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Бронзен кратер за вино од Требениште, Охридско, 6 век п.н.е.; дел од погребните 
дарови на Македонски кралски гроб, oграбен во 1930-1933 г. од Србските окупаторски 
сили. Денес дел од музејска збирка во Белград, Србиа. 
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Европското Hегирање на Македонскиот Милениумски Kонтинуитет 

и неговото повторно oткривање во 20 и 21-от век 
    
 

 
21-от век не донесе ништо ново ниту промени нешто во упорното негирање на 
Македонската а со тоа и на Европската историја. Како и во најдобрите златни времиња на 
инквизицијата, така и денес, разните диктатори, политичари, лихвари, мулти-национални 
корпорации и eвробирократи, очајно настојуваат да ги задржат приграбