
28 Како што Австрија учествувала во одродување на тн.Словени во Романци,исто било во Шкиптари 
29 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
30 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus / Zagreb, 1980. 
31 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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За цар се употребувал Василеус=Василевс + ки = Василевски-Пармакос-ки... 
Георги Острогорски,32 на стр. 227, пиши: „Таа била првата жена која упра-

вувала со Византија, не како регентка во име на малолетниот или неспособниот 
цар, туку во свое сопствено име. Во ова време, кога царската власт изгледала неде-
лива врзана за функцијата врховен заповедник на војската, правото на жена да ја 
врши царската должност било спорно. Карактеристично е што во законските одред-
би Ирина не се нарекувала царица (василиса), туку за себе употребувала машки 
облик: цар (василевс)“. 

Ирена место да биде само царица (а=женски род), таа била цар (машки род). 
Исто така, тие го имале и дативот, како во братучед за чед-о брату. Георги 

Острогорски, на стр. 305, го наведува хартулариј за лариј харту- нашето дативно у. 
Имињата завршувале со крајно с: Василеус=Василевс + ки = Василевски; 

Дукас=Дукос + ки = Дукоски... Херодот пиши, имињата на Персијците, Јонците и 
Дорците завршувале на с. Ова било и во Бригија=Брсјакија: Кочос + ки = Кочоски... 

М.Фасмер пиши за тн.словенски поими не само на Балканот туку и во Елада 
Поимите завршувале на он. Г.Острогорски на стр. 267 пиши: Тактикон=такт 

ик он; Стратегикон=стратег ик он. Па не само ик да е тн.словенски завршеток, и он. 
Поимите имале варварско=пелазгиско=тн.словенско значење: Ирена + м = 

мирена,Ирка=Мирка; Јустин=устин, уста=иста-истина + в = вистина за правда, иста 
+ в = виста, в=б, биста- бистата е иста како што личноста личи; Константин=кон 
стант ин: кон само тн.словенски, стант (станат- испраен-вечен) ин; Пир за пири- до 
гори пирати (запалувачи), пирејот (троскот) се уништува само со пирење, македо-
нскиот крал Пир и Пирин=пир ин, а од пир=пил до пило со своја жештина; Пор-
фирогенит=пор фиро генит: пор- пора + т = порта, фиро=пиро (жештини...) генит= 
женит- породилна црвена (огнот е црвен) одаја; Родос според род: Херодот=Иродот 
=и родот=род от, Ирод=и род; Никифор=ники фор и Христофор=христо фор; Бос-
пор=бос пор или Босфор=бос фор; Калиник=кали ник како никник=ник ник; варвар 
=вар вар како верверица-вервер=вер вер; пурпур=пур пур- пир=пир (пирот=огнот е 
само црвен); ѓакон=ѓак он (со в-н-т: ѓаков-ѓакон-ѓакот); Герман= гер ман (мон=мин 
=мун ...мина=луѓе); Друнгар - н = другар; Лео + в = Лево = лев о или Лаво=лав о, за 
лев=лав; Радосто=радост о; Јован Кинам=кинам; Каменијат- според камен; Игнатие 
-игнат=и гнат=гонат, Via Egnatia=е гнати=гонати-Македонците гонети=протерани...  

Димитри Оболенски,стр. 59: „...Неретвјаните на Нерента (Неретва)...“: в-н-т. 
Во прилог се наведува стр. 82- Св. Никон: Ников-Никон-Никот...  

Г.Острогорски: колонот=колон от,од кол до колонија оградено со кол- ови...  
Василиј II Македонски никогаш не бил Бугароубиец туку само Булгароктон. 

Следи октон=окт он: окто=окото, окто окати. Значи, само око окатувач- вадач, со 
Водоча, Слепче..., никако убиец-на ниеден јазик во светот октон не означува убиец. 
Па во книгата на авторот многу пати се говоро за ослепување,без основа и за убиец. 

Стр. 378: „Пред својата смрт неуморниот цар...Заради поефикасна одбрана 
целиот византиски посед во Италија е организиран како капетанат, и храбриот ка-
петан Василиј Војоан отпочнал успешно војување со околните сили...“. 

Следи Војоан=војо ан- Војо „отпочнал успешно војување со околните сили“. 
За потврда дека поимите на варватски=пелазгиски=тн.словенски јазик завр-

шувале на в-н-т е доказот името Атина: в + Атина = Ватина; н + Атина = Натина; т 
                                                 
32 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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+ Атина = Татина; та Василика; Тасалоника=та Салоника. Па василеус33=ва силеус- 
сил=с (Σ) ил=Ил- Илион =или он; и па синот на царот Ираклиј- Ираклон=иракл он; 
Следи Ирод=и род + т = родт= родот до Херодот=Иродот итн. 

Презимињата завршувале и на т: Никола Месарит=месар ит и неговиот брат 
Јован Месарит=месар ит (Г.Острогорски, стр. 505). Токму тоа ит=ет со крајното т 
за трето лице еднина било/е и денес бригиско=брсјачко- но не пеонско=мариовско. 
Георгиј Акрополит=акропол ит; стр. 513: Давид=давит=дав ит-давење; Метохит... 
Теофилакт=Теофилакит...Декаполит...Метаноит... 

Се говори за словенско племе Езерит + де = Дезерит=Десерет=Десарет кои 
биле Бриги кои ги обединал Филип Македонски. Освен т трето лице и дативното у. 

Припадност со ин: Јустин=јуст ин; Константин=Констант ин; Мартин=март 
ин; Ксифилин=к сифил ин: ф=п...;Мелисин=мелис ин-мели; Кантакузин; Синадин... 

Машките имиња биле на машки род: Герман, Мартин, Олимпиј, Сергеј итн. 
Имињата на женските лица завршувале со а за женски род: Аријадна, Евдо-

кија, Фабија, Ирена, Мартина, Теофана, Зоја, Марија, Анастаса, Теодора, Склирина, 
Исто така,и презимињата Евдокија Ингерина, Евдокија Декаполита,Евдокија 

Вајана, Зоја Карбонопсина,  ... Ана Комнена... 
Денес македонски: Александровски, Василевски, Комнени, Дука-Дуковски... 
Јустинијан говорел коине со страшен варварски акцент- народен варварски. 
Димитри Оболенски,34 на стр. 142, пиши: „Константин и Методиј биле и на 

лингвистички план исклучително подготвени да ја предводат оваа мисија затоа што 
една од нејзините цели се состоела од преведување на христијанството меѓу Мора-
вците на словенски јазик. Нивниот роден град Солун во деветтиот век бил двојази-
чен заради присуството на многубројни Словени кои живееле во него и заради бли-
ските врски меѓу жителите на Солун и словенските заедници во околината. Така и 
Константин и Методиј добро го знаеле јазикот што го научиле во детството. Еден 
биограф на Методиј од деветтиот век бележи дека царот, наговорувајќи ги да трг-
нат во Моравска како негови пратеници, го изнел и следниот аргумент: ‘обајцата 
сте родени во Солун, а сите Солунци зборуваат чист словенски јазик’35 “. 

Во околината на Солун имало Склавини- Браќата говореле склавински јазик. 
Стјепан Антолјак,36 на стр. 249 пиши: „Последниот современ западен пи-

сател, 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 ре-
гистри. 

Тој докажува дека овој владетел имал своја канцеларија, во која се издавале 
повелби на словенски и грчки јазик“. (Словенски=склавински, Р.И.) 

Стр. 341: „Во врска со изразот ‘primates’...не можеме да се ослободиме од 
впечатокот дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил со 
едниот од своите браќа... 

Тоа значи, врз основа  на сево ова, единствено би можело да бидат комито-
пулите и никој друг. 

                                                 
33 Г. Острогорски, на стр. 490, пиши: „...идеалната суперматија византискиот василевс-автократор“. 
34 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
35 Vita Methodi, iv, 8, ed.Grivec, Tomsic, p. 155; Dvornik, Les Légendes de Constantin et de Méthode vues 
de Byzance (Prague, 1933), p. 386. 
36 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
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Што барале тие во далечната Германија, од која воопшто не зависело, не мо-
же ништо повеќе да се каже. (Франките биле водачи на католицизмот, Р.И.) 

Секако дека овие изворни податоци потврдуваат оти комитопулите на своја-
та територија биле толку самостојни, што во пријателски расположеното Герман-
ско царство спрема Цимискиј можеле, покрај византиското пратеништво, и самите 
да отидат како пратеници. 

Единствено е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто 
Отон I му ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројната де-
легација. Затоа, како и другите пратеници, ги опсипал со своето внимание и со нив 
исто така водел посебни разговори на словенски јазик, а спроти нивното враќање 
им дал богати подароци. 

Со овој свој поход до најмоќниот владетел на Европа, комитопулите, кои во 
Кведлингбург дошле во контакт со разни странски делегации, а посебно со руската, 
полската и чешката, уште посилно ја зацврстиле и својата положба и обезбедиле 
уште поголема самостојност на својата територија од пријателски наклонетата кон 
нив Византија“. 

Стои Отон „ со нив исто така водел посебни разговори на словенски јазик“. 
Следи објаснување: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик 

еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘...Praeterea Romana lingua (те. 
француски јазик, С.А.) Sclavinicaque loqui scit. Sed rarum est, quo earum uti dignetur 
...’ (R.’Köpke-E. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse. Jahrbücher der deutschen Geschi-
chte, Leipzig 1876, 515, bilj. 3)”. 

Се работело за склавински јазик од склава за област- без Словени од слово. 
Склавини имало до реката Рајна, Франција...и Шпанија- без етнички народ. 
Стр. 658: „На тој начин Самуил, кого Кекавмен го нарекува не само ‘тира-

нин’ и ‘одметник’37, туку и ‘генијален војсководач’, успеал да го спроведе она што 
на Свјатослав поради стек на околности не му пошло од рака: речиси сосем го уни-
штил византиското господство на Балканот и прв го остварил таму за извесно вре-
ме 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 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 иста-
кнато 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 хроника- за време на целиот негов живот не се осмелиле да му се при-
ближат на тој предел“. 

За Самуил постојат докази дека владетелската област била Склавинија за 
време на царот Хајнрих II (1002-1024). Тогаш се споменувале: Roma, Galia, Germa-
nia и Sclaunia. Па се работело само за Склавинија на Склавини со склавински јазик. 

Токму и затоа тн.старословенски јазик бил склавински- коине христијански. 
Георги Острогорски,38 на стр. 186, пиши: „Извори. За првиот период...На 

хрониката на Теофан се однесува и највредниот дел од хрониката на Симеон Лого-

                                                 
37 Цар Самуил се одметнал од Ромејското Царство, чиј татко бил ромејски управник- само Ромејци. 
38 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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тет. Оваа хроника од средината на X в. зачувана е повеќе рецензии: во ткн. хроники 
на Теодосиј Милетински, на Лав Граматичар и Продолжувачот на Георгиј Монах, 
во многубројни неиздадени ракописи и во старословенски превод...“. 

Бидејќи кај „Продолжувачот на Георгиј Монах“ имало „многубројни неиз-
дадени ракописи и во старословенски превод“, народен јазик им бил тн.словенски. 

Тамара Таболт Рице,39 на стр.142 и 143,има повеќе слики, во кои се гледа де-
ка ромејскиот историчар од 12 век Манасес напишал илуминизираното дело на сло-
венски јазик- во него се сликите на бугарскиот крал Крум, русинот Свјатослав, Цар 
Василиј II со кралот Самуил-на ромејски коине и ромејски црковнословенски јазик. 

Коине и црковнословенски јазик биле македонски- на нив пишеле Ромеите. 
 
ЗНАЧЕЊЕТО НА ПОИМОТ ВАВАРИ- ВАРВАРСКИ 
 
Димитри Оболенски,40 на стр. 119, пиши: „Во октомври 927 година бил пот-

пишан мир меѓу Византија и Бугарија...Меѓутоа, бракот на Петар со принцезата од 
царско потекло го издигнал меѓународниот углед на Бугарија, па затоа не им се бе-
ндисал на оние од Цариград кои биле склони да ја бранат расната чистота, на при-
мер 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 свечена облека и дијадеми на варварите или продавањето на гр-
чкиот оган на потенцијалните непријатели на Византија...“. 

Стр. 156: „И откако ќе ги искажеме сите пофалби за Византијците заради 
нивната подготвеност да ги примат негрчките јазици во заедница на светите литур-
гискиие јазици, мораме да ја погледнеме и другата страна на медалот. Наспроти 
уверувањето дека нивното Царство е наднационално и универзално, Византијците 
биле јасно и наполно свесни за јазот меѓу нив и ‘варварите’. Можеби навистина ми-
слеле, а понекогаш можеби само зборувале, дека ‘тие пониски видови без закони’ 
кои живеат опкружени со темнина надвор од границите на вселената, престануваат 
да бидат варвари откако ќе станат христијани и ќе ја признаат врховната власт на 
царот. Меѓутоа, никогаш не го загубиле потполно оној умен пристап, наследен од 
старите Грци, кои поимот ‘варварин’ го врзувал со непознат јазик, со неразбирлив 
и непријатен звук.41 Оваа дадена надмоќ на грчкиот јазик над сите други јазици са-
мата по себе се подразбирала во свеста на најголемиот број образовани Византијци. 
Писателите кои биле горди на елегантниот стил на својата проза, на пример прин-
цезата Ана Комнена и архиепископот охридски Теофилакт, со особена и одбивна 
вообрзеност сметале дека се обврзани да бараат прошка од своите читатели затоа 
што од време на време ќе споменат по некое име со ‘варварско’ потекло. Некои ја-
зични перфекционисти дури и на латински јазик гледале со презир- така царот Ми-
хаил III, оној истиот кој Константин и Методиј ги испратил во Моравска, во пи-
смото до папата изјавил дека латинскиот е ‘варварски и скитски јазик’. Во почето-
кот на тринаесеттиот век Михаил Хонијат, учен атински митрополит, тврди дека 
попрво магарето ќе го забележи звукот на лирата, а бубалката-лепешкар ќе нами-

                                                 
39 Tamara Talbot Rice,Morgen desAbendlandes,DeutscheBuch-Gemeinschaft,Berlin•Darmstadt•Wien,1965 
40 Димитри Оболенски, Византиски комовелт источна Европа, Слово, Скопје, 2002. 
41 Платон говорел пелазгиски јазик, кој бил варварски, а варвари биле Хелените во Јонија (Херодот) 
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риса парфен, отколку што Латинот ќе ја разбере складноста и убавината на грч-
киот јазик“. 

Стр. 200: „За да се разбере вистинското значење на царот својата сестра да ја 
даде за Владимир, треба да се знае какви биле брачните обичаи во владетелската 
куќа во Византија. Според измислената, но погодна традиција која требало да поте-
кнува уште од Константин Велики, биле забранети браковите меѓу потомците на 
царското семејство и ‘варварите’. Пред овој настан царот Константин VII уште 
еднаш отворено укажал на таа забрана во делото De Administrando Imperio и тоа то-
кму во поглавјето што се одликува со голема политичка тежина. Забраната не се 
однесувала само на франечките кралеви. Царот го предупредува својот син да се 
спротистави на секое ‘чудивишно барање’ за брачна врска што доаѓа од ‘лукавите и 
нечесни племиња од север’. Смета дека оваа доктрина на етничка исклучивост тре-
ба да се објасни со аргументи кои, иако ја отслкуваат арогантноста на Византијците 
кон странците, сепак можат да делуваат необично кога се знае дека ги искажува 
монарх кој наводно верувал во универзалноста на Царството со кое владеел: 

‘затоа што секој народ има различни обичаи и разни закони и институции и 
би требало да се усклади она што му одговара, треба и да воспостави и да развие 
заедници кои ќе овозможат стопување на животот. Како што секое животно се пари 
во своето стадо, така и секој народ не треба да се венчава и да општи со други раси 
и други јазици туку со своето племе и со својот говор. Затоа што оттука потекнува 
природниот склад на мислите и врските меѓу индивидуите, пријателскиот разговор 
и заедничкиот живот; додека чудните обичаи и различните закони можат да се из-
родат во непријателства и кавга и омраза и недоразбирања, а тие пак не можат да 
зачнат пријателство и дружење, туку инает раскол.’ 

Секако, Константин знаел дека неколкумина негови претходници одобриле 
слични бракови од политички причини.Не така одамна, признава тој, Роман I ја дал 
својата внука за царот на Бугарија и на таа méselliance гледал со нескриено гадење- 
Роман бил ‘прост, неписмен човек’ кој требало да води сметка и да не му се под-
бива на ‘римскиот народен обичај’. Во овој случај постоела барем една олеснува-
чка околност: византиската принцеза која во 927 година била омажена за бугарски-
от владетел не била порфирогенита. Таа титула порфирогенитус (порфиророден, 
‘роден во пурпур’) им била доделувана на сите деца на византиските владетели кои 
биле родени за време на нивното владеење и биле предмет на посебно почитување. 
Кога некој странски владетел ќе се охрабрел да ја побара раката на некоја порфиро-
родна принцеза тој, по правило, бил арогантно одбиен- тоа го доживеал и Лиут-
пранд Кремонски кога во 968 година го посетил Цариград, како емисар на Отон I, 
за да преговара за царската невеста за синот на германскиот цар. ‘Тоа е нечуено’, 
му одговорила владата на Никифор II, ‘ќерка која е родена во пурпур на еден цар 
кој исто така е роден во пурпур, да се омажи за странец. Ана, невестата на Влади-
мир, била ќерка на Роман II, родена додека татко í бил на престолот, па според тоа 
порфирородна. Очигледно е дека Василиј II бил ставен во очајнички теснец, а Вла-
димир бил спремен да го примени најсилниот дипломатски притисок за владеачко-
то семејство од Киев да ја добие таа извонредна чест која само дваесет години пред 
тоа му била ускратена на германскиот цар чиј ранг, според меѓународната позиција 
и моќ, била многу повисока“. 
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Стр. 219: „Тоа гледиште дека Охридската архиепископија не била центар на 
антисловенско дејствување, иако претставувала канал за ширење на византиската 
култура на средниот и северниот Балкан, го поткрепува и единствениот располо-
жив, разработен документ за состојбата на Бугарската црква во тој период. Обемна-
та преписка на Теофилакт, охридски архиепископ од околу 1090 до околу 1109 го-
дина, ни дава впечатлива слика за сите искушенија со кои грчките свештеници биле 
соочени во своето секојдневно управување со оваа огромна и етнички туѓа еписко-
пија. Тој исклучителен човек, роден во Евбеја, учел во Цариград кај проучениот 
филозоф Михаил Псел, потоа и сам го подучувал претендентот на престолот, а и 
подоцна редовно одржувал блиски врски со византискиот двор. Теолог од не мал 
углед во време кога расправите меѓу Римската и Византиската црква (околу 1090 
година) често пати биле многу жестоки, напишал расправа во која остро ги крити-
кува своите грчки свештеници заради клеветите и навредите на обичаите на латин-
ското христијанство. Не знаеме во кои околности бил поставен на местото охрид-
ски архиепископ, но со голема веројатност може да се постави дека на тоа не било 
гледано со претерано воодушевување. Неговите писма од кои многу им биле упа-
тени на високи цариградски чиновници, полни со неумерени и плачни лелекања за-
ради прогоните во таа мрачна претстража на Царството. Во едно од тие писма жали 
што мора да живее меѓу ‘нечисти варварски робови кои смрдат на овча кожа’, и се-
бе си се споредува со птицата на Ѕевс, орелот,42кој бил осуден животот да го мине 
меѓу жабите. Својата бугарска епископија ја опишува како ‘каливо мочуриште’, а 
нејзините жители како ‘чудовишта’. Тешко ќе нè убеди дека ревносен пастир или 
милостив Kulturträger. Но треба да внимаваме да не донесеме избрзани судови за 
Теофилакт. Таквото расположение спаѓало во конвенционалната реторика на голем 
број византиски мандарини кои оскудноста на животот во провинцијата ги терале 
на тоа својата сурова и проста околина да ја споредуваат со далечните волшебства 
на Цариград и Солун. Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат, учениот 
атински митрополит, понижен од открититето дека неговата паства од бедни села-
ни кои зборуваат на народен јазик, не ја разбира неговата блескава претстава за ста-
рите Грци,43 ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој во 
Атина и самиот станувам варварин’. Не е сосем веројатно дека односот на Теофи-
лакт кон своето бугарско стадо бил толку пробирлив како што го претставувал во 
писмата. И нив, и себе си, се бранел прилично ревносно од изнудувањата на локал-
ните византиски даночници и во своите писма се жали на ‘неподносливото однесу-
вање на тие пљачкаши’. Бил доволно далекувид и согледал дека бугарските селани 
ќе се кренат на бунт ако често ги предизвикуваат.Затоа,на Цариградските власти им 
советувал кон нив да се однесуваат внимателно и одмерено, ‘за бедниците на кра-
јот да не го загубат трпението.’Уште попечатлив е фактот дека овој византиски све-
штеник, со толку презирен однос кон своето словенско стадо,44 напишал житие на 
Климент Охридски, врз основа на едно поранешно словенско житие на истиот све-
тец. Во тоа дело тој изобилно и со ентузијазам ги фали светите Кирил и Методиј“. 

Стр. 227: „Трговските односи не оделе секогаш во прилог на добрососедски-
те врски. Се чини дека една кавга меѓу руските и византиските трговци во Цари-

                                                 
42 Зевс го обожувале Повеќебожците, чиј народен јазик бил варварски. Следи тие биле само варвари. 
43 Народот со народен (варварски) јазик не ја разбира „блескавата претстава“ на христијански коине. 
44 Склавинско стадо кое прво било повеќебожно, а потоа и христијанско- само со свој народен јазик. 
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град во која бил убиен еден угледен Рус, била непосреден повод за последната го-
лема војна меѓу Русија и Царството што со голема жестина била водена во 1043 го-
дина. Првата битка на оваа војна Псел, учен човек и државник, ја гледал во дру-
штвото на самиот цар и ја опишува како ‘бунт на Русите’, последица на ‘гневот и 
бесот’ што таа ‘варварска раса’ секогаш ги чуствувала кон ‘надмоќта на Ромеите’. 
Иако грчкиот збор хегемонија во овој контекст, некои историчари го толкуваат во 
значење на ‘царство’, сосем е можно тука Псел да мислел на традиционалното ви-
зантиско право на политички суверенитет над Русија...“. 

Стр. 257: „Би било погрешно царството на Душан да се гледа како едноста-
вна копија на Византија од четириесетиот век. Според зборовите на еден тогашен 
византиски писател, ‘откако се прогласил за цар на Ромеја (Душан) своите варвар-
ски навики ги заменил со ромејски обичаи’, на сина си му ја препуштил земјата се-
верно од Скопје и Вардар да владее ‘според српскиот обичај’, а за себе ја задржал 
‘ромејската земја и градови’ од Скопје до христополската клисура (северно од за-
ливот Кавала) каде што владее како што навикнале Ромеите’45...“. 

Стр. 275: „Кога некој образован поданик на Византија...Во овие идеи кои ја 
претставуваат идеолошката основа и моралното оправдување на византиската вна-
трешна политика, модерниот историчар го препознава тројното влијание на- Рим, 
хеленизмот и христијанството. Егоцентричното уверување кое им било блиско на 
многу Византијци, дека нивното царство во начело се совпаѓа со цивилизираниот 
свет, било наследено од Римјаните, па и името Ромеи, со кое гордо се нарекувале 
себе си, го отелотворува нивното замислено исклучиво право на наследството на 
традициите на Римската империја. Идејата за универзално царство со центар во Ца-
риград било цврсто вкоренета, така што премолчено ја прифаќале дури и најлутите 
непријатели на Византија.Според истиот образец и Симеон Бугарски ги кроел свои-
те империјалистички планови и себе си се одредувал како ‘Цар на Бугарите и Роме-
ите’. Слична титула, ‘Цар на Србите и Романија’, со сила присвоил и Стефан Ду-
шан- и таа се темели на истата аксиома за едно единствено православно царство во 
христијанскиот свет. Затоа во Византија се подбивен презир гледале на титулите на 
германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле 
во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘царот на Грците’ во 
кое папата Отон I се 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?’ 

Тоа што германскиот владетел Византијците го нарекуваат варварин, нè но-
си во еден нов идеен свет. Во нивните очи варварите биле оние племиња и народи 
кои живееле во темнината надвор од границите на Царството и кои според својата 
култура, вера и начин на живеење, не è и припаѓале на вселената.46 Односот на Ви-
зантијците кон тие пониски видови без закон, влијаел врз теориските основи на ни-
вната надворешна политика исто како и римското учење за универзалноста на цар-
ството. И самото постоење на варварите претставува срамна потврда на царскиот 

                                                 
45 Nicephorus Gregoras, Byzantina historica, xv, I, vol. II, p. 747. 
46 Варвари биле сите оние кои живееле вон Царството кое било христијанско со христијански коине. 
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суверенитет. Така, Византијците, со својата особена грчка склоност кон рационали-
зацијата на природните појави, биле принудени да ги објаснат и оправдаат ограни-
чувањата на сеопфатната власт на царот- варварите денес, како што тврделе, може-
би се наоѓаат надвор од власта на Царот или се бунтуваат против него, но тие се по-
тенцијално и идеално негови поданици. Тоа што нивните имоти не се дел од вселе-
ната е работа на божјата благост, на божјата икономиа и еден ден ќе мораат да му 
оддадат почит на нивниот законски суверен. 

Концепот ‘варварин’, па и самиот збор, потекнуваат од грчкиот јазик.47 Во 
класичната епоха Грците го употребувале зборот варвари за оние народи кои збо-
рувале на непознат и неразбирлив јазик и кои не мислеле на грчки, ниту пак се од-
несувале грчки.48 Во тој културен контекст Византијците го користеле и самиот ко-
нцепт ‘варварин’. Источното Римско Царство имало толку различни раси што било 
невозможно да се направи каква и да е позначајна етничка разлика меѓу Ромеите и 
варварите.49 Навистина, Византијците и понатаму велеле дека негрчките јазици се 
‘варварски’ и често пати се преправале дека го презираат заради нивната несоодве-
тност и непријатен звук.50Но она што ги издвојувало Ромеите била припадноста 
кон православната црква и верноста кон царот. Варварот бил паганин, не бил пот-
чинет на царските закони, ниту непосредно ниту посредно, преку припадноста кон 
византискиот комонвелт. Теоретски, паганинот кој ја примил православната вера, 
веќе не бил варварин.51 Според едно писмо од седмиот век, таков бил случајот со 
бугарскиот владетел Куврат; а еден византиски хагиограф, некаде околу 1300 го-
дина, тоа го кажува уште појасно: ‘Господ кој го отворил битието од ништо и ги 
вратил децата Аврамови од камен, може и од варваринот да направи светец’. Дури 
и ваквото теоретско прифаќање на спасителската моќ на христијанството понеко-
гаш било премногу отворено за арогантното фарисејство на Византијците- не само 
што сметале дека западниот цар ‘омилениот духовен син’ на папата е ‘варварин’, 
туку со истото име ги нарекувале и православните народи, посебно кога овие би 
заборавиле на својата должност да му се потчинат на царот и војувале против него 
како што бил случајот со Русите во 1043 година За да го обединат своето верување 
во дадената надмоќ на Ромеите кои зборуваат на грчки со прифатеното учење дека 
пред бога сите христијански народи се еднакви, Византијците понекогаш го упо-
требувале и изразот ‘полу-варвари’ (миксобарбари) за оние народи и поединци од 
чисто потекло и однесување се гледа дека се недоволно совршено асимилирани во 
културната заедница на Источниот Рим. Истиот израз може да се примени на пода-
ниците на Византија кои ги заборавиле цивилизираните обичаи и се исвалкале со 
врски со вистинските ‘варвари’ или на странци кои веќе биле на патот да ја прифа-
тат грчката цивилизација. Како пример за првиот вид би можеле да ги наведеме 
царските гранични војски на долниот тек на Дунав во единаесеттиот век. Еден мо-
жен пример за вториот вид бил Симеон Бугарски кој со своето вредно учење во Ца-
риград го стекнал прекарот ‘полу-Грк’. 

                                                 
47 Варвар=вар вар, како вервер-ица=вер вер...Па вар, вари, Вардар=вар дар само на пелазгиски јазик. 
48 Службен јазик бил јонски, а говорите биле само варварски-на говорите не се пишело: атички и др.  
49 Стои Ромеи и варвари- варвари била со почетна мала буква: варвар бил општ поим, но не етнички. 
50 Јонскиот бил развиен службен јазик-него го прифатиле и варварите Македонци Архелај...Филип... 
51 Имало Христијани со службен коине и варвари со народни говори: атички...бригиски=брсјачки... 
Се пишело на коине, но не на атички. Не се пишело и на брсјачки- Григор Прличев пишел на коине. 
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Римскиот концепт за васеленско царство и грчкото, односно хеленистичкиот 
концепт ‘варварин’, во византиската надворешна политика добиле и свој трет дел 
кој на таа политика í дал и смисла и морална подлога. Потекнал од јудео-христија-
нската традиција. Византијците верувале дека политичкото устројство на овој свет 
е дел од божјиот васеленски план и дека е тесно поврзан со приказната за спасот на 
човекот. Будејќи, за среќа, универзалното устројство на Ромејското царство го про-
било патот за победничкиот поход на христијанската вера, та Ромеите, тој избран 
народ што царот Константин го посветил на служење на Христа, треба да го жнеат 
она што го посакал првиот Рим и да им го пренесат Евангелието на сите народи на 
светот. Така, pax Romana е изедначен со pax Christiana, и надворешната политика 
на Царството е тесно поврзано со мисионерската работа на византиската црква. 
Ние веќе се сретнавме со многу примери на овој спој, но во секој од нив ретко мо-
же точно да се каже дали мисионерите кои биле испратени од Цариград биле, пред 
сè, застапници на источно-римскиот империјализам и колку биле способни поли-
тичките интереси на Царството да ги подредат на духовната благосостојба на свои-
те варварски конвертити. Сигурно е дека ваквото подвојување им изгледало потпо-
лно нереално и ним и на оние кои ги испратиле“. 

Георги Острогорски,52 стр. 290, пиши: „Откако ги одбила арабјанските напа-
ди на далматинскиот брег и откако го ослободиле Дубровник од арабјанската опса-
да, Византија ја пренела својата активност во Јужна Италија. Василиј I намерувал 
против навлегувањето на сицилијанските Арабјани да преземе заедничка акција со 
германскиот цар и папата, што била и главната причина за неговата пријателска по-
литика спрема Рим. Меѓутоа, на Сицилија не е постигнато ништо; Арабјаните, на-
против, во 870 г. ја зазеле Малта и со тоа уште повеќе ја зацврстиле својата пози-
ција на Средоземното Море. Навистина, Лудвиг II во 871 г. го зазел Бари, но за Ви-
зантија, која останала со празни раце, тоа претставувало само ново разочарување. 
Односите меѓу византискиот и германскиот цар силно се заостриле: Василиј, кој 
пред тоа пристанал на брак на својот најстар син со Лудвиговата ќерка, на својот 
бивш сојузник сега му префрлал за нелојално држење и му го одрекнал правото на 
носење на титулата на римски цар“. 

Стр. 348: „Во ова време на брз подем на византиската моќ доаѓа и до обнова 
на Западното царство. Станало неизбежно соперништвото меѓу двете царства одно-
во да се пробуди. Идеолошки, тоа било предизвикано од взаемната претензија на 
царската титула и римското наследство, политички- од судирот на интересите на 
двете сили во јужна Италија. Отон I, кој една година пред доаѓањето на Никифор 
на престолот ја примил во Рим царската круна и под себе ја потчинил речиси цела 
Италија, испратил во 968 г.претеници во Цариград за да се спогодат со Византија за 
сè уште неосвоените делови на Италија. Неговиот пратеник, епископот Лиутипранд 
од Кремона, кој уште во 949 г., во времето на Константин VII, доаѓал во византи-
ската престолница по налог на кралот Беренгар II, í понудил на византиската влада 
брак меѓу синот на својот господар и сестрата на младите византиски цареви, а ка-
ко мираз ги побарал византиските територии во јужна Италија. Оваа понуда, во Ви-
зантија сфатена како подбивна, е отфрлена со негодување и презир. Византскиот 
цар сметал дека интересите и достинството на неговото Царство се длабоко повре-
дени од неодамнешните настани во Италија. Големите успеси на неговите потфати 
                                                 
52 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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на Исток ја зголемиле неговата самодоверба, такашто тој никако не можел да се по-
мири со тоа што Отон I ја зел царската круна, станал господар на Рим и ја ставил 
под своја власт речиси цела Италија, што стапил во врска со кнезовите од Капуа и 
Беневент, вазали на Византиското царство, и дури презел, неуспешен, напад на ви-
зантискиот Бари. Пратеникот на Отон е дочекан во Цариград на најнавредлив на-
чин при што морал да слуша дека неговиот господар не е цар а ниту Римјанин, туку 
обичен варварски крал и дека за брак меѓу синот на таков крал и во ‘пурпур роде-
ната’ (πορφυρογέννητοι) царска ќерка не може да стане збор“. 

Се работело за варвари- тие не биле Римјани со православниот јазик коине. 
 
ВЛАДЕТЕЛИТЕ ОД ЦАРИГРАД И РУСИЈА СО ИСТ НАРОДЕН ЈАЗИК 
 
Георги Острогорски,53 на стр. 263, пиши: „Важни дополнувања на византи-

ските историски списи даваат арабјанските извори. Посебно значење за историјата 
на Византија во времето на Македонската династија има хрониката на Јахја од Ан-
тиохија (умрел 1066). Од западните автори за оваа епоха посебно внимание заслу-
жува Лаутипранд од Кремона: неговиот спис Antapodosis содржи драгоцени пода-
тоци за Византиското царство во средината на X век, а уште позначаен е неговиот 
извештај на Отон Велики за пратеништвото кое го предводел на дворот на царот 
Никифор Фока; и покрај својата крајна тенденциозност, овој жолчен, но мошне 
духовит памфлет е полн со вонредно занимливи детали за византискиот живот и за 
византиско-германските односи. Рускиот летопис ја осветлува историјата на одно-
сите на Византија со Киевска Русија: меѓу другото, донесува и староруски преводи 
на византиско-руските трговски договори чии грчки текстови не се сочувани...“. 

Се наведе најбитното: „византиско-руските трговски договори чии грчки те-
кстови не се сочувани“. 

Грчки (коински) текстови и не постоеле. Ова било само поради тоа што ца-
ревите од Цариград со руските владетели разговарале без преведувач-директно, за-
тоашто тие имале еден те ист народен јазик- варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Стр. 295: „Лав VI Мудриот (886-912) формално го делел престолот со својот 
брат Александар, но овој, предаден на уживањета, не учествувал во водењето на 
државните работи...“. 

Фуснота: „Односите меѓу Лав и Александар биле затегнати...дека Алексан-
дровото совладетелство престанало по Константиновото крунисување. Дека тоа не 
е точно докажува и византиско-рускиот договор од 911 г., издаден во име на царе-
вите Лав, Александар и Константин“. 

Стр. 314: „Деталниот опис на Химериевата експедиција во Порфирогенито-
вата Книга за церемомиите меѓу византиските морнари спомнува и 700 Руси, кои 
како награда добиле еден центенариј злато. Учеството на Русите во византискиот 
поход е последица на новите византиско-руски односи. Рускиот кнез Олег, кој се 
зацврстил во Киев и кој си обезбедил ‘пат на Варезите до Грците’, се појавил во 
907 г. со силна флота пред Цариград и ја натерал византиската влада на склучување 
договор. Овој договор, парафиран во септември 911 г., го обележува почетокот на 
редовните трговски односи меѓу Византија и Киевската држава. Меѓу другото во 
него се споменува и можноста за учество на Русите во византиските воени походи“. 
                                                 
53 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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Фуснота: „Полное собр. Русск. летописеŸ 1, 2 (1926) 30 сл. Веродостојноста 
на извештајот на рускиот летопис за Олеговиот поход на Цариград...“. 

Наводите се од Рускиот летопис, а не на Александријски Птоломејов коине. 
Стр. 340: „Периодот на Константин VII го карактерозираат многу живи ди-

пломатски врски со странски дворови. Покрај бројните пратеништва кои воделе 
преговори со арабјанската држава на Исток, разменети се богато опремени прате-
ништва со омајадски калиф Абдарахман III од Кордова и со германскиот цар Отон 
I. Посебно значење имал пречекот на руската кнегиња Олга, која во есента 857 г., 
подолго време престојувала на цариградскиот двор. Личната посета на владетелка-
та на младата киевска држава, која се покрстила и притоа го добила името на ви-
зантиската царица Елена, отворила нова ера во византиско-руските односи и дала 
нов поттик за мисионерската работа на византиската црква во Русија“. 

Олга „подолго време престојувала на цариградскиот двор“. Таа таму говоре-
ла со народен варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик. 

Стр. 349: „Значењето на големиот подем на византиската моќ веднаш не го 
разбрала ни соседната Бугарија. Веднаш по освојувањето на Кикликија и Кипар 
стигнале, есента 965 г., бугарски пратеници во Цариград да побараат од Византија 
данок кој претходните влади í го плаќале на Бугарија. Разлутениот цар Никифор 
наредил бугарските пратеници да бидат камшикувани и ги вратил со навреди и со 
заканувања. Византиската војска упаднала во Бугарија и разрушила повеќе погра-
нични тврдини. Зафатен со големите потфати на Исток, Никифор Фока, меѓутоа, не 
можел да се впушти во подолги војувања со Бугарите, па му се обратил на рускиот 
кнез Свјатослав и го повикал во негово име да ги казни Бугарите. Воинствениот ру-
ски кнез, кој неодамна го срушил Хазарското царство и со тоа значително ја по-
дигнал својата моќ, со задоволство се одѕвал на овој повик проследен со богати по-
дароци. Во 968 г. тој го преминал Дунав и со голема брзина ја совладал Бугарија. 
Се разбира, рускиот кнез не ја освоил Бугарија само за да му направи услуга на ви-
зантискиот цар, туку и самиот се зацврсти на Дунав. Нападот на Печенезите на Ки-
ев го принудил во 969 г. да се врати во татковината, но во летото истата година тој 
повторно дошол во Бугарија, го симнал бугарскиот цар Борис II, синот на Петар, и 
станал господар на Бугарија. Никифор Фока самиот увидел дека, на местото на до-
тогашниот слаб противник, довел многу посилен и поопасен непријател. Сега тој се 
обидел да се спогоди со Бугарите против Свјатослав и дури имал намера да ги 
ожени младите византиски цареви со бугарски принцези. Меѓутоа, тешката грешка 
која ја направил не можело така лесно да се поправи. На Балканот настанала мошне 
заплеткана ситуација“. 

Па на Свјатослав со Русите како Повеќебожци не им било потребен коине. 
Стр. 353: „Како војсководец Јован Цимискиј не заостанувал зад Никифор 

Фока, како државник, тој го надвишил својот преимпулсивен претходник. Заплтет-
каната ситуација на Балканот, создадена со доаѓањето на Свјатослав, барала брзо 
решение, зашто ставот на моќниот руски кнез станувал сè поагресивен. Се чини де-
ка и Бугарите биле подготвени да му се придружат во заедничката борба против 
Византија. Цимискијевите обиди со него да се спогоди останале безуспешни. Нови-
от господар на Бугарија не барал ни помалку ни повеќе туку Византијците да се по-
влечат во Азија, а европскиот дел на својата држава со Цариград да му го отстапат 
нему. Одлуката морало да му се препушти на оружјето. Цимискиевиот поход про-



 212 

тив Свјатослав спаѓа во најблескавите подвизи на византиската воена историја. Во 
април 971 г. тој тргнал на Голем Преслав и ја зазел бугарската престолнина на ју-
риш. Царот Борис, кого Свјатослав го симнал од престолот, тој го поздравил како 
бугарски владетел. Ова добро смислена тактика, како и победоносното продирање 
на византиската војска, врз Бугарите го направиле очекуваниот впечаток. Тие по-
чнале да го напуштат Свјатослава и да му приоаѓаат на византискиот цар. Од Пре-
слав, Цимискиј поитал кон Силистрија на Дунав, каде што Свјатослав бил повлечен 
со своите војници. Градот бил опколен, а истовремено на Дунав се појавила виза-
нтиската флота со ‘грчки оган’. Русите пружиле јуначки отпор, но византиската во-
јска ги одбивала сите нивни напади, додека во опколениот град гладот станувал се 
понеподнослив. Кон крајот на јули 971 г., откако пропаднал и последениот обид за 
пробив на опсадата и отако Русите по извонредно тешка битка уште еднаш биле од-
биени, Свјетослав му се предал на победникот. Се обврзал дека веднаш ќе ја на-
пушти Бугарија и дека повеќе нема да дојде на Балканот, дека нема да ги напаѓа ни 
византиските области на Крим, и дека, напротив ќе ги помага Византијците против 
нивните непријатели. За сметка на тоа царот им дал на неговите изгладнети војни-
ци животни намирници и ги обновил трговските привилегии на Русите. По личниот 
состанок со царот Свјетослав тргнал кон својата земја, но на патот загинал во борба 
со Печенезите“. 

Фуснота: „Договорот меѓу Византија и Свјатослав е зачуван во Рускиот ле-
топис: Полное собр. Русск., летоп. I, 72 сл. Тој е датиран во јули 14 индикт 6479 т. 
е. јули 971 г. Самиот овој факт, на кој не му е обрнато внимание во дискусијата ме-
ѓу Деглер и Анастасиевиќ (в. предходната забелешка), дефинитивно го решава пра-
шањето за траењето на војната со Свјатослав“. 

Бидејќи немало договор на коине, народен бил пелазгискиот=тн.словенски. 
Стр. 399: „Со опаѓањето на домашната војска, одново поголемо значење до-

бива наемничката војска. Со тоа Византија се враќа на приликите од времето на 
Ираклиј, и како тогаш Готите, сега Норманите го чинат најмоќниот елемент во неј-
зината војска. Дури и на Сицилија, под знамињата на Георгиј Манијакис, војувала 
познатата варего-руска дружина. Варезите ја сочинуваат царската гадра, но тие ве-
ќе не доаѓаат од Русија, како во времето на Василиј II, туку, особено од седумдесет-
тите години на IX век, пристигнуваат во поголем дел од Англија, такашто местото 
на варего- руската го зазема варего-англиската гарда. На друга страна, некогаш сла-
вните стари византиски гардијски полкови го загубиле своето значење и постепено 
целосно исчезнуваат“. 

Русија била Венетија, што било и со Скадинавија, Англија...Венеција. Вене-
тите пишеле со руни во кои имало тн.Кирилични слова. Со руни пишеле Етрурците 
кои биле Пелазги, со пелазгиски=тн.словенски јазик, одгонетнат од тн.словенски и 
други автори. Етрурците како Русите го имале тн.словенски бог Перун. Русите по-
текнале од Илирик (Нестор 11-12 век), а илирско наследство имало во Британија... 
Источна Германија- таа била словенска (Иво Вукчевиќ54). Следи сите говореле ва-
рварски=пелазгиски јазик. Таков јазик говореле и Римјаните (Дионис Халикарниш-
ки).Пак,коине, латински, француски, германски, англиски...не биле народни јазици.  

Стр. 465: „И според Унгарија Мануел...Специјален пратеник на царот упа-
тен е дури во Русија да í осигура на Византија поддршка на киевскиот и галици-
                                                 
54 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. 
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скиот кнез. Резултатот одговарал на потрошените средства и напори: Хрватска, 
Далмација, Босна и Срем се присоединети кон Византиското царство“. 

Димитри Оболенски,55 на стр. 189, пиши: „Пратениците на Олег и византи-
ските власти потпишале договор на 2 септември 911 година во Цариград. Текстот, 
во словенска верзија, се наоѓа во Рускиот летопис, содржи одредби кои очигледно 
се однесуваат на прелиминарниот договор кој бил склучен во 907 година...“. 

Договор има „во словенска верзија“, но не на коине-разговорале пелазгиски. 
Стр. 193: „Приемот на Олга кај царот е опишан во Книгата за церемониите 

што ја подготвил нејзиниот домаќин Константин VII Порфирогенит. После два фо-
рмални приема стоејќи, прво кај царот, а потоа кај царицата, уследила порелакси-
рана средба во друштво со царот и царицата и нивните деца и кога, на заповед на 
царот, можела да раскажува ‘за што сака’…Олга седела во друштво со царот и не-
говото семејство…“. 

Бидејќи во тоа време говорите биле блиски,се разговарало без преведувач-и. 
Според руските автори, словенски јазик бил пелазгиски- тој бил на Платон. 
Стр. 203: „Вториот проблем се состои во јазикот на светата служба во Рус-

ката црква...Навистина, нема непосредни докази дека византиските мисионери во 
Русија намерно ја поттикнувале словенската народна традиција, но нејзиното брзо 
ширење по 989 година и потполното исклучување на грчкиот јазик од литургијата- 
и тоа во време кога Руската црква ја водат свештеници кои биле поставени од Ца-
риград- ни кажува дека царските власти, без оглед какво било мислењето што го 
негувале некои Византијци, признавале дека народната традиција на Кирил и Мето-
диј, која веќе толку многу се исплатила во Бугарија, е единствената традиција која 
може да им се наметне на нивните моќни и далечни конвертити на Север“. 

Х.Џ.Велс, на стр. 370, пиши: „Сега на Средоземно Море...Во деветтиот век 
дошло до нови походи на северените народи низ Русија...Доаѓајќи до горниот тек 
на руските реки, кои течат на пат север, тие своите лаѓи ги пренеле до реките кои 
течат во јужниот правец, па со нив се спуштиле до Црно Море и Касписко езеро. 
Таму се јавувале час како гусари, час како освојувачи, а час како трговци. Арапски-
те летописци на она време ја споменуваат нивната појава на Касписко Езеро и за 
нив го прифатиле името ‘Руси’. Норманите вршеле упади во Персија, а во неколку 
махови (годината 865., 904., 941. и 1043.) напаѓале и на самиот Цариград со флоти 
составени од многубројни мали и лесни бродови. Еден поглавица на тие Норманци, 
Рурик, за господарил околу годината 850. како владетел во Новгород, а негов на-
следник, војвода Ољег го освоил Киев и со тоа положил камен темелник на дене-
шна Русија. Во Цариград набрзо ја запазиле вредноста на овие руски Викинзи како 
одважни војници. Грците ги нарекувале Варјази. Образованата царска гарда е со-
ставена од најамници Варјази. По покорувањето на Англија од Норманите годината 
1066. прогонет е од Англија голем број на угледни Данци и Англосаксонци. Овие 
изгонети им отишле на руските Варјази и изгледа дека брзо и лесно им се прилаго-
диле во поглед на јазикот и обичаите“. 

Следи Русите и Викинзите говореле ист јазик. Русија била Венеја, а венет-
ски биле сите простори на Данска, Скандинавија, Британија и Германија со венет-
ски руни, во кои имало тн.Кириличлни слова. Според британските и германските 
автори, Британија и источна Германија биле со илирска култура- потекло Балканот. 
                                                 
55 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
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Стр. 360: „Карло ја поделил својата држава...германските племиња кои само 
со дел преминале во христијанство- Фруги, Бургунди и Алемани; на север биле 
уште незнабожци- Фризи и Саксонци, додека во источниот дел на државата живее-
ле Баварци, кои кратко време пред тоа Св. Бонифациј ги превел во христијанство. 
Многубожната вера на старите Германи и Словени била мошне слична на првоби-
тната вера на старите Грци. Тоа била машка и усправна вера, во која храмовите, 
свештениците и жртвите играле мошне незнатна улога. Своите богови ги замии-
слувле како високи битија мошне слични на луѓето, како некој вид старешина, кои 
неочекувано и по свој ќуд се мешале во човечките ствари и односи. Кај Гермамците 
на Јупитер одговарал Один, на Марс отприлика Тор, на Венера поново божицата 
Фраја и т. н. Во текот на седмиот и осмиот век постепено е извршено покрстува-
њето на незнајбожачките германски и словенски племиња...“.(Марс=м арс-Арес, Р.И.) 

Се кажа: „Многубожната вера на старите Германи и Словени била мошне 
слична на првобитната вера на старите Грци“. 

Се потврдува, тн.стари Грци, Словени и Германци биле еден те ист народ со 
еден те ист варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик, со 
православен јазик коине, католички латински на Франките=Германите. Латинскиот 
бил следен од францускиот јазик. Протестантски бил на србинот Лутер- токму со 
тој протестантски јазик на Лутер Германите ги обединал на сила србинот Бизмарк. 

 
ИСТОРИСКИ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ БИЛЕ СО НЕПОЗНАТО ПОТЕКЛО 
 
Белата раса потекнувала од Источното Средоземје. Таа стигнала не само до 

во Индија туку и во Јапонија. Во Јапонија таа била застапена 38%, која произлегла 
од малатасипаница кај Белците поврзана со чумата на говедо- тоа домашно се од-
гледувало во Левантот. Бидејќи таа била постара од пред 15.000 г.п.н.е., врската би-
ла само со Левантот... Белците имала ист јазик и писменост, што се потврдува и со 
наодите во океанот до островот Окинава=окина ва. Овде се наведува само бриги-
ското=брсјачкото дативно у во Јапонија аину + в + л + к = влакину- белците биле 
влакнести, Индија Ману, Меру, Зебу... и Кина Бату кан- тие имале исти традиции.  

Бидејќи белата раса била еден те ист народ се почитувал во Индија кај Ве-
дите Кришна,кај Египтјаните Хорус и на Балканот Хора.Кришна, Хорус и Хора бил 
едно исто. Кога Александар Македонски дошол во Индија тој таму видел се почи-
тувал Дионис=дианис=пианис=пианиш- опианиш со иста основа на опиум=опи ум 
во стар Египет... Во Индија Дионис имал врска со Наис=Нис=Ниш- денес постои на 
Балканот. Бидејќи Дионис не го обожувале Скитите (Херодот), авторовите Словени 
не можеле да потекнат од Скитија, северно од Дунав, кадешто се одгледувал коноп. 

Г. Острогорски56,на стр.307,пиши: „Автократскиот...Делокругот на секој цех 
бил точно определен, а се правела и јавна разлика меѓу производителите и трговци-
те. Посебни еснафи ја сочинувале трговијата со ленени производи и кожи...“. 

Се говори само еснафи за трговија со ленени производи, а и свила, но ника-
де го нема конопот.Следи конопот бил северно од Дунав без тогаш да има важност. 

Херодот пиши за уживање на коноп од Скитите- тоа кај нас е дури 20/21 век. 
Кога се говори за некој народ, би морало да се знае неговото потекло. За на-

род Словени не биле запознати Херодот, Тукудид, Платон, Аристотел...Цар Адри-
                                                 
56 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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јан...Цар Диоклецијан...Цар Константин Велики...Цар Јустинијан. Следи авторите 
од 19 век пишат Словени биле Антите, Венетите и Склавините. Бидејќи Херодот 
познавал Анти и Венети, тие не можеле да бидат Словени, затоашто: Анти=Анти и 
Венети=Венети- тие се преселиле низ Европа. Ако Венетите би биле Словени, Сло-
вени би биле Венецијанците, што не се прифаќа.Бидејќи венетски простори биле во 
Русија, Данска со Скадинавија, Британија и Германија, сите морале да бидат Слове-
ни, што не се прифаќа. Бидејќи ваква била состојбата, германските автори пишат, 
Словените биле со непознато потекло. Ако Словените како најброен народ остана-
ле со без непознато потекло, тогаш тоа веќе не историја- таа останала произволна. 

Како што Анти=Анти, Венети=Венети е и за Склавини=Склавини- од склава 
област. Ова е повод јас за нив да пишам само како така наречени Словени. Бидејќи 
Римјаните до V век не познавале Склавини, до тој век такви и немало. Склавините 
на Балканот се појавиле дури во VI век. Значи, Склавини имало само од V, VI…век. 

Овие тн.Словени не биле Словени- Словени произлегувало само од словото. 
Кога некој сака да пиши за преселби на Словени, кои во историјата и не би-

ле познати, тој мора да наведе и доказ/наод.Един бил пелазгискиот јазик на Платон. 
Во прилог се наведува напис кој е објавен на ФБ од авторот Марио Алинеи: 
„Марио Алинеи- Балканот, едини европски регион каде археологијата и ге-

нетиката неспорно се докажани. 
13. ноември 2015. admin 1 Comment Археологија, Балкан, Генетика, Истори-

ја, Лажирана српска историја, Марио Алинеи, Словени, Срби, Срби-автохтон народ 
на Балканот. 

Како долгогодишен соработник на Српската академија на наука бил и личен 
пријател на академикот Павле Ивиќ. Неговата теорија одавно е прифатена на уни-
верзитетите во Холандија, Италија и Шпанија. Како самиот Алинеи кажува, ‘на кр-
ајот на деведесеттите години три археолози и три лингвисти, потполно независно 
еден од друг, поставиле нови теории на потеклото на индоевропските народи и ја-
зици кои ја утврдуваат автохтоноста и непрекинатиот континуитет од палеолит“. 

На основ на компаративните анализи на археологијата, генетиката и јазикот, 
Алинеи дошол до заклучок дека неолитските технолошки иновации во Подунавјето 
овозможиле нагли демографски раст на населението, а така и развој на јазикот и 
културата. 

Тие иновации Алинеи ги сматра за најважен мотивационен погон на поши-
рокиот развој на јазикот и ја постава својата чуена теза дека аналогно развојот на 
палеолитот, мезолитот и неолитот може да се постави модел на хронолошкото да-
тирање на јазикот. 

Тој нагласува дека, за разлика од западна Европа, каде неолитот почнува во 
вториот милениум п.н.е.,едино на Балканот може да се прати континуитетот на ста-
рата европска цивилизација преку теловите веќе од 8 милениум п.н.е. Исто така се 
наведува дека археологијата и современата генетика потврдиле дека Балканот е ед-
ини европски регион каде најстарата археологија и генетика се неспорно докажани. 

На основ на овие сознанија Алинеи ја поставува тезата за автохтоноста на 
европската цивилизација во Подунавјето, како и за неговиот непрекинат континуи-
тет до денес. Тој оштро ја негира идејата за доаѓањето на Јужните Словени во 7 век 
н.е. и тврди дека за тоа апсолутно не постојат ни археолошки ниту историски дока-
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зи. Со тезата дека Јужните Словени се најдувале во Подунавјето уште од палеолит-
от, Алинеи практично ја срушил званичната индоевропска теорија. 

Опишувајќи го словенскиот ареал денес, тој тврди дека Словените уште се-
когаш географски и етнично-јазички ја заземаат половина западна Европа. Сматра 
дека Словените отсекогаш биле на тие простори, од длабокиот палеолит. 

Според неговото и мислењата на други лингвисти, каде го наведува и Јернеј 
Копитар, Словените завземале огромен простор- од Балтикот, преку северна Итали-
ја сè до Мала Азија, а народите како што се Венетите, Трибалите, Трачаните, Пела-
стите, Фригијци, Ликијци и Лидијци ги сматра прасловенски корпус. 

Тоа е еден од разлозите зошто Алинеи мисли дека е ‘потребно да се рас-
чисти една од најапсурдните последици на традиционалната историска хронологи-
ја, онаа која тврди дека Словените доцна стигнале на историската сцена на Европа 
и во исто време успеале, сосем необјасниво, да завземат огромни простори на кои и 
денес живеат’. Едини логичен заклучок може да биде дека заправо Јужните Слове-
ни биле оригинални покретачи на новата земјоделска револуција, занаетот, уметно-
ста, религијата, јазикот, првите урбани култури на Европа во Подунавјето. 

Алинеи сматра дека јужнословенската група е најстара, те. дека „не постои 
никаков северни словенски јазик туку западните и источните словенски јазици не-
зависно се развиле од јужнословенските. Примогеноста на јужнословенските јази-
ци се најдува во доказите дека тие лингвистички ги опфаќаат и источните и запа-
дните, те така претставуваат заеднички именител на сите словенски јазици“. 

Наспроти пораните теории за примогеноста на германските народи, Алинеи 
децидирано кажува дека тие всушност ја прифатиле тековината на неолитската ку-
лтура на Балканот, па така и дел на јазичната култура на Јужните Словени, што 
тврдел и американскиот лингвиста Морис Свадеш, велејќи дека гранката на герма-
нскиот јазик се издвоила од словенските јазици. 

Да би ја илустрирал својата теза за раното палеолитско настанување на ја-
зиците, како и ја докажал можноста на датирањето на јазиците синхроно со архео-
логијата, Алинеи направил три листи на словенски зборови од периодот на паледо-
литот,мезолитот и неолитот кои практично претставуваат најстар супстрат на евро-
пските јазици. 

Интересно е дека Алинеи го става старолатински, старогрчки и старосло-
венски во иста хронолошка рамница, нагласувајќи дека сите тие позајмувале едни 
од други. 

За нас најважен и најинтересен дел на неговиот труд есте чинителот дека 
неолитската култура на Подунавјето ја опишал како ‘првобитна јазична орбита на 
Европа’. 

За српската лингвистика, археологија и историографија оваа теорија, како и 
нејзините научни застапници, е од клучно значење оти Подунавјето и Србија ги 
вратила во центарот на интересување и проучување на научните кругови на запа-
дна Европа. Конечно, теоријата на Марио Алинеи, поврзувајќи го цивилизацискиот 
континуитет од палеолит до денес, отворила пат за нови истражувања на полето на 
србистиката- како српски јазик повеќе не би се посматрал како изгубен и потопен 
во некој имагинарен простор и време.  
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‘Словените завземале огромен простор- од Балтикот, преку северна Италија, 
сè до Мала Азија, а народите, како што се Венетите, Трибалите, Трачаните, Пела-
стите, Фригици, Ликијци и Лидијците, се прасловенски корпус’.57  

Нелогичност во современата историска наука, проф. др. Марио Алинеи об-
јаснува: ‘Потребно е да се расчисти една од најапсурдните последици на традицио-
налната последица на традиционалната историска хронологија,онаа која тврди-дека 
Словените подоцна стигнале на историската сцена на Европа и во исто време успе-
але, сосем необјасниво, да завземат огромни простори, на кои и денес живеат. Еди-
ни логичен заклучок може да биде- дека заправо Јужните Словени биле оригинални 
покретачи на новата земјоделска револуција, занаетот, уметноста, религијата, јази-
кот и првите урбани култури на Европа во Подунавјето. 

Јужнословенската група е најстара,те. ‘не постои никаков северни словенски 
јазик, туку западните и источните словенски јазици независно се развиле од јужно-
словенските...’ Алинеи децидирано кажува, дека Германците ја прифатиле текови-
ната на неолитската култура на Балканот, па така и делот на јазичната култура на 
Јужните Словени, што тврдел и американскиот лингвист Морис Свадеш, велејќи 
дека гранката на германските јазици се издвоила од словенските јазици“. 

Објаснувајќи го развојот на цивилизацијата во Европа, Алинеи заклучува: 
‘За разлика од западна Европа, каде неолитот почнува во вториот милениум пред 
Новата ера, едино на Балканот може да се прати непрекинатост старата европска 
цивилизација преку телови- веќе од 8. милениум пред Новата ера. Исто така, се на-
ведува дека археологијата и современата генетика потврдиле, дека Балканот е еди-
ни европски регион каде настарата археологија и генетика неспорно се докажани... 
Она што ја негира идејата за доаѓањето на Словените во 7. век на Новата ера е не-
постоење ни археолошки, ниту историски докази’.  

Источник: Тема Србија“. 
Египетскиот крал Псаметих (7 в.п.н.е.) рекол, Фригите биле постари од Еги-

птјаните според името бекос=пекос:бек=пек-пекара=печара за леб=пек;Фриги=Бри-
ги=Брижи=Бриж=Брж=Брз=Брс=Брсјак. Нивниот говор го има дативното у, како и 
т за трето лице еднина,како што бил прајазикот на белата која стигнала до Јапонија. 
Секаде до каде дошла белата раса, таму има градежи (пирамиди...), писменост итн. 

Следи тн.словенски бил варварски=пелазгиски- словенските народи се лага. 
Лубор Нидерле58 стр.23, продолжува за „Словените и Лужичката култура“: 
„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 словен-
ски, не можеме да дадеме точен одговор на прашањето што со ним било после оде-
њето на Германите, бидејќи знаеме по мноштвост дека тоа порано бил некој голем 

                                                 
57 Никогаш во историјата не биле познати Словените. Токму и затоа никогаш немало протословени. 
58 Лубор Нидерле, Словенске старине, Матица српска, Белград, 1954. 
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народ измеѓу Лаба, Дунав и Висла. Тешкотијата околу одговорот на ова прашање 
го признава и Рихтерхофен“.  

Лужичко-шлескиот 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 еди-
ница. Ако и во такви случаеви не би смееле да се осудиме да донесеме етнографски 
заклучок тогаш преисториската археологија не води никаде. Тоа бил несумливо по-
себен голем самостален народ. Тој пребивал во старата источна Германија, пополе-
ка се диференцирал и со продирањето на германските племиња од север доспеал во 
подрачјето на Германите, кои го потлачиле. Тоа, мислам, е неспорно“. 

Бидејќи историски Склавините биле тн.Словени, кои Римјаните ги позна-
вале само од V век, а на Балканот се појавиле од VI век, само Склавините истори-
ски биле тн.Словени. Русите, пак, за Словени се изјасниле за првпат дури во 860 го-
дина. Не смее да се изуми Русија била Венеја на Венети како што било во Данска, 
Скадинавија, Британија и Германија, со илирската култура во Британија и Источна 
Германија, со потекло од Балканот, отпаѓа било какво словенско потекло пред V в. 

Јазикот на Балканот бил варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски. 
За потврда дека тн.словенски јазик бил јазик на домородните на Балканот 

бил Хомеровиот јазик. Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Илијада била 
пишана на словенски јазик. Ова дури го потврдил и еладскиот (тн.грчки) лингвист 
Чулкас (1907). Тој пиши, Славо-Македонците во Лерин говореле Ран-Хомеров ја-
зик. Таков бил и на Критјаните. Ова било повод, јазикот на Критјаните да биде са-
мо тн.словенски. Па токму и затоа Критјаните го разбирале службениот јазик на 
Бугарија, но не еладскиот јазик катаревуса, кој произлегол од коине, службен само 
од 1868 година. Следи Критјаните сакале да се приклучат на Бугарија, но не на Ела-
да. За да се промени состојбата, Бугарија била принудена таа да се откаже од остро-
вот Крит. Тоа се гледа од член 5 во Букрештанскиот договор (1913), во кого се бара 
Бугарија да се откаже од островот Крит, и што се случило. И конечно, Фалмераер 
(1830) запишал, во Елада немало Хелени кои говореле коине туку Словени со свој 
словенски јазик. Значи, коине бил христијански јазик, а народен само тн.словенски. 

Елада отсекогаш била под Македонија- Македонија еладска само од 1913 г. 
Со Филип Македонци Бригија и Пеонија влегле во составот на Македонија. 
Иво Вукчевиќ59 пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда да-

тира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби 
приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски фил-
тер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од 
народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци со Пео, Р.И.) 

Се заклучува,на Балканот живеел еден те ист народ само со говорни разлики 
Тн.словенски јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Патонов 
Олга- Луковиќ- Пјановиќ,60 пиши под „ѓ) Милош С. Милојевиќ: „...излегу-

вањето на Угрите, или Унгарците од првобитната своја монголско- мамџуриска по-
стојбина. Оттука во унгарскиот, како и во бугарскиот има уплив на финскиот јазик 

                                                 
59 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. 
60 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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...Оти Унгарците како и старите Бугари,61а сега само вистински Бугари Гагуазини 
(околу Варна бесарабиска) не се ништо друго до најчиста крв монголска. Упливот 
на финскиот, или северно- чудскиот јазик се гледа дури и на нашиот српски јазик 
во делот на Македонија и Тракија, или стара Рашка. Тоа се огледа нарочито во оние 
додатоци кај Бугарите како: сребро то, благо то, пушка та... Ова за дел на маке-
донските Срби и за сите Рашани, или Траки показува..., дека на нив е упливана бу-
гараштина, а не да им е монголштина... Тоа исто го најдуваме во Велико- Русите 
околу Архангелското и Белото, или Леденото Море... Примери имаме за тоа кај Ма-
ксимовиќ (Год. на сјевер. Сп. 1864. г.II…)“.62 

Наводот немал врска со бугарштина туку само со јазикот на Домородците, 
на кого поимите се правеле со в-н-т: пушкава-пушкана-пушката со а=женски род. 
Па ова го нема во српскиот јазик кој бил само црковно- словенски падежен јазик. 

Во Додатокот „За српското име и за староста на српскиот јазик“ авторката 
наведува што напишал Валтазар Богишиќ: „Кој год го познава малорускиот народ 
ќе дојде до уверување, дека Малорусите во многунешта се најслични на Србите“. А 
Русинот Велтман се изразува уште појасно: „Во тој малоруски народ спаѓаат Сло-
вените и надалеку чуените Донски и Запорошки Козаци, кои постанале од Србите“. 

Се наведе дека со в-н-т се правеле именките на Балканот, Подунавјето, Ру-
сија...Ова значи Балканците, Подунавците и Русите биле еден те ист народ Пелазги. 

Генадиј Гриневич пиши, исти знаци со исто значење имало на Каменот Ро-
зета, Балканот, Подунавјето, Украина, Русија...Па таму живееле еден те ист народ. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во делот а) Јован Цвииќ и Срби од почеток, наве-
дува што Цвииќ (1865.-1927 за штокавскиот јазик: „Старо-штокавски (Македонија), 
средно- штокавски (Србија североисточно од стара Србија, одн. Македонија) и но-
во- штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, 
Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија), со: поддијалекти: екавски, 
ијекавски, икавски, постоеле веќе на тлото на древна Тракија и Илирија, на основ 
што се заклучува, дека словенскиот јазик не е донесен на Балканот тек во VII век 
по Христо...“.(Домородците говореле со варварски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.) 

Во Македонија живеел стар народ, до Шумадија среден народ, а во Шума-
дија нов народ каде било создадено српското кнежество, кое постанало држава, ко-
ја од таму се проширувала на југ во Македонија. Според некои автори, античките 

                                                 
61 Под „б) ‘Турција’, одн. Унгарија и Бугарија“, се наведува: Бугарите, на пр., како агресивна хорда, 
на број измеѓу 20 и 30 илјади луѓе, го преминале Дунав тек 679 година. Како група на хунско- тур-
ско потекло настапиле завојувачки, покорувајќи го со еден налет мирното автохтоно словенско на-
селение, кое- бавејќи се со земјоделство и сточарство не било приправно за војување...“ (Бугарите 
биле Татари со татарски чувашки јазик- тој немал ништо заедничко со варварски=пелазгиски, Р.И.)). 
62 Под насловот Сипријан Робер таа наведува што тој пишел: „...Илирските Срби се сложуваат во из-
ведувањето на нивното име со словенскиот збор СРП, кој час означува жетвачки СРП, а час нож, ко-
сир (француски SERPE) планински дрвосечач...“. Потоа таа наведува: „Меѓутоа, народот на Илирија 
укажува во своите приказни на другчие потекло на името Срби. Тие, кажуваат, дека Александар Ве-
лики после долгите борби против Илирија, а бидејќи од Словените (текстот на преводот на францу-
скиот славист го остваруваме слово по слово, како ништо да не би пропуштиле) задобил две рани, 
ипак успеал да ги покори. После тоа, тој измеѓу нив зел војничка елита, те. најдобри војници на број 
од пет илјади и ги повел во Азија. Традицијата кажува, дека тоа биле храбри луѓе, кои во Алексан-
дровата војска управувале со српови. Како тие ‘Косители на бојното поле’ направиле чуда, почнале 
да ги називаат по нивното најмило оружје- СЕРПИ“. Името Срб било срп; Бугар=вугар=в угар Уга-
рит- ридест предел; Арбан=ар бан- земјоделец; Влав- овчар; волгар=волг ар: волг=Volk=полк-полка. 
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Македонци биле Траки и Илири-овде се говори истоветно и за Срби. Повеќе автори 
пишат Србите биле Траки и Илири.Русите потекнале од Илирик (Нестор 11-12 век). 
Се потврдува, преселбите биле од југ кон север со истоветната ДНК оддалеченост. 

На Балканот во 19 век се создадени држави со свои државнотворни народи. 
И во 20 век држава Шкиптарија.Од овие нови држави не се признати Македонците. 

Албанците пишат, Шкиптарите биле Илири. Според нив, и Гегите (Черкези 
и Татари) биле домородци, а Словените (Македонците, Србите и Црногорците) дој-
денци.Не само што илирскиот јазик бил тн.словенски, што било и со тракискиот, за 
авторите Илир бил синоним на Словен-илирски јазик за Виена бил само словенски. 

Во еден напис беше објавено: „Писмо старо 250 години ги побива лагите. 
Балканската историографија е базирана на лаги, ова писмо тоа и го докажува“: 

„Од писмо старо 250 години гледаме дека грчката, српската и бугарската 
историографска наука измислила и лаже дека не постои македонски народ. Влади-
ката Василиј Петровиќ јасно ги набројува Македонците во ист ред со Србите, Бу-
гарите и други балкански народи. Црногорскиот митрополит како ‘смирен пастир 
на својата татковина на народот црногорски’ пишува писмо до рускиот гроф Шу-
валов дека ‘Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на 
заштита на Русија, ќе останат во својата вера, а доколку Црна Гора биде уништена 
и тие ќе ја изгубат надежта и ќе ја примат муслиманската вера’ “. 

Од наведеното се гледа овде се говори само за православни Албанци, но не 
Муслимани.Не случајно,православните Албанци (Шкиптари=Тоски) дури во 20 век 
се бореле со своите браќа- православните Македонци против заедничкиот неприја-
тел исламот. Исламизирањето зема замав последните векови. Бидејќи денес во Р. 
Македонија Шкиптари се само 10%, а Геги 90%, кои меѓусебно не општеле, не ста-
пувале во бракови и сè до денес не се разбираат, Гегите имаат азиско потекло- во-
главно Черкези и Татари. Гегите не ги наведува Марин Барлети (16 век) во својата 
книга Скендербег. Ист бил случајот и со Григор Прличев во Скендеребег. Григор 
Прличев Гегите ги наведува во Сердарот. Тоа било во 19 век- тогаш Гегите биле 
колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Исто така, тие биле колонизирани и на 
крајот на 18 век во северна Шкиптарија. Па јужните Тоски во 20 век велат за севе-
рните Геги, тие се дивјаци. 

Во прилог следи од Тајниот совет на Николај I во војните 1829/9 година пре-
длогот на првиот претседател на Елинското собрание, грофот Јоан Каподистрија. 
Тој предлагал, по распадот на Отоманите, на Балканот да се создадат пет кралства: 
прво Елинско кралство, со северна граница Арта- Пинеја; Кралството Србија со Бу-
гарија и Босна;Кралството Македонија, со Македонија, Тракија и островите Имбр-
ос, Самос и Тасос; Кралството Епир (со Епир, северена и јужна Албанија) и Хер-
цеговско и кралство Дакија (со Молдавија и Влашка)- тој тогаш живеел и ги по-
знавал балканските говори. (Следи само елинско=еленско=хеленско). 

Значи, токму тогаш немало Еладци, Бугари, Албанци и Романци со Власи 
туку имало само еден народ во 19 век така наречен Словени со пелазгиски јазик, а 
Пелазги биле Хелените (Херодот, Тукидид,Платон...) како и Македонците (Јустин). 
Христијански јазик бил само коине (тн.старо-грчки)- тој бил само едно: македонски 
Александријски Птоломејов јазик,и тоа со прва граматика и прв речник само 300-та 
г.п.н.е. Коине бил службен во Источноромејското Царство=тн.Византија. Па следи 
само од коине да произлезе катаревуса, кој бил прв еладски јазик само од 1868 год. 
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РОМЕИ=ХРИСТИЈАНИ- СКЛАВИНИ (ТН.СЛОВЕНИ)=ПОВЕЌЕБОЖЦИ 
 
Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од Слово- и Божјо Слово. 
Антите и Венетите со потекло биле од Балканот и Мала Азија (Херодот...) 
Римјаните до V век не познавале Склавини-Склавини на Балканот од VI век. 
Стјепан Антолјак,63 на стр. 99, пиши: „Словените под други имиња се јаву-

ваат доста рано. Но, првите сигурни вести за нив постојат дури во првиот и вториот 
век од н.е. Тогашните римски автори ги наречуваат Венеди или Венети,64 но сè 
уште не и Словени. Седиште на Венетите било источно од Висла, од Карпатите до 
Дњестар и неговата притока Десна. Подоцна тие заземале и пошироки простори. 
Името ‘Словени’ (Σκλαυηυοί) првпат се споменува кај Псевдо-Цезариј, византиски 
автор од почетокот на V век. Според него, Словените тогаш живееле близу Дунав. 
Покрај него ова име, кај византиските автори за Словените се јавува и името Анти, 
кои живееле во пределот од Днестар до Дњепар. Но, византиските автори, на Сло-
вените, иако поретко, им давале и други имиња (Гети, Авари, Скити)“. 

Бидејќи руските народни преданија биле поврзани само со реката Дунав, но 
не и со Заткарпатите, „пределот од Днестар до Дњепар“ бил населен од Балканот. 

Херодот употребувал поими Анти и Венети, но не и Склавини=тн.Словени. 
Следи Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Слове-

ни- според слово. Склавините биле домородни (Гети- Траки), а северно од реката 
Дунав и Заткарпатите биле населени Траките- во Скитија.А Аварите биле Монголи.  

Стр. 109: „Според византиските автори, Словените и Антите, коишто збору-
валке на ист јазик, како што пишува Прокопиј, биле слабо и мошне малку облече-
ни. Но затоа биле високи, и необично силни и по надворешноста не се разликувале 
едни од други. Поради таквата физичка кондиција, лесно го поднесувале недости-
гот на храна и облека, како и разните непогоди. Храната им се состоела од полски 
плодови (жито, просо, хељда) и разновидно месо, (од домашни животни, од дивеч и 
риба). Пиеле млеко и медовина, како и пиво варено од јачмен). 

Биле необично гостољубиви, што посебно го нагласуваат византиските авто-
ри, а се занимавале и со музика. 

Но овие убави особини на Словените и Антите ги засенувале понекогаш ни-
вната меѓусебна несложност и караници, па дури и омраза, што нивните неприја-
тели знаеле многу вешто да ги искористат“. 

Ова што било со тн.Словени, истото било со Траките- опишано од Херодот. 
„Кај Словените и Антите бил особено развиен култот спрема мртвите, кои 

ги изгорувале. Словените и Антите како многубожци имале заеднички бог непо-
знат по име. Тој бил единствениот господар на светот и творец на молњата, што кај 
јужните Словени се викал Перун. Нему, како на врховно божество, му принесувале 
жртвени животни“. 

Ова за тн.Словени било тракиски (Херодот).За тоа пиши и Бонифациј (8 век) 
кој ги христијанизирал Склавините=Повеќебожци- тие живееле источно од р.Рајна.  

„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 

                                                 
63 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
64 Венецијанците не биле Словени. Дури за Германците Венетите не биле Словени- Венети=Венети. 
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обожувале нимфите (самовилите), реките, езерата, пештерите и брдата, сонцето, 
месечината, ѕвездите, огнот итн.“. 

Тн.словениски божества имале Ведите.Ама и Персијците(Кавендиш-Линг) и 
Египтјаните (Луј Леже). Дури Перун го имале и Етрурците- тие биле само Пелазги. 

„Ни Словените ни Антите воопшто не верувале во судбината како старите 
Грци. Значи кај Словените постоело еден вид политеистичко боготворење на при-
родните сили на чело со богот на громот, инаку нивни многу богат пантеон“. 

Перун бил истоветен со Зевс- тн.словенски=пелазгиски=тн.Платонов јазик. 
Стојан Прибичевиќ, 65 на стр. .64, пиши: „Во старите записи за рускиот при-

нц Владимир I од Киев (980-1019 н.е.), кој станал христијанин во 989-та...најглавен 
од сите Перун, бог на громот, претворен со голема сребрена глава и мустаќи на-
правени од злато...Така, богот на громот Перун станал св. Илија, чија кочија се тр-
кала над облаците предизвикувајќи грмотевица“. 

Хелиос=Илиос- со Ил: „Ил врне, ил грме“. Ова било домородно- балканско. 
Димитри Оболенски,66 на стр. 45, пиши: „Ништо не знаеме за околностите... 

Словените...на две групи: првите наречени Склавини, биле населени по целата до-
лина на Дунав, сè до Дњестар на север. Особено бројни биле во Влашко. Втората 
група што Византијците ја знаеле како Анти (или Антаи) го заземале прилично го-
лемиот простор на јужноруските степи, од Бесарабија до Доњец...Антите во шести-
от век биле сметани Словени кои се во блиски врски со Склавините...“. 

Стр. 58: „Меѓутоа...За разлика од нив, се чини дека политичките институции 
на словенските Анти во Јужна Русија биле повеќе централизирани...“. 

Стр. 46: „Првите... често цитиран текст, на тогашниот византиски историчар 
Прокопиј: ‘Илирија и цела Тракија, од Јонскиот Залив до предградијата на Цари-
град, вклучувајќи ги Грција и Херсон (односно полуостровот Галиполи), речиси се-
која година ја пустошат Хуни (тоест Бугари), Склавини и Анти, речиси секоја го-
дина откако Јустинијан го презеде Римското Царство; а и да не ги споменуваме 
нивните неподносливи постапки кон населението’ “. 

Стр. 57: „Конечно...Словените...речиси целата територија на северниот и 
средниот Балкан, северно од четириесеттата паралела, од Алпите до Црното Море 
и од Јадранското до Егејското Море...“. 

Според него, тн.словенски јазик бил во Македонија-за него коине бил грчки. 
Стр. 59: „Со исклучок на рамницата...За Византијците нивните племенски 

заедници биле Sklaviniae (еднина Sklavinia)- израз со централна важност на раната 
среновековна историска географија на Балканот. Растурени по целиот полуостров, 
склавините биле области со географско единство, често пати сместени во речните 
долини по кои биле именувани и нивните жители: така Тимочаните живееле на Ти-
мок, Моравците на Морава, Струмјаните на Струма, а Неретвјаните на Нерента 
(Неретва). Од политичко стојалиште, склавините означувале области во кои живеат 
Словени, над кои Византија нема непосреден надзор, а тие, од своја страна, и нема-
ат некоја друга форма на централна адмиистрација. Нивниот статус компактно го 
одредува грчката Монемвасиска хроника (веројатно потекнува од деветтиот или од 
десеттиот век): според неа, Словените не Пелопонез ‘не се поданици на ромејскиот 
цар, ниту на кој и да е друг’ “.  

                                                 
65 Стојан Прибичевиќ, Македонија, нејзините луѓе и историја; Македонска книга, Скопје, 1990. 
66 Димитри Оболенски, Византиски комовелт источна Европа, Слово, Скопје, 2002. 
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Бидејќи „склавините биле области“, Склавините биле само обласни народи. 
Стр. 81: „Јавниот вид...800 година...Иако често пати ни недостигаат точни 

податоци, можеме да претпоставиме дека многу словенски епископии биле воспо-
ставени за време на Василиј I, кој, во соработка со патријархот Фотиј, планирал и 
раководел со преобратувањето на Словените, па затоа е заслужен и за повторното 
покрстување на големиот дел на населението на Балканскиот Полуостров. 

Напоредно со реорганизацијата на диецезите...на најголемите достигнувања 
на средновековното грчко христијанство. За помалку од два века христијанството 
било пренесено на целиот Балкански Полуостров, а до 1000 година речиси до крај е 
спроведено 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 власт и изградбата на патиштата, до-
шло до извонреден препород на верскиот живот. Главни центри на мисионерската 
работа во оваа област биле Патрас, Коринт, Аргос, Спарта, Монемвасија и полу-
островот Мани, кој бил покрстен од најпознатиот мисионер на Пелопонез, Св. Ни-
кон Покојникот (умрел околу 998). 

За успехот на православното христијанство...Првин потчинети, потоа преоб-
ратени и на крајот цивилизирани од страна на Византија, Словените од централни-
от и јужниот Балкан станале Грци. Тие три фази на овој тек на втопување се јасно 
опишани во еден византиски текст од почетокот на десеттиот век, во кој царот Лав 
VI му оддава чест за успесите на својот претходник, Василиј I (867-886): 

‘Нашиот блажено спомнуван татко Василиј I, царот на Ромеите, ги натерал 
(Словените) да се откажат од старите обичаи и откако од нив направил Грци и ги 
потчинил на управниците според римскиот образец и ги покрстил, ги ослободил од 
зависноста од нивните дотогашни господари и ги научил да војуваат со другите на-
роди кои им биле напријатели на Ромеите’ “. 

Само Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци и Ромеи (тн.Грци)=Христијани. 
Следи народен јазик бил варварски, службен кај Јустинијан латински и кои-

не христијански. Од Ираклиј (610- 641) само коине бил единствен службен јазик. 
Х.Џ.Велс, на стр. 282, пиши: „Атиловата престолнина личела на голем логор 

...Приск ни ги опишува бардовите, кои пееле пред Атила. 
‘Рецитирале стихови...Два пеливани, еден на маварска, а другиот на скитска 

народност, неизменично би го насмејувале примитивниот собир со разни движења 
на лицата, со смешната носија, скаредни движења и шаливи пренемегнување на не-
можен јазик, кој бил некоја неразбирлива мешавина на латински, готски и хунски. 
Целата дворана се тресела од громовитата и необуздана смеа. Самиот Атила, сред 
галамата, останувал ладен, озбилен и достоинствен“. 

Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константи-
нопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „меша-
јќи 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=тн.словенски=тн.Платонов било пред Склавините. 
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Димитри Оболенски,67 на стр. 58, пиши: „Меѓутоа, сепак...Судејќи според 
штурите резултати на византиските писатели од шестиот и седмиот век, Словените 
се занимавале со земјоделство и сточарство, здружени според сродството. Биле мо-
нотеисти, но верувале и во еден бог, творецот на молњата, е господар на сите не-
шта и нему му жртвувале говедо и друго...но длабоко ги почитуваат реките и ни-
мфите и некои други духови и на сите им принесуваат жртви а сите нивни пророш-
тва се поврзани за тие жртви’...“. 

Склавините биле само Повеќебожци како што било и со Ведите во Индија... 
Стр. 42: „Меѓутоа...нашиот византиски писател (во De Admnistrando Impe-

rio, Р.И.)...на островот Св. Григориј (денес Хортице), каде што паганските Руси со 
олеснување им принесувале на боговите жртви од живи петли под еден огромен 
даб. Уште четири дена пловење и доаѓаме до устието на Дњепар...“. 

Токму Русите го обожувале Перун. Па дабот му бил посветен на Богот Зевс. 
Стр. 195: „Се чини дека…Некаде околу 980…Рускиот летопис…На чело на 

овој пантеон бил Перун, богот на громовите и молњите (чии артрибути веројатно 
претставуваат комбинација на едно словенско божество и скадинавскиот Тор), на-
правен од дрво, со сребрена глава и златни мустаќи. Луѓето им принесувале жртви 
на овие идоли…“.  

Перун бил на громот и секајцата Σ истоветен со Зевс-Афанасиев Перун=Зевс 
Иво Вукчевиќ,68 на стр. 24, пиши: „Не е збор Божји 
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 Едем, Адам и Ева ги 
презеле од вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не се ништо друго до 
делче околу четири стотини записи за поплавите; нејзиниот Арк и Арарат имаат 
свој еквивалент во митските верзии на Потопот; дури и имињата на Ноевите сино-
ви се копирани; така и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоно-
вите подвизи рушењете на столобови, Мојсиј е вообличен по угледот на сиријскиот 
Мизес; неговото право по углед на Хамурабијевиот законик.Нејзиниот Месија е из-
веден од египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови се дословни копии на еги-
петски ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) 
наидува на 137 сличности, додека измеѓу Христо и Кришна има на стотини’. 

Мешањето закони на природата и процесите на создавањето со Божја волја, 
јудео- христијанската теологија, по верување на Грахам, се меша Пеколот со Рајот. 
Тој така пиши: ‘Волјата Божја!- тоа е општопознат узвик на секој масовен убиец’ “.  

Бидејќи ведскиот Кришна во Индија, египетскиот Хорус и склавинскиот Хо-
рс во Македонија било едно исто, Ведите, Египтјаните и Македонците имале иста 
митологија. Тоа говори, тие како Белци биле еден те ист народ со еден те ист јазик. 

Па следи Склавините на Балканот со својот Хорс биле само Повеќебожци. 
Х.Џ.Велс,69 на стр. 299, пиши: „Уште познатно биле примесите на алекса-

ндриското обожување, кои продреле во христијанските обреди и идеологијата. Е 
природно дека христијаните во лицето на Хора, кој бил Сераписов син,а кој при тоа 
е сматран како вистински Серапис, нашле по аналогија јасно објаснување за мисла-
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та која им ја изнел Свети Петар. Од тоа па до изедначувањето на Марија со Изида, 
до нејзиното подигнување на степен на божество и покрај јасните Исусови зборови 
за мајката и браќата, кои порано ги наведовме од евангелието, бил само еден чекор. 
Се разбира дека тој чекор и е направен. Исто така било природно дека христијан-
ството примило, готово неосетно, извесни надворешни обележја на најраспростра-
нетата вера...“. 

Димитри Оболенски,70 на стр. 6, пиши: „Судејќи според постоечките доку-
менти...Пред покрстувањето тие биле ‘варвари’, а по покрстувањето од нив се оче-
кувало да станат поданици на источноримскиот цар...“. 

Стр. 50: „Таа разработена шаховска игра што владата на Јустинијан...Ме-
нандер дури тврдел ‘дека дури и без војна, само со неговата мудрост, можел да ги 
уништи варварите, само ако живеел подолго’...Прокопие ни зборува со горка иро-
нија: ‘откако ги вкусиле римското богатство овие варвари никогаш не го заборави-
ле патот што води до него...Според тоа сите тие варвари станале господари на рим-
ското благо кое или го добиле на подарок од Царот или го ограбиле низ царството, 
продавајќи робови за откуп и тргувајќи со мирот’ “. 

Постоеле Римјани=Христијани и Склавини=Повеќебожци- верски народи. 
Димитри Оболенски,71 на стр. 57, пиши: „Конечно...Тесалија, Епир и запа-

дните делови од Пелопонез биле густо населени со Словени. Само градовите кои 
имале пристап на море- Атина, Коринт, Патрас, Монемвасија- ги задржале уште не-
кое време византиските гарнизони. На суровиот источен брег на Пелопонез, грчко-
то население не попуштало. Но останатиот дел од него бил надвор од непосреден 
византиски надзо речиси два века...Исидор Севиљски без никакво претерување пи-
шува дека на почетокот на владеењето на Ираклиј, ‘Словените ја одзеле Грција од 
Римјаните’. Меѓу 723 и 728 година аџијата Вилибалд, на патот на Западна Европа 
кон Палестина застанал во Момемвасија, на југоисточниот врв на Пелопонез, град 
кој, како што нè известува неговиот биограф, лежел ‘во земјата на Словените’. А 
Константин Порфирогенит, опишувајќи го Пелопонез непосредно после 934 годи-
на, вели дека големата чума од 746-747, ‘целата земја била словенизирана и станала 
варварска’ “. 

Стр. 59: „Со исклучок...Словените...Нивниот статус компактно го одредува 
грчката Монемвасиска хроника (веројатно потекнува од деветтиот или од десет-
тиот век): според неа, Словените не Пелопонез ‘не се поданици на ромејскиот цар, 
ниту на кој и да е друг’ “. 

Стр. 82: „Напоредно...Најрешително се работело на Пелопонез...Главни це-
нтри 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)“. 

Стјепан Антолјак,72 на стр. 19, пиши: „Многу важен спис за прашањето на-
селување на Пелопонез е т.н. Монембасиска хроника, т.е. хроника за основањето на 
Монембасија. Ова кратко дело од непознат автор изгледа е создадено кон крајот на 
X или во почетокот на XI в., а некои податоци што ги наоѓаме во него се земени, 
меѓу другото, и од Менандр, Теофилакт Симоката и други писатели. Оваа хроника 
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може да ни послужи како веродостоен извор на Словените во Грција, кои ги наре-
кува Авари“.  

Стр. 130: „Секако дека и македонските склавинии, како и останатите склави-
ни, некое време биле во извесна зависност од Аварите. Од овој азијатски воинстен 
народ...“. 

Авари=Авари (Монголи) и Склавини=Склавини (Белци)-очите не ги лажеле, 
Римјаните биле Христијани, а Склавините (тн.Словени) само Повеќебожци. 

На Христијаните службен јазик им би коине-на Повеќебожците народен варварски. 
Кога на Пелопонез дошле Аварите ги нашле Склавините=Повеќебожците.73  
Како што Склавините се христијанизирале, само така тие станувале Ромеи. 
Георги Острогорски,74 на стр. 204, пиши за иконите. Па во фуснотата вели: 

„Византиските извори говорат за едикт со кој калифот Езид II 722/3, наредил уни-
штување на христијанските икони на територијата на своето царство. Всушност не 
се работело само за унуштување на христијаските икони туку и на сите култни 
слики кои претставувале живи суштества, а слични мерки преземал веќе и Езидо-
виот претходник, калифот Омар II (717-720). За целиот овој проблем в. Grabar, Ico-
noclasme 103 sq.“. 

Се работело само уништување на наследството на повеќебожната вера. 
Димитри Оболенски,75 на стр. 78, пиши: „Следната тема- ‘Македонија’, била 

основана меѓу 789 и 802 година. Нејзиното име, од географска гледна точка нето-
чно, зборува само за намерата на византиската власт оваа област да ја користи како 
отскочна штица за обновување на византиската Македонија која тогаш сè уште би-
ла во рацете на Словените. Темата ги опфаќала централниот и западниот дел на 
Тракиската рамница, главен град бил Андијанопол , а втор по важност- Филипол“. 

Стјепан Антолјак,76 на стр. 148, пиши: „Тогаш му тргнало од рака на Тома 
со брзите, воени бродови, коишто ги презел од Византија, да навлезе и во Маке-
донија. Сега склавиниите во Македонија станале самостојни и независни како и ја-
дранските склавини во времето на Михаил II, како што пишува за овие вториве 
Константин VII Порфирогенит. Така останале одделни од византиското царство сé 
до предвремена смрт на Тома Славениот (октомври 823) 

Оттогаш па до 836/7 година изворите ништо не говорат за склавините во 
Македонија. Истата година се дознава дека некој непознат егзархонт од она скла-
винија, којашто била ‘во горите на словенските краеви’, кренал востание од големи 
размери ‘и течеа потоци крв, а околината изгоре од оган и беше исполнета со стра-
отна темнина’, како што живо го опишува Игнатие Ѓакон, автор на ‘Житието на 
Грегорија Декаполит’. Иако не може да се установи која е оваа анонимна востани-
чка склавинија и кое словенско племе се побунило, сепак може да се заклучи дека 
овде се работи за склавинија од околината на градот Солун. 

Исто така ниту датумот на ова востание не е сигурен и само се претпоставу-
вало дека пламнало о.836/7 година“. 

Стр. 196: „Како завршило ова востание ? Може да се претпостави дека го 
стигнала судбината на сите поранепшни и дека било уништено со сила. 
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Според изворите, оваа анонимна востаничка склавинаја била од последните 
преостанати слободни или полуслободни склавинии, која само формално ја призна-
ла власта на византискиот цар. 

По спомнувањето на оваа склавинија со нејзиниот анонимен владетел во из-
ворите од IX век и понатаму повеќе не се зборува за ни една македонска склавинија 
под вакво нејзино општо име. 

Која била таа склавинија и каде се наоѓала, постојат неколку мислења. Но 
сепак сите научни работници се сложуваат дека се наоѓала во околината на Солун“. 

Стр. 197: „Се разбира дека со ова не се исцрпени и останатите склавинии 
кои се простирале околу Солун и подалеку од тој град. 

Бидејќи изворите говорат за некои склавинии како анонимни а и премногу 
општо, тоа единствемо може да се установи во пределот околу градот Солун. 

Тоа истото се однесува и за наведената склавинија, која во 836/7 г. го крена-
ла последното големо востание против византиската царска власт“. 

Склавините се христијанизирале и станале Римјани- повеќе без Склавини. 
Македонците биле само Домородци- тие прво биле Повеќебожци, а потоа и 

Христијани. Иако Македонците станале христијани, тие понатаму не се откажувале 
од своите повеќебожни традици наследство од старата ера, што продолжило во два-
та милениуми во новата ера,дури и во трет милениум.Ова се потврдува со славното 
Коледе со дабот кој му бил посветен на богот Зевс, чиј пан се распукува во крст кој 
бил од старата ера. Па од панот се правело паница. Следи од пан богот Пан...Исто 
така, Св. Трифун пијаницата: опианиш=о пијаниш=пианиш=пианис=дианис=Дион-
ис- славен во Индија од Ведите.Во стар Египет опиум=опи ум-афион=апиун=опиум 

Бидејќи Дионис...во Скитија не се обожавал, Македонците не потекнале од 
Скитија. Русите потекнале од Балканот- за Нестор (11-12 в) Русите биле од Илирик. 
Ова го потврдуваат и традициите на Русите- тие во своите преданија ја славеле ре-
ката Дунав, но никако било што со руските простори. Следи руски Заткарпати биле 
и се само оние на Илирик- Балканот, но не руските каде до денес нема лоза за вино.  

 
РУСИТЕ БИЛЕ РЕЦКАРИ- СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВО ОД 860 ГОДИНА 
 
О.Луковиќ- Пјановиќ,77 во насловот „Срби и постанокот на писмото“ пиши: 
„Едино подрачје на кое владее особена збунетост есте ПИСМОТО. Приоѓај-

ќи на овој важен проблем, неминовно поврзан со развитокот на културата воопшто, 
ќе почнеме со Орфеј.78  

Она што најдуваме за Орфеј по енциклопедиите- небулозно е и не може нас 
да не задоволи. Меѓутоа, Јован Деретиќ во том I на својата ‘Историја Срба’ му 
посветил едно мошне содржајно поглавје на Орфеј, нарекувајќи го ‘Орфеј и негово-
то дело.’ 

Тука, на основ на обилната библиографија, на основ на кратките податоци 
најдени кај Еурипид, Аристофан, Паузаниј, и др., Деретиќ настојува да извлече нај-
прецизни заклучоци за тој трачки, или, како што тој кажува- на рашкиот крал, кој 
‘запалил луч на мистериите’, додека со својата лира ги занесува луѓето, ги кротел 
дивите ѕверови... Уз сè тоа, Деретиќ Орфеј го назива и ‘голем просветител, кој го 
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учел полоделството, употребата на растенијата, кој ја предавал ВЕШТИНАТА НА 
ПИШЕЊЕТО, мудроста на верата и убавината на љубовта’. Накратко, историчарот 
Деретиќ Орфеј го назива ‘дивот на создавањето’, за кого е малку да се напише само 
едно поглавје. Тој создавач бил роден во пределот измеѓу Олимп и реката Стру-
ма,79 како син на кралот на таа област, па и самиот постанал крал, како што често и 
се најдува во записите ‘трачкиот крал’. Деретиќ кажува, дека Орфејевите предци 
биле од племето Кикони, а дека Орфеј се претставувал во рашкото одело на тоа ди-
вно време кое се состоело од лисичја шубара, од долги чизми, долга кошула и ка-
баница... 

Меѓутоа, Деретиќ особено ја подвлекува ‘Орфејската веронаука’, по која по-
стои еден врховен Бог, господар на небото и земјата, на кому му се подредени 
останатите богови, па додава: ‘Уште пред Орфеј Србите80 верувале во еден врхо-
вен Бог... а после Орфеј ова верување било званично и едино... Претечкото на Све-
тото Писмо била Орфејевата Света Историја, напишана на метални плочки, кои се 
чувани во некој храм на планината Балкан.’ Платон кажува, понатаму нас не обаве-
стува Деретиќ, дека Орфеј ја открил поезијата, дека својата мудрост ја изразувал 
низ пророштва и дека оставил една космогонија, по која во почетокот имало само 
вода и чврста материја. Потоа најпрво постоело време...“. 

„Па водејќи се од сè напред изложено...Словени81...Па, судејќи по она, што 
го зачувал Платон во својот дијалог ‘Критија...тоа било врежувано и овековенчено 
на столбовите и на плочите од злато. Ево, најпрво, тој текст онака, како Платон ни 
го прикажал: ... (текстот е на коине- преведен на коине во Александрија, Р.И.) 

Горните одломци на Платоновиот текст во превод гласат: 
1.- На столбот, освен закони, (било) врежано големо проклетство за секој, 

кој (за него) би се огрешил. 
2.- ‘...на нив тој закон налагал и слова (натпис) на првите (кралеви), испиша-

ни на столбот од орихалка, кој се најдувал во средина на островото, во храмот...’ 
3.- Бидејќи би пресудил, кога денот настане, пресудата би ја врежале на зла-

тна плоча, која, заедно со одело, ги оставале за успомен’ “. 
Во поднасловот „д) Древни сведоштва“ Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува:  
„Сега да се вратиме назад, до ‘ПЕЛАЗГИСКИТЕ СЛОВА’, со кои се служе-

ле Орфеј и Лин, со што Пелазгите- преку писмото- се идентификуваат со Траките. 
Во останатото, по сите вести од старината, голема маса на Пелазги, кои не отишле 
за Италија, се прошириле преку целиот Балкан...А со тој ист јазик и пелазгиско пи-
смо, биле испишани ‘ТРАЧКИТЕ ТАБЛИЦИ’, со врежани Орфејови зборови, или 
поточно со негови совети за лечење на духот и телото. Тие таблици ги споменува 
трагичарот Еурипид во својата ‘Алкестида’, во стиховите 966-969. Овде не ни е за-
дача да ги анализираме Еуридовите стихови, туку да подвлечеме постоењето на 
едно писмо на Балканскиот Полуостров...“. 

„Да се вратиме на обавестувањата на Диодор од Сицилија, во истата кн. III, 
гл. 67...Во записот, за кого овде говориме, Диодор кажува, дека Тимотиј, син Ти-
мотијев, а внук Лаомедонов, кој живеел во Орфејевото време, направил големо па-
тување, преминувајќи голем број места на земјината површина, како нпр., западни-

                                                 
79 Наведените простори ништо немале со рашкото. Пак, Срб=срп- Србите биле косачи, жетвари... 
80 ...Херодот...Прокопиј...не познавале Срби. Поим срб=срп имало на Балтикот...Сирија...Египет... 
81 ...Херодот...Прокопиј...не познавале никакви живисуштества Словени-Прокопиј пиши Склавини. 
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те краишта на Либија, сè до океанот. Така стигнал до градот Никеја на брегот на 
океанот, од чии жители ја слушнал целата приказна за Бах, која ги изложувала 
‘сите прилики на неговиот живот’. На основ на она што го чул, понатаму кажува 
Диодор Сицилијански, Тимотеј напишал спев Фригија’ и тоа на древен начин- како 
по јазик, така исто и по писмо, те. со ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК И ПЕЛАЗГИСКО ПИ-
СМО. Еве го тој навод: ... (текстот на коине, Р.И.) 

А тоа значи: ‘Служејќи се ‘знаци’ на првите Пелазги и (служејќи се) со пе-
лазгиски говор’ “. 

Се говори за врежувања на знаци. Сипријан Робер пиши: „Пра Словените 
немале слова ама читале и прорекувале со помош на црти и рези (чертами и рјеза-
ми). Не можат да се означат појасно руните“. Руни пишеле Етрурците, Русите и др. 

Љубомир Кљакиќ82 пиши: „Јосеф Јиричек, кој бил познавач на овде наведе-
ното издание на книгата Словенске старожитности, објавил и неколку документи 
од ракописната заоставштина на Павле Шафарик. Наведувам од таа заоставштина 
три важни и малку познати документи за словенската писменост пред мисијата на 
Кирил, Методиј и нивните ученици. Така во записот од крајот на IX век, кажува: 

‘V. 58- 63 
Dve veglasne deve… 
Vyčene veščbam vitezovym. 
U jednoj su desky pravdodatne 
U vtorej meč krivdy karajucy. 
Protiv ima plamen pravdozvesten, 
I pod nima svetocudna voda. 
V. 87- 88 l sebraste glasy deve sudne 
Srebraste je u osudje svate. 
V. 91 Je se glasy čislem pregledati 
V. 38 l suditi ima po zakonu. 
69. Sudite sami po zakonu pravdu 
119. U nas pravda po zakonu svatu.’  
Шафарик овој запис го пронашол во Чешкиот музеј. Тој посебно скренал 

внимание на ‘dasky pravodatne’, ‘штичка на законите’ или ‘таблица на правдата, ко-
ја се споменува во записите Snemy. Шафарик претпоставува дека на таа штичка 
била запишана збирката на старите закони и правила. Овде треба да се потсети на 
Бидимировите размотрувања на најраната словенска писменост, како и неговото 
истакнување на предноста на штичките и стапчињата за пишење направени од ба-
лканската буква ‘црвено срце’. 

Втор важен документ за предхристијанската писменост Шафарик нашол во 
Александријската хроника, како што тој ја нарекува Константинополска хроника. 
Во науката тој споменик е познат и како Chronicon paschale. Според овој извор, пи-
смото го користеле следните стари народи: Кападокијци; Ибери односно Тираншти 
и Табарани; Латини, односно Римјани; Сармати; Хиспанијци; Скити; Рекови; Ба-
старини; Меѓани и Арамејци. Документот го опфаќа периодот од првите писма до 
354. и од тогаш до 630. година. Повикувајќи на истражувањата на Суровјерцки од 
1824. година, Шафарик наведува да споменатите Сармати всушност се Словени. 

                                                 
82 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I- III, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd 1993, стр. 151. 
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На основ на Тунмановата историја скадинавските народи од 1772. година, а 
посебно на неговото поглавје ‘Ausser dem Dithmar kannten auch die islandischen 
Schriftsteller die Wendischen Runen (Winda- Runir)’. Шафарик бележејќи дека Исла-
нѓаните пред мисијата на бискупот Дитмар, го познавале и користеле ‘словенското 
писмо’ и ‘словенскиот начин на пишење’. Тоа писмо Исланѓаните го викале 
‘Winda- Runir’, односно ‘виндски руни’. Порано наведените разлози за идентифи-
кација на Венда- Винда- Венета, како словенски заедници. Тоа значи дека писмото 
‘Winda- Runir’ секако било со словенско потекло, односно дека е во прашање на 
словенско писмо. 

Наравно Шафарик потсетува и на познатото сведоштво на монахот Храбар 
од X- XI век. Храбар изричито пиши дека Словените давно пред појавата на Кирил 
и Методиј, ги пишеле со сопствено писмо своите книги и од нив прорекувале. Кни-
гите се пишани со ‘чр’тами’ и ‘резами’, со ‘црти’ и ‘рези’. Во коментарот уз ова 
сведочење Шафарик посебно ја истакнува пророчката моќ на тие предхрстијански 
книги. За пророчката моќ на старите словенски книги сведочи и германскиот би-
скуп Дитмар. За време на својата мисија на покрстување на полабските Словени во 
X-XI век, Дитмар се уверил дека овие Словени користеле писмо многу пред него 
што постанале христијани. За ова тој сведочи во познатата Dithmari Chronikon. 

Шафарик, најпосле, наведува и стари руски хроники, а посебно Новгород-
скиот летопис од 1208. година, која ги споменува Новгородските штички. На овие 
штички бил запишан аманетот на старите словенски кнезеви: ‘A čdo na doskach, a to 
knjazju ostaviše, i daša dosky Dmitrovy knjajzu Svatoslavu, i bjaše na nich bez čisla’. 

Повикувајќи се на Шафариковото истражување само е една можност. Дру-
гите автори кои, исто така, понудиле обилје аргументи за другчија рецепција на 
најраната историја на словенските заедници, можеле да бидат споменети со истиот 
резултат. Тоа посебно важи за нашите автори од XIX и пораните векови. Совреме-
ната критичка рецепција на нивните трудови изостанала, а тие се препуштени на 
заборав, забрана и надмената дисквалификација“. 

Димитри Оболенски,83 на стр. 141, пиши: „Царот ги избрал двата браќа од 
Солун, Константин и Методиј, да ја преводат повратната мисија во Моравија. Ние 
веќе ги спомнавме работата на Константин, неговата интелектуална особина, него-
вите лични врски со водечките византиски учени луѓе од тоа време и улогата на 
цариградскиот универзитет ја имал во неговото образование и во подготовките за 
мисионер и дипломат. Браќата потекнуваат од семејство со традиција на 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 византискиот ‘естаблишмент’, а според образованието 
биле дел од главниот тек на традициите на ученост и писменост кои се спроведу-
вале под заштита на владините кругови во Цариград. Обајцата стапиле во свеште-
ничите редови. Константин во ѓакон а Методиј станал калуѓер во големиот мана-
стирски комплекс на Олимп во Мала Азија. Во  Цариград високо ги ценеле негова-
та подготвеност и искуство. На пример во 860 година, царот Михаил III и патријар-
хот Фотиј му доверуваат важна политичка верска мисија во државата на Хазарите, 
северно од Кавказ. Кога биле избрани да ја преводат мисијата за Моравска, Мето-
                                                 
83 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
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диј бил игумен на еден манастир на Олипм, а Константин подучувал филозофија во 
цариградската школа која работела при црквата на Светите апостоли во Цариград“. 

Стр. 184: „Нивното име- Руси- потекнува од името на народот когошто Сло-
вените, во деветтиот и десеттиот век, го нарекуваат Рус’,Грците Рос и Арапите Рöс. 
Во тоа време зборот Рус имал три различни значења кои понекогаш се преклопу-
вале. Тоа била одредница за шведските Викинзи или Варјази кои долж Волга, а по-
доцна и долж Дњепар се движеле, во своите трговски походи, кои кон југ и до сре-
дината на деветтиот век под свој надзор држеле поголем дел од речниот пат од Ба-
лтикот до Црното Море...“ . 

Рус било рус- делимичен албинизам. Пак, рос + ки = роски („ роски народ“) 
Овде се разликуваат два поими: роски=рецки за Рецкари и Словени- слово. 
Кога од Цариград во тајна мисија во Русија биле испратени Солунските Бра-

ќа, Константин и Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие би-
ле Рецкари, а не Словени според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово. Тие 
пишеле на „роцки јазик“. Значи, биле само „роцки народ“, но уште не и Словени. 

Со тоа што Русите го одбегнуваат наведеното за „роцки народ“, само од ре-
цки до Рецкари, не е случајно: од роцки=рецки и роски=рески не било руски (рус). 

Русите го прифатиле коинското слово, и постанале Словени. Тогаш се уште 
немало тн.старословенски јазик. Следи Русите станале коински (тн.грчки) Словени. 

Овде е битно да се наведе, зошто тоа го одбегнуваат руските автори. Ако тоа 
не се одбегнувало и одбегнува, би било јасно, Словените произлегле само од поим-
от слово, што немало врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. 

За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши: 
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на исто-

риски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнува-
ле од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји. 
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите 
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир 
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, запо-
чнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрсту-
вањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера 
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опа-
сноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна 
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионер-
ска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пра-
теништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот 
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазер-
ското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.  

Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“... 
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време 
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и 
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и пре-
стоела голема иднина...“. 

Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé. 
Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen 

die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirkli-
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chkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk, 
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen 
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“. 

Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓу-
тоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а 
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени. 

Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој 
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама се-
га славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солун-
ските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се 
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик. 

Русите не биле Словени туку само Рецкари „роцки народ“- Словени 860 г. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,84 во насловот “De Illyricae Linguae…”, наведува:  
„Секој параграф...овде се осврнуваме на Јован Дубровиус, чие дело ‘De re-

gno 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 на-
долго во царствата и областите, ипак имале ист говор (јазик) и готово истозвучни 
зборови, се називале со заедничко име- Словени. Освен тоа, од самиот збор ‘СЛА-
ВА’ (GLORIA), која кај нив се кажува СЛАВВА, се викаат СЛАВИТНИ’ “. 

Иво Вукчевиќ85 пиши: „Од премисата дека Сарматите биле Словени, а Сло-
вени Сармати тргнуваат бројни средновековни и подоцнежни коментатори на исто-
ријата и јазикот на Словените. Во историјата на Чешка од средината на XVI век, 
учениот бискуп на Оломоуц, Johannes Dubravius, го изведува името Словен од сар-
матскиот збор слово, кое тој го објаснува, има исто значење како verbum на лати-
нски... (Histoirae Regni Boiemiae, 1552)“. 

Љубомир Кљакиќ86 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’87 
или, во превод: ‘Словени (Словен од  с л о в о = реч), главна гранка на индо-
европското семејство на народи’. Како што е познато, ‘словото’ кај нас има и зна-
чење писмен, еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа германско- бри-
танска 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). 
Ристо Ивановски88 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 

                                                 
84 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
85 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007., стр. 89. 
86 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I- III, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd 1993, стр. 85. 
87 Hermann Kinder and Werner Hilgemann: The Panguin Atlas of Wordl History I- II, Penguin Books, 
(прво издание на германски 1964; прво издание на англиски 1974), London 1978, vol. I, p. III.  
88 Ристо Ивановски, Грците- одродени Склавини и Словени, 2004, Битола, стр. 8. 
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што не ја сакале доктрината за Логосот (‘Словото’) од прологот, и затоа го неги-
рале авторството на апостолот, припишувајќи му го на Керингус, еретик кој се по-
јавил при крајот на првиот век’ “. Значи, логосот се преведува збор (реч) и слово. 

Словените биле Словени-слово, а не тн.Словени (Анти, Венети и Склавини). 
Стјепан Антолјак,89 на стр. 533 пиши: „Службен јазик во Самуиловата др-

жава 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 литера-
тура, која имаше своја база од Климент па натаму. Тука треба да се наведе и Ко-
зминото ‘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 зачува-
но и спасено“. 

Д.Оболенски,90 на стр.144, пиши: „Пред да замине од Цариград, Константин, 
со помош на новото писмо и за потребите на литургијата,  превел еден избор на по-
уки од Евангелието. Во Византиската црква евагелистот почнува со првите стихови 
од првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велигден-
ската литургија: ‘Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше 
Словото’. За нивната симболична применливост на предстојната работа за покрсту-
вање на Словените на нивниот сопствен јазик, секако биле свесни и Константин и 
неговиот средновековен биограф“. (Покрстување со Словото- Божјото Слово, Р.И.)  

Х.Џ.Велс,91 на стр. 348, 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 при-
врзаници 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 насто-
јување, новиот предмет да се доведе во врска со старите предрасуди, се развило не-
обично богословење. Набрзина настанал спор за тоа дали Коранот од секогаш по-
стоел, едновремено со богот.92 Бевме запрепастени со оваа замисла, кога во неа не 
би го познавале добронамерното покушување на еден образован христијанин, пре-
мимнувајќи во исламот, на овој начин да се исламизира со зборовите на евагелието: 
‘На почетокот беше зборот, и зборот беше во богот, и богот беше збор’93 “. 

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 изјасна-
ле Словени во 860 година, што го напишал цариградскиот патријарх Фотиј (860 г.). 

 
КОИНЕ БИЛ СЛИЧЕН СО ПЕРСИСКИОТ-НАСЛЕДНИК НА АРАМЕЈСКИ 
 
Коине бил македонски: бог Македон=маке дон, како и Халкедон=халке дон. 

                                                 
89 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
90 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
91 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
92 Сер Марк Сајкс. 
93 Според Јован, гл. I., 1. 
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Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените биле Пелазги, како што биле и  
Македонците (Јустин). Следи јазикот на Хелените и Македонците бил варварски= 
пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов- само тн.словенски. Токму и затоа ниеден ан-
тички автор не напишал, Македонците со Хелените во Елада сосе Јонија меѓусебно 
не се разбирале, и затоа ним им бил потребен преведувач. Отстапување има само 
кај авторот Квинт Куртиј Руф,94чиј најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата била 
печатена само во 15 век. Од неговата книга првите две книги недостасувале- ве-
ројатно такви биле намерите на Рим со Ватикан.Во нив Ј. Френсхајм во 17 век внел, 
јазикот коине (тн.старо-грчки) постоел за време на Александар Македонски, и тоа 
наједноставно: одма веќе беше го заборавиле мајчиниот јазик и го прифатиле нови-
от јазик (коине). Бидејќи ниеден човек во светот одма не го заборавува својот мај-
чин јазик, за тој одма да го прифати нов тек тогаш непознат јазик, е предрско и не-
озбилно. Исто така, тој говори за Евреи, Епир, Грци и Германи. Неговите дрскости 
биле прифатени со тешки последици се до денес. Ова важело и за следниов автор. 

Харолд Ламб,95 на стр. 274, пиши за Александар Македонски: „Веќе имал 
средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски го-
вор коине што се разбирале на исток сè до Вавилон. Од Вавилон на исток пер-
сискиот, јазикот на судовите и на трговските центри, бил општо средство за оп-
штење. А научниците што ја придржувале војската откриле сличности меѓу двата 
јазика. Сега веќе македонските водачи ги употребувале грчкиот јазик во секојдне-
вните разговори. Некои помлади офицери како Пеуцест брзо го совладал персиски-
от. 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=пела-

згиски=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 пелазги-
ски=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 де-
фтер Омер: дефтер=де фтер=втер=втор Омер. 

Во Месопотамија со Египет живееле две раси, белата (пелазгиска) и црната 
(семитска) раса- сиријскиот арамејски и старо-египетскиот биле дворасни јазици. 
Прво се пишело одвоено, па заедно на ист камен... и се создадени заеднички јазици. 
Наведеното објаснува, арамејски и старо-египетски биле дворасни (мешани) јазици. 

Коине бил создаден во Египет. Овој со Апостол Павле станал христијански 
јазик.Тој бил наречен византиски јазик.Како таков говори дури Хан во 1865 година. 

Коине бил Александријски Птоломејов јазик, кој во 19 век н.е. бил тн.старо-
грчки. Во прилог на наведеното се приложува доказот CODEX ALEXANDRINUS: 

Алексанровиот ракопис е еден од најзначајните ракописи пишан на коине од 
V век н.е. Текстот е напишан во Александрија. Овој е најстариот познат ракопис 

                                                 
94 Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, Патрија, Скопје, 1998. 
95 Харолд Ламб, Александар Македонски, Култура, Скопје, 1989. 
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каде се користи голема буква за да го означи почетокот на новата делница. Во 1621 
година, Патријархот Кирил Александриски Lukaris го пренесол ракописот од Але-
ксандрија во Цариград. Патријархот Lukaris бил вклучен во еден комплексен кон-
фликт меѓу турската власт, Католичката црква и Патријаршијата. Британската вла-
да го подржува Lukaris кој го испраќа ракописот на Џејмс Стјуарт во знак на благо-
дарност. Ракописот е испратен од страна на Томас Рое, англискиот амбасадор во 
Порта. Кралот Џејмс починал пред ракописот да пристигне во Англија 1627. Во  
1753 година предаден е на Британскиот музеј, а од  1973 година се одржува во Бри-
танската библиотека (Ројал 1, Д V-VIII) [1] 

Во книгата на Мајкл, Беџент, Ричард Ли, Хенри Линколн96 има примедба на 
преведувачот: „Околу 1460. година, еден монах, застапник на Козима де Медичи, 
донел од Македонија во Фиренца еден грчки ракопис, непотполн препис на делото 
Corpus Hermeticum. Авторството му било припишано на легендарниот египетски 
мудрец Хермес Трисмегистус, иако, како денес се мисли, го составил непознат пи-
сател од II и II столетие на нашата ера. Занимливо е дека на Козимо во исто време 
му донеле и некои Платонови дела, ама тој од својот преведувач, Фичини (Ficini) 
захтевал прво да ја преведе Хермесовата книга која уште долго е сматрана постара 
и поважна“. (Стои: „непознат писател од II и II столетие на нашата ера“, Р.И.)  

Бидејќи во Атина службен јазик бил јонскиот, кој го прифатил и македон-
скиот крал Архелај, што останало кај Филип Македонски со својот син Александар, 
коине бил само Александријски јазик. Овој го познавал Апостол Павле, но не јон-
скиот. Ова било повод, коине да биде христијански јазик, но не јонскиот.Коине бил 
христијански јазик кај Јустинијан I, кај кого службен бил латинскиот. Па следи тој 
во 529 година да ја затвори повеќебожната Платонова академија во Атина во која 
службен јазик опстоил само јонскиот. Се заклучува, коине бил македонски јазик. 

Георги Острогорски,97 на стр. 34, пиши: „Од посебен интерес е Присковото 
дело, од кого се сочувани фрагменти за периодот од 433- 68 г...Евагриј чие дело (од 
431 до 593) е важно и за политичката историја. Истото важи и за делумно сочувана-
та, на сиријски јазик напишана црковна историја на Јован Ефески од крајот на VI 
век, со мошне значајни податоци за доселување на Словените на Балканот...“. 

Сиријски арамејски јазик бил христијански и Склавини само Повеќебожци. 
Георги Острогорски,98 на стр. 77, пиши: „Во ова време настанува и национа-

лната култура во соседна Ерменија, воведувањето на ерменската азбука и преводот 
на Светото писмо на ерменски. Во времето на Теодосиј I еден дел од Ерменија се 
наоѓал под врховна власт на Византија, додека другиот, поголем дел, останал под 
Персија. Византија силно го подржувала културното будење на соседниот христи-
јански народ. Исто така, таа ги потпомагала христијаните и во самото Персиско ца-
рство, поради што често доаѓало до судир со Персијците“. 

Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Следи Бригите 
во Ерменија се христијанизирале- ерменски јазик бил христијански од и со коине. 
Па со Ерменија владеела и Персија-имало сатрапи во Ерменија и темани во Турција 

Постоеле стари јазици. Тоа биле сиријски арамејски јазик и староегипетски. 
Бидејќи на тие простори во Азија и Африка живееле две раси, белата и црната, два-

                                                 
96 Majkl Bejdžent, Ričard Li, Henri Linkoln, Sveta Krv, Sveti Gral, Metaphysica, Beograd, 2005. 
97 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
98 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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та јазика биле дворасни. Бидејќи новоперсиски потекнал од арамејскиот, а коине од 
староегипетски, двата јазика биле слични. Со тоа што и арапскиот јазик произлегол 
од арамејски- арапски бил вулгарен арамејски- арапскиот бил сличен со коине. 

Х.Џ.Велс, на стр. 319, пиши: „Додека цар Ираклиј покушувал да воспостави 
ред во опустошената Сирија,- тоа било после смртта на Хозрој II, а пред заклучува-
ње на конечниот мир со Персија- му донеле некоја необична порака. Донесителот 
на оваа порака промакнал низ царската претстража кај Бостре, во пустињата јужно 
од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во ова време уште слабо познат 
семитски јазик на скитачките племиња на јужната пустиња. Секако Ираклиј го со-
слушал само усмениот превод на тоа писмо, и при тоа е лесно можно дека и преве-
дувачот уште на своја рака додал неколку презриви опаски. 

Тоа писмо било необичен позив, пишан со китњасти стил, а од некој човек 
кој се викал Мухамед, божји пророк. Колку се дало да се разбере, тој Мухамед го 
позивал Ираклиј да го признае единиот, вистински бог и да му служи. Друго ништо 
не можело одредено да се заклучи ова писмо“.  

Арапскиот бил нов јазик, наследник на арамејски јазик, само дворасен јазик. 
Арапскиот јазик бил само исламски,а коине христијански со Апостол Павле. 
Стр. 352: „Во текот на својот победнички походи Арапите дошле во допир 

со грчката книжевнот...Аристотеловите дела им биле пристапни, било во грчкиот 
оригинал, било во сириски превод...“. 

Се говори само сиријски арамејски јазик и коине. Од првиот произлегол и 
арапскиот исламски јазик, а од вториот коине- од коине бил тн.старо-словенскиот. 

Од коине биле отстранети семитски зборови-се добил чист пелазгиски јазик: 
 
ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
 
Димитри Оболенски,99 на стр. 143, пиши „Византиските власти одамна биле 

свесни за тоа. Михаило III во 962 година му признал на Константин дека неговите 
претходници Теофил и Михаил II безуспешно се обидувале да создадат словенско 
писмо.100 За таа работа сега се зафатил Константин и успешно ја завршил... 

Писмото на Константин, заради својата природа...грчкото уницијално писмо 
од деветтиот век да го прилагодат на фонетските особини на словенскиот јазик. 
Глаголицата е посложено писмо. Многумина филолози сега веруваат дека како из-
вор послужила грчката минускула, додека за некои букви се смета дека се создаде-
ни со адаптација на семитското а можеби и на коптското писмо. Погледнато во це-
лина глаголицата е исклучително оригинално дело. Од друга страна, кирилицата, 
со исклучок на околу шест букви, е само адаптација на грчкото писмо. Но благода-
рение на својата едноставност и големата сличност со грчкото писмо на кое, според 
употребата и угледот му немало рамно во Источна Европа, таа добила многу пого-
лема важност. До ден денешен црковните книги православните Словени- Бугари, 
Срби и Руси- се пишани со незначително поедноставен облик на кирилицата, а на 
неа се потпира и современото писмо на Романците, па и нивните литургиски книги 
биле пишувани и печатени на кирилица сè до крајот на седумнаесетиот век. Како и 
да е, создавањето на глаголицата, без оглед на нејзината сложеност, без сомнение 
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претставува дело на првокласен лингвист, па затоа Константин со право стои рамо 
до рамо со најголемите европски филолози“. 

Во Вита Константини се употребува глаголот составува (склопува) на нешто 
старо, но не глаголот создава нешто ново. Словата биле оставштина на белата раса, 
со свој јазик, кој бил пелазгиски. Бидејќи од староегипетски во Египет произлегол 
коине, коине како староегипетски бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Се-
мити). Токму и затоа коине не бил разбирлив со пелазгиски=тн.словенски јазик. Па 
за време на Птолемејците староегипетски бил реформиран во коптски, кој бил без 
семитски зборови- тој бил пелазгиски=тн.словенски на кого говореле Египтјаните. 
Тие биле Белци како Сумерите со закосени очи- Акадците биле Црнци од Африка. 
Она што било направено од староегипетски, исто било направено со Александриј-
ски Птоломејов коине во црковно- словенски јазик со солунски (склавински) говор. 

Стр. 145: „Константиновиот превод на литургиската служба и евангелистар-
от ја положил основата на новиот книжевен јазик кој се потпирал врз говорниот ди-
јалект на македонските Словени, обликуван според грчки урнек и главно црковен 
карактер. На современите научници им е познат под името старословенски јазик. 
Со текот на времето неговиот граматички опсег бил проширен, а речиси збогатен 
со нови преводи на Светото писмо, грчката патристика и теолошките списи, виза-
нтиските правни текстови ги превеле Константин и Методиј и нивните ученици, ка-
ко и со оригинални дела кои биле создадени на тој јазик. Меѓутоа, во поглед на ја-
зичната точност и книжевните вредности за развојот на старословенскиот јазик, 
најуспешна била токму таа најрана фаза. Преводите на Константин се одликувале 
пред сè со својата учена прецизност и поетско оживување. Бидејќи старословенски 
јазик толку добро ја пренесувал богатата разновидност на грчкиот јазик и синтакса, 
а притоа не го оштетувал духот на словенскиот и бидејќи разните словенски на-
роди во тоа време сè уште зборувале со релативно ист јазик, старословенскиот ста-
нал трет меѓународен јазик во Европа и заеднички книжевен јазик на народите од 
Источна Европа- Бугарите, Русите, Русите, Србите и Романците- кои влегле во ви-
зантискиот комонвелт. Константин, заедно со братот Методиј, бил не само најго-
лем византиски мисионер меѓу Словените, туку и основач на една кулурна тради-
ија, истовремено и верска и книжевна и интелектуална во која на некој начин биле 
измешани и византиски локални елементи. Ова сложена грчкословенска култура 
чијашто природа и улога ќе ја разгледаме во едно од следните поглавја, ќе стане ка-
нал за пренесување на византиската цивилизација и врз средновековните народи од 
Источна Европа“. 

Старословенски бил наследник на коине, како што коптски на староегипет-
ски. Следи коптски и старословенски јазик влечат корења од Египет каде владееле 
Македонците, чија оставштина била одгонетната со на битолски говор, а овде се го-
вори за солунски говор. Врската на битолски и солунски говор била македонска. 

Стр. 154: „Нема сомнение дека целите на моравската мисија биле потполно 
согласни со надворешните политики на царевите Михаил III (842-867) и Василиј I 
(867-886)…И Василиј I, на ист начин, бил свесен за вредностите на традицијата на 
народниот јазик: веќе наведовме дека и тој активно ги подржувал и Методиј и него-
вите ученици“.  

Народен бил само варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски јазик 
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Стр. 218: „На крајот на овој преглед на византиската власт во Бугарија...На-
против, има причини да веруваме дека книжевните традиции на Климент и Наум и 
на нивните учители Кирил и Методиј, во Бугарија била негувана со премолчена со-
гласност на грчките архиепископи. Според тоа, за прилично голем број познати ра-
кописи на старословенски јазик, кои веројатно биле препишани во единаесеттиот 
век (во некои случаи и во дванаесеттиот) филолозите сметаат дека потекнуваат од 
македонски и источно-бугарски скриптории. Меѓу нив се глаголскиот Codex Asse-
manianus, Psalterium Sinaiticum, Euchologium Sinaticum и Фрагментите Рила како и 
кирилските Codex Suprasliensis, Savvina Knjiga и Codex Eninesis (кој е отворен во 
1960 година). Натамошниот процут на црковната словенска книжевност во Бугари-
ја во доцниот среден век тешко би можело да се разбере ако не прифатиме дека по-
стои барем некаков континуитет во оваа културна традиција за време на византи-
ското владеење“. 

Стр. 330: „Мораме да истакнеме уште една општа одлика на старословенска-
та 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 старсло-
венскиот јазик го уживал непосредно после појавување и којшто ги навел среднове-
ковните словенски писатели јазикот на Кирил и Методиј да го прифатат како боже-
ствено наследство што може да се емитира, но никако и да се надмине. Според тоа, 
додека едноставниот грчки јазик од Новиот завет веројатно на Византија им изгле-
дал лингвистички далеку поинфериорен отколку класичниот грчки кој бил книже-
вен идеал, старословенскиот јазик чијшто речник и синтакса биле обликувани спо-
ред класицизирачкиот средновековен грчки јазик, изгледал многу подобар од при-
митивниот македонски дијалект врз кој се потпирал. Освен тоа, првите негови ко-
рисници му ги направиле и најголемите услуги.Малубројни 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 
во Македонија. Се чини дека падот на квалитетот започнал веќе во првата полови-
на на десеттиот век што може да се поврзе со бугарската преславска школа. Прево-
дите, со ретки исклучоци, станувале сè повеќе механички, а грчката синтакса била 
ропски имитирана на начин кој бил многу далеку од длабоките филолошки и кни-
жевни сфаќања на Кирил и Методиј. Подоцнежната историја на старословенски ја-
зик ќе биде одредено со исклучителниот ефект дека тој својот врв како книжевен 
јазик го 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 ра-
звој на старословенскиот јазик, ниту пак на книжевноста што била пишувана на не-
го во текот на средниот век. Нашето истражување мора да се ограничи на два одво-
ени периоди во историјата на источноевропската книжевност: првиот се протега од 
доцниот десетти век до приближно 1100 година,додека вториот го сочинуваат крај-
от на четиринаесеттиот и почеткот на петнаесеттиот век. Поучно е да се проследат 
сличностите и разликите меѓу списите што биле создадени во текот на овие два пе-
риоди: ваквата споредба ќе ни помогне подобро да ја разбереме природата и дина-
миката на византиското културно влијание во Источна Европа. 
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Првиот период е обележан со неколку впечатливи особини. Пред сè, словен-
ската книжевност пред 1100 година е крајно единствена. Таа ја задржала органска-
та врска со кирило-методиевската традиција и го користела заедничкиот старосло-
венски јазик. Овој јазик го употребувале писателите на Моравска, Хрватска, Буга-
рија и Русија. Книжевната традиција е во таа мера единствена, што понекогаш из-
вонредно тешко само врз основа на јазикот да се утврди потеклото на некој старо-
словенски текст што било создаден во тој период во некоја од тие бројни земји. Ја-
зичното единство започнува да се цепи дури во дванаесеттиот век и под дејство на 
растечкиот притисок на разните форми на домашниот јазик, старословенскиот им 
го препушта своето место на локалните верзии на јазикот што филолозите го наре-
куваат ‘црквенословенски’ “. ... 

Стр. 342: „Страста и воодушевувањето со кои писателите од раниот среден 
век го исполнувале говорниот јазик заради што нивните дела дишеле со возбудата 
на своевидна културна пролет,започнале да бледнает во текот на дванаесеттиот век. 
Достигнувањата на двајцата византиски апостоли меѓу Словените не биле забора-
вени во Источна Европа, а најмалку во Русија каде што бил сочуван најголемиот 
дел од ракописите на нивните биографи за кои денес знаеме. Кон крајот на четири-
наесеттиот век било обновено интересирањето за делата на св. Кирил. Но во тоа 
време книжевноста на кирило-методиевската шклола покажува знаци на надми-
натост. Состојбата на јазикот и културата во словенските земји битно се сменило 
од времето на деветтиот век. Единството на словенскиот јазик било разбиено, а 
говорните диалекти во разните делови од словенскиот свет се развиле во посебни 
јазици. Старословенскиот јазик кој некогаш бил lingua franca на тој свет, минал низ 
една сложена еволуција: од една страна ги впил во себе разните делови на локални-
те говорни јазици, а од друга страна овој црквенословенски јазик (како што сега се 
нарекува) кој во Србија, Бугарија и Русија и понатаму се користел за ‘повисоките’ 
форми на книжевноста, го задржал најголемиот дел од својата оригинална грама-
тичка и синтатичка структура, па веќе бил потполно одделен од говорниот јазик на 
тие земји: веќе во доцниот четиринаесетти век бил на пат да стане мртов јазик. 
Овие две особини на црковнословенскиот јазик-отсуство на единство и одвојугва-
ње на говорните словенски јазици- непосредно влијаеле врз исклучителното кни-
жевно движење што се одразило во четиринаесеттиот век во Бугарија и се проши-
рило во текот на последните стотини години од средновековието на целата Источна 
Европа“. 

Х.С-Вотсон,101 на стр. 97, пиши: „Во осдумнаесеттото столетие ојачало кул-
турното влијание на Запад и постанал привлечен за повеќе општествени слоеви. Во 
највисоките кругови се говорел француски, ама уште поголем број руски благоро-
дници научиле германски. Дивењето на страната култура расте напоредо со понос 
на успехот на Русија, и тие две чуства често се сукобуваат во истата особа. Прв пат 
Русите почнуваат да се занимаваат за сопствениот јазик. Првите почетоци на све-
товната руска книжевност воглавно се опонаша на страните узори и стилови, ама 
наскоро доаѓа до озбилни покушувања да се прочисти и развија рускиот јазик. Ва-
лјало да се склонат незграпните страни зборови и фрази, и се појавуваат две струји 
со различни поими за тоа како најдобро да се развие јазикот во иднината. Едните се 
држеле дека тој мора повеќе можно да се темели на стариот црквенословенски, а 
                                                 
101 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus / Zagreb, 1980. 
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другите на говорниот јазик. Руската академија, втемелена 1783. по узор на Acadé-
mie française, почнала посебно да се бави со тие прашања. Во раздобјето измеѓу 
1789. и 1794. го објавила рускиот речник во шест свески, а годината 1802. службе-
ната руска граматика. Сукобот измеѓу традиционистите и модернистите, чии гла-
вни претставници биле адмиралот А.С. Шишков (традиоционалист) и историчарот 
Н.М. Карамазин (модернист), понешто наликувало на тогашната полемика на гр-
чките родољуби измеѓу поборниците на ‘чистиот’ и ‘народниот’ јазик. Во Русија, 
воглавно, после преовладале модернистите. Нивните напори ги оправдал претста-
вникот, песникот Александар Пушкин, достигнал врв на својата поетска снага во 
дваесеттите на деветнаесеттото столетие“. 

Место да има еден православен црковен словенски се јавил нов руски јазик. 
Стр. 139: „Лесно е да се потцени или прецени колективната свест на тие на-

роди во годината 1800. Историските имиња на Хрватите и Србите...Еден од нив е 
Јернеј Копитар, Словенец кој живеел во Виена, извонредно образован книжевник и 
лингвист. Друг е православниот свештеник Доситеј Обрадовиќ, кој многу патувал 
по Европа, потпаднал под снажното влијание на просветителските идеи и објавил 
повеќе дела на својот јазик. Уште е поважен херцеговскиот Србин Вук Караџиќ, кој 
објавил пет свески на народни епски песни во раздобје од 1841. па понатаму, и по-
веќе од било кој придонел на создавање на модерен хрватско-српски јазик, кој се 
темели на неговиот херцеговско наречје, ама во наредните раздобја и Србите и Хр-
ватите, воглавно, го прифатиле како свој“.  

Народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски 
јазик- службен коине. Бидејќи коине тешко се учел, се говорело на вулгарен коине- 
во коине се внесувале зборови на народот, така народниот коине бил поедноставен.  

 
ВУЛГАРЕН (НАРОДЕН) ЈАЗИК КОИНЕ 
 
Бидејќи народот кој говорел само со еден те ист јазик само со говорни раз-

лики, тој не го познавал македонскиот Александријски Птоломејов јазик. За тој на 
народот да му се доближи, во него се внесувал и народен пелазгиски=тн.словенски. 

Георги Острогорски,102 на стр. 116, пиши: „Најважни извори за Ираклиевото 
време и единствени грчки извори со кои располагаме за време на неговите насле-
дници се хрониката на Теофан и на патријархот Никифор. Составена меѓу 810/11 и 
814/815 година, Теофановата хроника ја продолжува незавршената хроника на Гео-
ргиј Синкел...Пишувана со нареден јазик, содржината пристапна Теофанова хрони-
ка била мошне популарна во Византија...“. 

Авторот пиши: „Пишувана со нареден јазик, содржината пристапна Теофа-
нова хроника била мошне популарна во Византија“. 

Па „народен јазик“ бил вулгарен (народен) коине. Бидејќи коине не бил на-
роден јазик, тој тешко се учел. Следи во коине да се внесувале народни зборови, а 
народен јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

Стр. 262: „Епохата на воени подвизи на Никифор Фока и Јован Цимиски ја 
прикажува Лав Ѓакон. Тој пишува во последните години на X век (по 992 г.) и гла-
вно го опфаќа времето од 959 до 976, но го донесува, како прилог, и описот на по-
ходот на Василиј II против Сердика во 986 г., во кој и самиот учествувал. Пишува 
                                                 
102 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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со извештачен архаичен стил, угледувајќо се на старите писатели, посебно на 
Агатиј…“. 

Георги Острогорски,103 на стр. 119, пиши: „Многу значајни податоци за ста-
рите Словени даваат ткн. Чуда на Димитрија Солунски (Miracula S. Demetrii), опи-
шувајќи ги живо и детално нападите на Аварите и Словените на Солун кон крајот 
на VI и почетокот на VII век. Ова хагиографско дело кое значително ги дополнува 
инаку нашите мошне скудни известувања за животот на Јужните Словени во ни-
вната нова татковина, е составен од два дела: првиот дел околу 620 година го напи-
шал архиепископот Јован, вториот дел, 80-тите година на VII  век, еден од неговите 
следбеници (третиот дел, додаден подоцна нема никаква вредност)“. 

И овде се говори, доволно не го познавал коине, туку тој бил варварски итн. 
Димитри Оболенски,104 на стр. 52, пиши: „Меѓутоа, предавничкиот сојузник 

...После двегодишна опсада, лошо бранетиот и слабо снабдуван Сирмиум, им се 
предал на Аварите (582)...Од тој голем град не останало ништо освен малку иско-
пани урнатини и еден беден натпис на лош грчки јазик кој веројатно потекнува од 
последната агонија на Сирмиум: ‘Господе Боже, помогни му на градот и покоси ги 
Аварите и будно внимавај над Романија и над овој кој пишува. Амин’. “. 

Па тој „беден натпис на лош грчки јазик“ бил варварски коине (тн.грчки). 
Стр. 58: „Меѓутоа...Во третиот квартал од седмиот век дознаваме за некој си 

Первуд, поглавар на едно племе на македонските Словени кој живеел во Солун, се 
облекувал во византиски стил и течно говорел грчки...“. 

Стјепан Антолјак,105 на стр. 11, ја започнува книгата: „Првиот мал, но важен 
податок кој се однесува на Словените во Македонија, се наоѓа во хрониката на 
Исидор Севилски... 

Вториот податок го дава Географија, составена околу 670-680 г., на ермен-
ски јазик која порано му се припишувала на Мојсеј Хоренски... 

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 солун-
скиот 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 дефинитивно решение. Miracula се со-
ставени веројатно во II половина на VII век, а се делат на 13 поглавја, односно по-
фални беседи (хомилии) во чест на солунскиот чудотрворец св. Димитрија. Во нив 
се изнесуваат ‘стари приказни’ и ‘чудесни настани’, кои имаат своја историска по-
длога. Тие влегуваат во настаните од V век, по кои следува драгоцвен опис на на-
падите на Словените врз Солун (584), аварско-словенската опсада (586), гладот (по 
586) и чумата (608-610) во тој град и околината, каде што недостасувало и жито 
(кон крајот на 610). Граѓанската војна што избувнала во Солун меѓу 607-610 г. е 
опишана на жив начин. Тоа се важни фактори, а останатите описи и толкувања на 
настаните се од помало значење и зафаќаат 3/4 од просторот во наведената збирка. 
Авторот на ова дело е повеќе проповедник отколку хроничар, кој времето на случу-
вањето на одделни настани не се означува со години, туку со изразот ‘тоа се случи-
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ло неодамна’, ‘многумина од нас помнат’ итн. Сепак, Miracula I дава многу инфор-
мации за Солун, за византиска Македонија, за Словените и за нивната материјална 
култура во наведениот период, што не го наоѓаме во други извори“. 

Никаде не се работело за Словени туку само Склавини- тие биле домородни. 
„Miracula II е збирка од ‘6 чуда’ и тоа е продолжение на Miracula I, со таа ра-

злика што овде секое опишано чудо претставува повеќе или помалку значаен на-
стан. 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 архепископот Јован...“. 

Следи христијанскиот коине не бил народен јазик. Бидејќи тој бил тежок за 
учење,пониско образованите употревувале мешање на коине со говорот на народот. 

Меѓутоа,народот си говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
„Се гледа дека Miracula II донесува многу интересни и единствени вести, чи-

ја хронологија тешко може да се одреди, зашто секое поглавје на оваа збирка се да-
тира различно (на пр. настанот од Miracula II/1 : 614-6; Mir/2 : околу 618; II/6 : пред 
685). Од тоа се гледа дека анонимниот писател ја познава Miracula I и нејзиниот 
автор и дека описите во Miracula II, поглавје 4-6, се поопширни и побогати со по-
единости отколку оние од 1-3, каде што само се скицирани и воопштено се изло-
жени настаните. Затоа веродостојноста на извештаите од 4- 6 поглавје е поголема 
од 1-3 поглавје од оваа збирка. Словените овој анонимус ги нарекува ‘варвари’ и 
секако ги симпатизира. Што се однесува до настанувањето на Miracula II, во нај-
ново време се смета дека 685 год. претставува terminus ante quem“. 

Склавини (варвари)- варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик. 
Винкелман-Гомолка-Фухс,106 на стр. 37, пишат: „Од 7. до 9. век античкото 

образование имало мало влијание. Царот Константин Порфирогенетос (913 до 959) 
опишува, дека во еден манастир бил пронајден еден ракопис на висок воен службе-
ник на царството на крајот на 9. век, на магистрос Леон Катакилас,веројатно родни-
на на високообразованиот Фотиос (856 до 867 и 877 до 886 патриарх на Константи-
нопол).Книгата покажува, магистросот немал никакво грчко образование. Неговиот 
стил бил вараварски, полни јазични грешки и непоредено. Авторот бил побожен 
човек, чиј живот го усмерил според христијанскиот обичаен идеал“. 

Стои стил варварски, кој бил народен пелазгиски, но не високиот коински. 
Димитри Оболенски,107 на стр.84, вели: „Нема сомнение дека во овој период 

се засилило влијанието на Византија во Бугарија. Делумен доказ за тоа лежи во гра-
дбите и во неколкуте палати што кановите ги изградиле во спомен на воените успе-
си. Тие подвизи се опишани во издлабените натписи на столбовите и на надгро-
бните споменици, главно од периодот на владеењето на Омуртаг. Неколку од нив 
носат траги од обидите стариот бугарски јазик да се запише со грчко писмо, но по-
веќето текстови се на говорниот грчки народен јазик од тоа време. Точно е дека Бу-
гарите немале свое писмо и веројатно некое мало познавање на грчкиот јазик ги 
преживеало варварските налети во овој североисточен дел на Балканот. Во секој 
случај, употребата на грчкиот јазик како официјален јазик за пишување во бугар-
ската држава во текот на првите половини од деветтиот век е впечатлив доказ за 
постојаната привлечност на византиската цивилизација на овие простори...“. 

                                                 
106 Friedhelm Winkelmann • Gundrum Gomolka-Fuchs,Frühbyzantinische Kultur,Gutenberg,...Wien, 1990. 
107 Димитри Оболенски, Византиски комовелт источна Европа, Слово, Скопје, 2002. 



 243 

Се говори „говорниот грчки народен јазик“ и „веројатно некое мало позна-
вање на грчкиот јазик“: првиот бил вулгарен (народен) коине, вториот службениот. 
Токму коине бил трговски јазик кај Османите со војска-платеници Татари (Бугари). 

 
ОСМАНИТЕ БИЛЕ КОМНЕНИ- КОМНЕНИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ 
 
Г.Острогорски,108 стр. 406, пиши: „Подготвен да ги исполни сите желби на 

владеачката цивилина 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 сво-
јата 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 опозици-
јата и му подала рака на Исак Комнен. Пресудна улога одиграла црквата како трета 
сила и најважен чинител по крај двете сопернички аристократски групи. Патри-
јархот Михаил Керулариј се поставил на чело на опозицијата. Света Софија стана-
ла центар на агитација против владата. Михаил IV бил присилен да го напушти 
престолот 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 благоро-
дништво непрекинато растела. Секоја нова влада и донесувала нов триумф на циви-
лната 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...“. 

Стр. 418: „Меѓутоа, стариот Вотанијат не бил во состојба Византиското ца-
рство 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 за-
грабување 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, кој-
што 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 но-
ва борба. Тој престанал да изигрува лојален слуга на царот Никифор Вотанијат и 
почнал да подготвува свое сопствено издигнување“. 

Стр. 419: „Меѓу сите претставници на воената аристократија коишто се гра-
беле 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 по-
чва во војската и во престолнината и умеел за себе да ја придобие и противничката 
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странка. Се оженил со Ирена Дука, внуката на цезарот Јован и ќерка на манцикерт-
скиот предавник Андроник. Царицата Марија го посинила и во него видела зашти-
тник 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... 

Во Цариград, чијашто посада се состоела во поголем дел од странски на-
емници, Алексеј влегол благодарение на договорот со запоседнкот на германскиот 
одред. Како и трупите коишто го бранеле Цариград и војската на Алексиј претста-
вувала 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“. 

Стр. 421: „Епохата на Комнени може да се смета за златен век на византи-
ската 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...“. 

Османите биле Комнени,кои владееле во Источното Римско Царство-Ромеи. 
Рајнхолд Ланге,109на стр.194, пиши: „Исак Комнен потекнува од високоугле-

ден род, кој првовреме живеел во Македонија, подоцна големи поседи во Пафла-
гонија придобил. Исак, кој веќе ја надминал педесетата година, како млад човек 
служел под Василиј II и преку неговата женачка со ќерката на последниот булгар-
ски цар Иван Владислав доспеал до големо богатство....“.  

Стр. 250: „...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“.(Фатих=Патих, х=в, патив-од него пателе кога тој ги ослободил, Р.И.) 

Стр. 267: „Во Мала Азија бил султанот Масуд I. од Иконион и неговото Ца-
рство го поделил меѓу неговиот син Килиџ Арслан II. и неговиот зет Јакуб Арслан, 
кои, како не инаку да се очекува, наскоро жестоко завојувале...“. 

Хамер,110на стр.1,вели:„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 поте-
кнува од Исак Комнен, отпадник на својата вера и својот народ. Бидејќи добро го-
ворел арапски, бил тој кај Персијците, те. Турците (иако овие не се Персијци ниту 
говорат арапски), мошне омилен- како преведувач на повеќето римски и грчки но-
вели на арапски, те бил почитуван како втор Мумамед. Се оженил со ќерката на се-
лџучкиот емир. Син му бил Сулејман, татко Ертуголов, чиј син бил Осман...“. 

Овде нема турски (Османов) јазик. Тогаш таков немало-тој бил подоцна. 
Стр. 19: „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 
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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 битна промена во пописите за порези. Овие дотогаш во Селџучкото Цар-
ство се пишани со персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со перси-
скиот и го оспособил книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и де-
нес се водат пописите на османовата ризница нарочито со хрѓаво 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 умре-
ниот 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 вла-
деел 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 по-
станал сумлив како да е уз неговите непријатели Татари, те. уз Турците на Крим, 
против неговите поданици, Монголи во Персија“. (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 перси-

ско.Османовиот јазик бил службен,но никако народен јазик-без турски јазик/народ.  
Х.С-Вотсон,111 на стр. 245, пиши: „Зборовите ‘Турчин’ и ‘Турција’ во европ-

ските јазици содржат становита неискоренета најаснотија...Варијантата на турскиот 
јазик, кој се развил во Мала Азија, била темел на јазикот на поголемиот дел на об-
разованата елита на Отоманското Царство, иако чинителот дека повисоката култу-
ра те политичката класа била тројазична- на турски, персиски и арапски јазик...“. 

За да се потврди одродувањето на новите вештачки народи, кои биле со ве-
кови 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- мон-
голски зборови.Овој јазик бил службен во Османовото Царство до последниот миг. 

Густав Вајганд (1924),112стр.58, вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Ту-
рци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со про-
стонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички 
јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.  

Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици. 
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни 

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле 
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не мо-
жело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век. 

Бриги=Турци. Еладците, Власите и Шкиптарите биле одродени тн.Словени. 

                                                 
111 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus / Zagreb, 1980. 
112 Gustav Weigand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924. 
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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. 

 
ХЕЛЕНИТЕ СО ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
 
Д.Оболенски го наведува примерот, што ја одгонетнува вистината дека на-

родот говорел на варварски јазик. Тој пиши: „Писателите кои биле горди на елеган-
тниот 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 треба-
ло да потекнува уште од Константин Велики, биле забранети браковите меѓу пото-
мците на царското семејство и ‘варварите’ “. Острогорски за Фока пиши: „Побуне-
тите војници го дигнале на штит и го прогласиле за цар, подофицерот од полувар-
варско потекло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале кон Цариград“. Значи, 
едниот родител му бил од 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 словен-
ско житие на истиот светец. Во тоа дело тој изобилно и со ентузијазам ги фали све-
тите Кирил и Методиј“; „Вознемирувачкото лицемерие на нивната надворешна по-
литика и фарисејското верување во безграничната супериорност на Ромеите над 
‘варварите’, којшто нивните претставници настрана, на пример архиепископот Тео-
филакт Охридски, воопшто не ги криеле, тешко дека можеле да ги направат омиле-
ни кај источноевроопските приврзеници“. 

Институтот за национална историја од Скопје- Р.Македонија, во 2000 годи-
на ја издаде „Историјата на македонскиот народ“. Во том први, на стр. 408, 409 и 
485 стои: Наследниците на архиепископот Теодул биле „добри заштитници на ‘ро-
мејската власт’ во Македонија. Во тоа особено се истакнал ахиепископот Теофила-
кт Ифест, познат како Теофилакт Охридски, кој бил на чело на Охридската архи-
епискпија 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“...„Ар-
хиепископот Теофилакт во едно свое писмо отворено признал: Бидејќи живеам ме-
ѓу варвари, сум станал простак“...„во варварска земја“ Македонија започнале сами-
те 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 гово-
рел Демостен. Следи да се говори и „по род Македонец“.  

Па етничките Македонци говореле варварски како античките Македонци. 
Во Историјата на македонскиот народ се наведени повеќе автори, но не она 

што тие го пишеле дека тн.Словените говореле варварски јазик- како Македонците. 
Следни докази дека народот понатаму си говорел само варварски, се и овие: 
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Фалмерајер, I-247, пиши: „…целиот Полуостров [Пелопонес] после голема-
та катастрофа под Копронимус словенски и варварски постанал…“. Следи народен 
јазик бил варварски, а не коине кој бил христијански. Значи, само службен јазик. 

Фалмерајер, I- 278, вели: „...Како главен опфат за целото испитување важи 
извештајот на Порфирогенет: цел Пелопонес бил славинизиран и варварски“. 

Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез 
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја 
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска. 
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат 
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бед-
ните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава пре-
става за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на 
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. 
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот 
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана 
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфило-
кијанците сé уште се Варвари“. Следи Кораис го создава еладски јазик, службен са-
мо од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики јазикот. 

Овде народен јазик бил само варварски=пелазгиски. Оболенски наведува де-
ка во Грција „денес се сведува на прилично големиот број на топоними со словен-
ско потекло“. Ова го потврдил и Макс Фасмер итн. Истото го потврдиле и други. 

Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент, 
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Па таа е со тн.словенски имиња. 

Следи има разлика меѓу дворасниот јазик коине и еднорасниот пелазгиски. 
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. Би-

дејќи „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле варвар-
ски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого говорел и творел Платон за Атина... 

На ваков јазик се говорело на цел Балканот. Подунавјето, низ цела Русија... 
Збрките настанале само со Александријскиот Птоломејов јазик коине со по-

текло од 300- та г.п.н.е. Тој како хеленски јазик со Апостол Павле станал христија-
нски. Тој бил и тн.византиски- тој опстоил сè до со 19 век. Авторите (...Фалмерајер 
(1830)... и Силвестер (1904)...) мислеле, Хелените говореле коине. Меѓутоа, тие во 
Елада се убедиле, народот не говорел на коине туку словенски (пелазгиски) јазик. 

Во Елада црковен и службен јазик бил коине. Со назначување на баварски 
принц Ото за прв крал на Елада, покрај коине службен станал и германскиот- во 
Баварија на баварски не се пишело. Следи Григор Прличев творел на коине- на бр-
сјачки не се пишело. Бил содаден прв еладски јазик- тој бил само вулгарен (наро-
ден) коински јазик. Тој станал службен јазик само дури од 1868 година. 

Бидејќи до 1868 година немало еладски јазик,еладскиот народ бил вештачки 
 
ЕЛАДЦИТЕ СЕ ВЕШТАЧКИ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК- САМО ОД 19 ВЕК  
 
Филип Шерард,113 на стр. 135, пиши: „Програмот на проучувањето во текот 

на византиската историја е помалку или повеќе стален, мада образовните установи 
                                                 
113 Byzanz von Philip Snerrard und der Time-Life Bücher,TIME-LIFE International(Nederland) N.V.,1967. 
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претрпеле неколку измени. Меѓу дисциплините на прво место била граматиката, 
под која се подразбирала коректна употреба на класичниот грчки јазик. Сè до Ју-
стинијановото време студентите учеле како латински така и грчки; подоцна латин-
скиот јазик изумрел како јазик на администрацијата. На средина на VII век грчкиот 
јазик стапил во прв план. Ипак Византија имала свои јазични проблеми- како и мо-
дерна Грција со својата повеќејазичност која уште и денес постои. Покрај дома-
шниот грчки јазик, кој непрекинато се развивал и кој го говорело византиското на-
селение, кој водел потекло од коине или говорниот јазик на хеленистичкото доба, 
постоел атички, свесно со повишена чистота како класичен грчки јазик на Тукидид 
и Демостен. Тоа бил говорен и книжевен јазик на дворот и на култивираните класи; 
според него се равнала школската световна книжевност“. 

Ова што вака го пиши авторот, пишат и сите други. Така се создавале збрки. 
Иако се така на кратко кажано,постоеле два различни јазика:атички и коине. 
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 

година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко. 

Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот 
говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски ја-
зик. Ваков бил и Аријан (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на 
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. 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. 
За да се потврди дека коине немал врска со Атика и Атина еве го доказот: 
Х.Џ.Велс, на стр. 176, пиши: „Филип бил старински крал...Дворски јазик низ 

неколку нарастувања бил атичкиот (грчки)...“. 
Бидејќи на атички не се пишело,од со Архелај...Филип и Александар Макед-

онски, службен во македонскиот двор бил само јонскиот со јонско писмо од Милет. 
Кај Велс за јазикот коине нема ништо за време на Александар Македонски. 
Стр. 189: „Оваа последна приказна, како и многу слични, можат да бидат и 

лажни, можат да бидат изопачување и претерување. Ама, сè тие имаат заедничка 
жица.После една голема пијанка во Вавиолон го опфати Александар грозница (323. 
пред Христа), те се разболе и умре. Имал тек триесет и три години...“. 

Стр. 194: „Тие денови...Калимах ги разделил поголемите дела, како што Хе-
родотовата Историја, во ‘книги’, или делови, како би ги нарекле, од кои секој пра-
вел посебен свиток. Александријската книжарница привлекла во себе далеку пого-
лем број научници отколку учители од музејот. Сместувањето и исхраната на тие 
посетители од сите делови на светот постанало знатен извор на приход за алексан-
дриското население. 

Е занимливо да се запази колку пополека се подобрувал механизмот на 
умниот живот...А во светот од 300. година пред Христа немало ништо слично. Але-
ксандрија тек имала да ја создаде своја прва граматика и прв речник...“. 
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Следи само во Александрија бил создаден коине, кој бил наследник на ста-
ро-египетски, како и ново-персиски на сиријскиот арамејски јазик. Ова било повод, 
Илијада која ја обожувал Александар да биде преведена само во 3 век п.н.е. И сите 
други преведени и пишани дела на коине биле само по таа 300-та г.п.н.е.-не порано. 

Стр. 197: „Музејот и библиотеката претставувале само една од три страни на 
трострукиот град Александрија...Тие Евреи населувале еден таков голем градски 
четврт во Александрија, те таа постанала најголем еврејски град на светот, со да-
леку повеќе Евреи во себе отколку ги имало во Ерусалим. Веќе сме споменале дека 
тие нашле потреба своите списи да ги преведат на грчки...“. 

Стр. 284: „Латински јазик не располагал со доволно умна вредност, не опфа-
ќал доволна оригинална книжевност и наука...Само средиштето на хелинизмот не 
била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слобо-
дниот дух и говор на Аристотел и Платон...“. 

Херодот...Платон, Аристотел... пишеле на јонски јазик- тогаш немало коине. 
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу совремнени 

истражувачи го сметаат за вистински основач на христијантвото: Савле од Тарз или 
Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско име. Бил римски граѓан-
ин и изгледа дека бил човек на повисоко образование, ама кадекаде со поограничен 
дух отколку Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додуше, некои еврејски пи-
сатели тоа го порекнуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Бил добро 
упатен во александриското хеленско боголсловие, а се служел со грчкиот јазик. 
Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несо-
вршен. 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 слушнал за Исус Назаретанин, веќе работел како верски теоретичар и учител. 
Во приказните на Новиот Завет се јавува отпочетокот како жесток критичар и про-
тивник на назарените“. 

Апостол Павле се служел со коине,но не со јонскиот службен во град Атина. 
Следи заклучок,коине бил Александријски јазик,но никако јазикот во Атина. 
Бидејќи коине бил и дативен јазик, а во Елада не бил во употреба дативот, 

дативот го внеле Птоломеите, кои како Бриги=Брсјаци говорот им бил дативен. Па 
токму и затоа, катаревуса како дативен јазик бил отфрлен со димотики без датив... 

Георги Острогорски,114 на стр. 139, пиши: „Меѓутоа, Ираклиевиот период за 
Византија значи пресвртница...Бавно и нерадо се правени концесии кои сè посилна-
та елинизација, официјален јазик останал латинскиот, така што во текот на целата 
рановизантиска епоха народот и владата зборувале два различни јазици. По држа-
вните установи и во војската владеел латинскиот јазик, кого големо мнозинство од 
византиското население не го разбирал. Грчкиот јазик, јазикот на народот и на цр-
квата, на крајот станал и официјален јазик на византиската држава...“. 

Авторот, и слични како него, мислеле, коине бил народен јазик- со заблуди. 
Стр. 5: „Научното интересирање за Византија израсна од класичните студии 

...Доколку повеќе што токму поради несфаќањето на самостојните вредности на 
византиската култура, секогаш не се правеше разлика меѓу античката и византи-
ската книжевност, па напоредно со класичните објавувани се и византиски автори“. 

Па се мислело, коине бил јазик на Елада, и тоа тој произлегол од атичкиот. 
                                                 
114 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
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Стр. 11: „За извесно заживување на интересирањето на византиската исто-
рија придонела борбата на Грците за ослободување од турското господство, која 
силно одекнало во напредните кругови на Европа. Така, енергичниот филхелен Ge-
orge Finlay (1799-1875) му посветил доста внимание на византискиот период во ра-
мките на својата опширна историја на Грција, во која седум томови зафатил огро-
мен временски простор од 146 г. пред н.е. до 1864 година: A History of Greece from 
the Conquest by the Romans to the Present Time (Лондон, 1877). Во Германија во тоа 
време се истакнуваат изданијата на текстови и низа драгоцени истражувања од ви-
зантиското и балканското подрачје на G. L. F. Tafel (1787-1860), а потоа посебно на 
Karl Hopf (1832-73). Хопфовата Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters 
bis auf die neure Zeit (во Ersch und Gruber, Allgemeine Encyklopädie den Wissenscha-
ften und Künste 85/86, Leipzig 1867/8), која се основа не само на темелното проучу-
вање на изворите туку и на архивската граѓа, ја задржува својата вредност благо-
дарејќи на богатата собрана граѓа, посебно за подоцнежната византиска епоха и 
многу е ползувана од подоцнежните историчари. Потполно спротивност на ова со 
материјал пренатрпано, непрогледно и многу тешко напишано дело, претставуваат 
брилијантните списи на Хопфовиот научен противник, духовитиот и литерарно 
многу надарениот Фалмераер (Jakob Philipp Fallmerayer, 1790- 1861), кој предизви-
ка сензација со својата- секако претерана- теза дека Грците во Средниот век сосема 
подлегнале на словенизацијата и оти грчкиот народ како таков од тогаш всушност 
и не постои“. 

Стр. 124: „Дошло до големи промени во етничкиот состав на населението на 
целиот Балкански Полуостров, од Дунав сè до Јужна Грција. Ова не значи, се раз-
бира, дека и грчките области се сосема им конечно словенизирани и дека грчкиот 
елемент сосема нестанал. Додуште, повеќе од двеста години Словените доминира-
ле дури и на Пелопонез...“. 

Следи фуснота 20: „Како што тоа го тврдел J. Ph. Fallmerayer, Geschichte der 
Halbinsel Morea während des Mittelalters I, Stuttgart 1830. За ова прашање, што Фал-
мераер го покренал во своите духовити но и еднострани заострени списи, постои 
обемна литература со нееднаква вредност. Во последно време таа многу се зголе-
мила посебно по зачестените и опширните расправи за тоа прашање во грчката 
историографија...“.  

Х.С-Вотсон,115на стр.122, пиши: „Сè појака врска со Западот ја поттикнала и 
ширењето на идеата на просветителството меѓу Грците...Запознавањето на образо-
ванието на грчката јавност со древната Елада, онака како ја виделе француските 
енциклопедисти и сентименталните западни филохелени наголемо е дело на Ада-
мантиос Кораис (1748-1833). Роден во Смирна, Кораис, кој провел шест години во 
Амстердам и шест во Монтпелиер, а од 1788, до крајот на својот долг живот живе-
ел во Парис, бил неуморен автор на оригинални дела, преводи, членци и писма. Се 
посветил на популаризација на просветителството меѓу Грците и грчките цели меѓу 
Французите, а изнад сè развој на книжевниот модерен грчки јазик кој валјало да се 
створи со додавање на класичните зборови на говорниот јазик и системстизацијата 
на формалната јазична структура. Кораис добро се чувал да не ја нападне верата ни 
православната црква како таква, ама огорчено се борел против обичаите, институ-
циите и идеите кои ги чуствувал како празноверни остатоци на мрачното раздобје и 
                                                 
115 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus / Zagreb, 1980. 
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запрека на повратокот на славната минатост, која во себе истодобно би ја втеловала 
сета мудрост на новата просветлена Европа“. 

Стр. 124: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се создаде 
грчка нација. Тој процес го ометал веќе споменатата поделба на традиционалисти и 
западњаци. Понатамошни компликации искрснале околу прашањето на јазикот. 
Кораис намерувал да создаде нов јазик, обогатен со елементи на античката минато-
ст,во што испрво го подржувале либералите, додека традиционалистите му се спро-
тиставувале. Во новата држава новиот вештачки јазик наскоро го прифатил целиот 
образован горен слој, и прогресивни и конзервативци. Тој ‘чист’ јазик (kathaire-
vousa) на народот, воглавно, му бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел со 
својот ‘демотски’ говор. Разликата измеѓу двата јазика се претворила во класна ра-
злика, и уште појако ја истакнала поделеноста на нацијата; или, подобро речено, 
разделувајќи го грчкото население, се успорувало создавање на грчката нација. Во 
втората половина на столетието напредните Грци почнале да се залагаат за употре-
ба на демотскиот, и поделбата измеѓу kathairevousa и димотики, која порано се 
испреплетила со поделбата на левица и десница во политиката, почнало со неа да 
се поклопува.Во уметничката книжевност преовладувал демотики,ама во новинарс-
твото и во службените исправи предност добил ‘чистиот’ јазик. Полемиката траела 
и во третата четвртина на дваесеттото столетие, иако демотики непрестално јачал“. 

Х.Р.Вилкинсон,116 на стр. 48, пиши: „(1) Грчкото национално движење. Кон 
крајот на осумнаесеттиот век, грчкото национално движење, во форма на литерату-
рна 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...“. 

Стр. 53: „Филеленистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото 
на Фалмерајер што се појави во 1830. Тој тврдеше дека класичните Грци биле ко-
мплетно збришани за време на периодот на варварската инвазија, и дека модерните 
Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. 

Па Еладците немале капка хеленска крв туку таа била словенска- без коине.  
Стр. 136: „Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи од 

сопствениот damnosa hereditas, Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и на-
родниот јазик беше една карактеристична одлика на историјата на јазикот почну-
вајќи од древниот па сè до современиот период.117Тој 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 гр-
чкиот јазик кој се одржа до 1917 и покрај опозицијата на многумина еминентни лу-
ѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854-1929)“. 

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. 

                                                 
116 Х.Р. Вилкинсон, Картите и политиката..., Македонска книга, Скопје, 1992. 
117 П.Бајрон, Византиското достигање, (Лондон, 1929). 
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Димитри Оболенски,118 на стр. 82, пиши: „За успехот на православното хри-
стијанство...Познавањето на византискиот грчки јазик станало неизбежен клуч за 
општествениот 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 отпочна со тврдењето на германскиот научник 
Фалмерајер (во триесеттите години на деветнаесеттиот век) дека денешните Грци 
имаат главно словенско потекло...“. 

Се говори за „Познавањето на византискиот грчки јазик“- тој бил христија-
нски со Апостол Павле кој го познавал Александријскиот Птоломејов јазик коине, 
но не јонскиот кој бил службен во Атина...и во Македонија од кралот Архелај...Фи-
лип и Александар Македонски...Следи коине бил египетски, но не и хеладски јазик. 

Тн.словенски јазик бил тн.Хомеров- следи Еладците во 19 век биле Словени. 
Секако, грчки бил еладскиот јазик од 1868 година кој произлегол од коине, а 

Еладците говореле само пелазгиски=тн.словенски потврдено од Фалмерајер (1830) 
... и Силвестер (1904).Па како што Елада била тн.словенска, бил и Епир со Власите. 

Бидејќи коине (тн.старо-грчки) бил наречен хеленски јазик, се мислело дека 
Хелените говореле на коине, а не дека коине бил само македонски Александријски 
Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е.- никако порано. Со тоа што Хелени-
те говореле варварски=пелазгиски (Херодот, Тукудид, Платон...)=тн.Платонов кој 
бил само тн.словенски јазик,Хелените не биле словенизирани со тн.Платонов јазик. 

 
НА БАЛКАНОТ ПОСТОЕЛ САМО ЕДЕН НАРОД- РИМЈАНИ (РОМЕИ) 
 
Римјаните (Ромеите) биле Христијани со хеленскиот јазик коине, а Склави-

ните Повеќебожци со народниот варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов= 
тн.словенски јазик-Римјаните(Ромеите) сè до V век не познавале никакви Склавини 

Како што Склавините се христијанизирале, тие станувале само едно- Ромеи. 
Х.Џ.Велс, на стр. 260, пиши: „Заблагодарувајќи на своите патриотски пред-

расуди...Рим...Меѓутоа, во рамките на една историја на светот, римската империја 
веќе не е толку претерано значење. Тоа царство преживеало некои четири века сè 
до своето распаѓање.Византиската империја не била вистински негов продолжувач, 
туку претставува обнова не хеленската држава на Александар Велики...“. 

Стр. 314: „Западноевропските писатели...Всушност ова е хеленско царство, 
за кое некогаш сонувал Херодот, а кое Александар Велики го основал. Додуше, тоа 
царство се викало ‘римско’, а неговите жители се нарекувале ‘Римјани’, какошто 
уште и денес новогрчки јазик се назива ‘ромејски. Исто така е точно дека Конста-
нтин Велики не знаел грчки, и дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок. Меѓутоа, сè 
таа надворешност во поглед на името и обликот не можат да го изменат чинителот 
дека оваа држава всушност била хеленска. Во доба на Константин Велики оваа 
држава постоела веќе шест векови, и додека вистинското римско царство потполно 
пропаднало во текот на четири века, ово хеленско ‘римско царство’ траело уште 
преку единаесет века, пресметувајќи од годината 312., тоест од годината кога ста-
пил на престол Константин Велики, па до година 1453., кога Турците го освоиле 
Цариград“. 

А тн.Византија била само возобновена античка Македонија на Македонците. 
                                                 
118 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
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Георги Острогорски,119 стр. 40, пиши: „Првобитно, византиската историја е 
само продолжување на римската историја, а Византиското царство само продолже-
ние на Римската империја. Називот ‘Византија’ потекнува од подоцнежните времи-
ња, самите ‘Византијци’ не го познавале. Тие себе си се нарекувале Римјани- Ромеи 
(οί ’Ρωμαίοι), нивните владари се сметале римски цареви, наследници на старите 
римски иператори. Сè дотогаш додека траело нивното царство,славното име на Рим 
за нив ја задржало својата драж, а римските државни традиции им давале правец на 
нивната политичка мисла и волја. Идеите на римската држава го одржувале един-
ството на етнички шарено царство, а римскиот универзализам го опреде лувал ста-
вот кон надворешниот свет“. 

Димитри Оболенски,120 на стр. 111, пиши: „Никола не успеал да го одложи 
нападот на Симеон...Навистина, титулата ‘цар на Бугарите’ (basileus Boulgarias) не 
го задоволувала потполно сонот на Симеон да го заземе империумот Ромеја,но бла-
горение на тоа се зголемил неговиот меѓународен углед и веројатно разбрал дека во 
тој момент византиската власт, барем што се однесува до титулите, немало намера 
да оди понатаму. Сè додека Константин бил законски цар, само тој имал право на 
титулата basileus ton Romanion. Погледнато од византиско стојалиште, ограничува-
њето на Симеоновата царска титула само на Бугарија давало надеж дека повеќе не-
ма да ги повторува неумерените барања. Еденоставно титулата basileus, била дале-
ку од каква и да било еднаквост со царот на источниот Рим и уште во 812 година 
му била дадена на Карло Велики. Во дадените околности немало никаква посилна 
причина зошто би требало да му се одбие на Симеон. Се чинело дека со овие паза-
рања, дипломатијата успеала вешто да ја одбие бугарската опасност“.  

Се говори само цар на Римјаните- такви имало и од Македонската династија.  
Стр. 117: „Проучувањето на судирите меѓу Симеон и Византија...лежел во 

Симеоновата амбиција да ја добие царската титула без оглед на тоа дали таа би се 
однесувала само на неговата земја или би ја вклучувала и одредницата ‘цар на Ро-
меите’ (а како судирот се ширел, така тој сè повеќе го посакувал токму тоа)...“. 

Х.С-Вотсон,121 на стр. 104, пиши: „Полското движење...Валја да се запамти 
дека Византијците се сматрале Римјани (Romaioi). Грчката култура, било во хелен-
скиот било во византискиот облик,продрела длабоко меѓу народите на целото исто-
чно Средоземје. Секако, грчките националисти смислувале фантастични планови за 
иднината Велика Грција. Како и во Полска, независност и единство биле нераздвој-
но поврзани со ширење на сметка на соседните народи“. 

Стр. 121: „Во Отоманското Царство осумнаесеттото столетие- отоманската 
власт, странците од Европа, па и самите христијани воглавно ги поистоветувале 
христијаните со Грците. Готово сите христијани кои имале висока положба во цр-
квата, или поседувале имање или богатство стечено со трговија, или ги запремале 
световните важни положби под султанот, биле Грци и се сматрале Грци. Не се на-
рекувале со класичното име Хелени, туку со византиското име за Римјаните Roma-
ioi, или во турскиот облик Рум“. (Ром=Рим=Рум, Р.И.) 

Во прилог се наведува британскиот патеписец Џорџ Фергусон Бовен. Тој во 
1849 година ја посетил државата и разговарал со нејзините граѓани. Тој соопштил: 

                                                 
119 Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
120 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
121 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus / Zagreb, 1980. 
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„Селаните, како во европскиот дел на Отоманската Империја, така и оние кои жи-
веат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и се-
бе не се нарекуваа Грци,туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, ка-
ко престолнина на своја нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина“.  

Произлегува дека селото Атина немало важност, што го наведуваат и други 
автори, а главен град на христијанската нација и религија бил Константинопол. 
Сите тие како граѓани биле само Романи- со заклучокот, немало етнички народи. 

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,122 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, мисле-
ле, 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 (Вла-
сите и Шкиптарите): на Власите јазикот бил романски-на Шкиптарите мешан. Спо-
ред Г.Мајер, јазикот содржел зборови на грчки, романски, словенски и татаротур-
ски јазик. Јазикот бил и монголски- тие грешат во родовите на словенските јазици. 

Следеле тн.Словени неодродени Пелазги и тн.Несловени одродени Пелазги. 
 
   З  а  к  л  у  ч  о  к 
 
На Балканот живеел само еден народ кој говорел варварски=пелазгиски=тн. 

Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик, а македонскиот коине (тн.старо-грчки) 
бил само Александријски Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е. Бидејќи 
коине го познавал Апостол Павле,тој станал христијански јазик. Тој постанал служ-
бен јазик на Источното Римско Царство (тн.Византија), што било и со латинскиот. 

На Балканот населението било само повеќебожно. Па тоа постепено се хри-
стијанизирало. Со христијанизирањето на Повеќебожците почнале меѓусебни суди-
ри. Потоа за Царството важни биле само судирите меѓу христијаните кои според 
верувањето во Исус Христос меѓусебно се поделиле.Така тие меѓусебно и војувале. 
Меѓусебни војувања имало и меѓу двајца браќа- владетели во Римското Царство ... 

Па имало борби само меѓу Православните и Склавините. Православни биле 
Римјаните (Ромеите),а Склавините (тн.Словени) само Повеќебожци. Со христија-
низирањето на Склавините како Повеќебожци Склавините изчезнувале-Римјаните 
биле Христијаните. И се потврдува, имало само верски народи но никако етнички. 

Ова се потврдува и со доказот што Склавини не познавале Херодот, Туки-
дид, Платон... Тие ги познавале Антите и Венетите. Бидејќи Венети биле Венеција-
нците, поимот Венети немал врска со било што словенско, што важело и за Антите. 
Нов поим биле само Склавини. За нив се  пиши само во VI век (Прокоп=про коп)... 

                                                 
122 Gustav Vajgand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Geschichtlih-natonaler, sprachlich-stati-
stischer Teil, Leipzig- Friedrich Brandstetter, 1924. Во првите книги сум користел и бугарско издание.  
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Се разликувале тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од слово- 
имало и Божјо Слово. Со тоа што Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за 
Словени,што го пишел цариградскиот патријарх Фотиј,словенството било од слово. 

За преселби на посебни словенски народи северно од реката Дунав на Балка-
нот нема ниеден материјален доказ/наод- за пронаоѓачот Нобелова и друга награда. 

За доказ дека немало етнички народи туку верски се Комнените- Османите 
биле Комнени. Па имало православни Комнени и муслимански Комнени- султани. 

Православните биле само Римјани (Ромејци) а Муслиманите само Турци. Па 
оваа состојба била во Елада дури во со 19 век- Еладците биле Римјани (Ромејци) со 
главен град Цариград и никогаш немало етнички народ Еладци-никако Византијци. 

Германецот Хиеоронимус Волф (1516- 1580) прв го внел поимот Византија. 
 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na pove}e avtori. Za knigava, isto ta-

ka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:   
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 
v. treto izdanie  maj vo  2007 godina, strani  621   (9)   

2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 
              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 
              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008 
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 
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31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009. 
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 05.08.2009.  
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010. 
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 10.05.2011. 
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 05.09.2011. 
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011. 
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 25.10.2011. 
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142, 28.11.2011. 
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.  
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
61.  "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012. 
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012. 
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.  
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012. 
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012. 
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 26.05.2012. 
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012. 
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012. 
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012. 
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.  
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013. 
72. "Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013. 
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013. 
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013. 
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.  
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013. 
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013. 
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138, 23.09.2013. 
79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013. 
80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014. 
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014. 
82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 03.04.2014. 
83. "Mavro Orbini (1601 god.)- Slovenite samo falsifikat", str. 249, 09.06.2014.  
84. "Brigijskiot=brzja~kiot- prajazik na Belcite", str. 110, 02.07.2014. 
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85. "Albancite vo R.Makedonija- samo od 1780 godina", str. 182, 29.08.2014.  
86. "Eladcite (tn.Grci) vo 1904 godina bile samo tn.Sloveni", str.  208, 01.12. 2014. 
A.  "Za makedonckite raboti- napisi od FB- stranici", str. 215, 02.06.2015. 
B. "Korumpirano pravosudstvo, antidr`avno obvinitelstvo i nenaroden pravobranitel", 
strani 232, 04.06.2015. 
87. "Makedoncite domorodci- bez Sloveni i vo "Veda Slovena"", str. 162, 31.08.2015. 
88. "Atlantida- prikazna za potopuvaweto na Levantot", str. 132, 08.10.2015 
89. "Naroden jazik na Evropjanite bil pelazgiski=tn.slovenski", german., str.153, 05.01.2016 
90. "Za vreme na Aleksandar Makedonski nemalo koine (tn.starogr~ki"), str. 190, 07.03.2016 
91. "Levantskata krvna grupa A postara od Platonovata Atlantida", str. 106, 09.04.2016. 
92. "Evrejskiot jazik kako na Fenikite=Venetite=tn.Sloveni", str. 150, 27.05.2016. 
93. "Rimjanite govorele tn.slovenski- Vlasite odrodeni tn.Sloveni", str. 170, 07.07.2016. 
94. "Jazikot na makedonskite Vlasi so poteklo od Genova", str. 186, 22.08.2016. 
95. "Potekloto na tn.Sloveni- samo tezi i teorii", str. 150, 15.10.2016.  
V.  "Za makedonckite raboti- napisi od FB- stranici 2", str. 236, 31.10.2015. 
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat na 
internet: www.brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo ″Ilijada″ po-
kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 95 na makedonski jazik. A i ovaa 96- ta kniga e vnesena vo internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-
kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i 
go sporot tesno 6 : 7 zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-
ot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite sudii, obvi-
niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-
vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so 
niska penzija i so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite 
knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so samovol-
nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go 
vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii... 

Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat za pratenik od 
VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 godina- da se izma~i tu`itelot za 
toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja 
zakasna samo za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se `aliv do 
Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. Mojot predmet vo Vrhoniot sud 
so godini go krie{e prviot bratu~ed na generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego 
bevme dvata na konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od sudskiot so-
vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel programa za razvoj na Kombinatot, go 
tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-
koj nego mo`e da go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov 
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, Pretsedatelot na Iz-
vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-
ve{taj na Kabinetot na Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i 
fakti. Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go izgubam.  

Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na obrazot..., i taa 
mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev bil partiski- taa sega e vo Vladata. 
Vo nejziniot predmet stoe{e: gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-
st toa bilo najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na Narodniot 
pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud, 
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj 
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici. 

Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodare-
j}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo 
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo-
`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedo-
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nija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta, 
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat 
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.  

Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo 
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. 
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Sko-
pje, vo po{tensko sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene 
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno 
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne 
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud. 

Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da pro-
izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en sorobotnik vo Bavarskiot zavod za 
sto~arstvo vo Grub do Minhen i doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu 
ubavo rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% propadna. 

Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e ostanat grobnica. 
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, imav proizvodi 

so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-
vedo, ovci, kozi); samo so bentonit za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-
ko kaj pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site `ivotni..., a bea pre-
dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a 
toga{ vo nego be{e i Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj go-
veda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo 
zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go spre~iv so aktiviraweto na bentonitot 
zgolemuvaj}i ja apsorcionata sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj 
be{e i Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele ureata za zame-
na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost, laici. Pa taka nie od R.Makedo-
nija i R.Srbija ja istisnavme Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-
dej}i tie ne mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% propadnaa. 

Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e preparat za pot-
siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.  

Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me mrazea i se odmazdija. 
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no nivo po sto~arstvo, 

veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar od Zemjodelski i Veterinaren fakultet- 
Skopje so svoite instituti, a kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-
sko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go uni{ti sto~arstvoto. 

Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost. 
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se 

pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva 
od Ministerstvoto za kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i 
vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-
striotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-
tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, mene ne me 
povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, 
od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od Veterinarniot institut se 
nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija 
(leukoza) kravi i junici, na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie 
gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé u{te kupuvame. 
Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. 
Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. 
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Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qu-
bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele. 

Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa sviwite se vakci-
niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... 
Jas isprativ predmet so kogo potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so 
svoite kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto taka, toj vo 
bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na "vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-
ni`uva{e sè samo za interes, a samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-
zam. Koga Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se izvezuva. Pa 
istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) stradaat od ovie Makedonomrzci. 

Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite preku svinsko 
meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 
potro{a~i na svinsko meso i od Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-
gonija", od koi dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so lagi. 

Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana ima{e organizirano 
masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so `iva, a preku sto~arski proizvodi lu-
|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za 
zemjodelstvo- vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo ishrana.    

Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka kupena od Srbi-
ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-
rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata doen~iwa vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od 
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men 
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo 
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i 
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to na-
rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani genetski smeneta hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od Veterinаrniot fakultet.   
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-

onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  
Pod HMS "Stre`evo" ne se proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-
rna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnu-
vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to sistemot se pravi neopravdana 
investicijata.I na smetka na bitolsko se razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata. 

Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se proizveduva po-
ve}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna repka (steblo za zamena na p~enka kaj 
sviwi... i koren i list za pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka 
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto Blato do 1963 godina- 
od nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo 
Bitolsko ima pove}e iljada hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povra-
tat so obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo Bitolsko... 

ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko proizvostvo... Sledi 
po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... 
od s. Buf. Pa toj na Kombinatot mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto 
itn. Sè {to toj zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen 
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo zemjodelskiot del- ZK "Pela-
gonija".Kako laik za zemjodelskoto proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So private-
zacijata vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se opkla~ka. A bi-
dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go prezele za toj da se douni{ti bez ze-
mjodelsko proizvodstvo kako {to se slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I 
mesto Kombinatot da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200 
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i so Indijec 20.000 kravi. 
Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e 
`iveat 650...semejstva. Od na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna. 
           Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e nema niedna investicija.  
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Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati u~estvuva{e vo podigawe 
i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto be{e so pogre{na tehnologija i bez te-
hnolo{ka povrzanost, a rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi 
na akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite itn. se nosat von Bi-
tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz narodniot imot-}e strada samo Bitola. 

Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii. 
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i na Skopjani- isto-

riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. 
Ne samo Evropjanite da ja sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.  

Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i Bitolsko Pole 
za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na 
aerodrom vo Bitola, a samo toj imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.   

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i 
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-
sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, 
duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene se ismejuvale.  

Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav za izbor na docent, 
von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka: 
vo prviot stav se bara obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo 
site tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme kako vo 19 vek.  
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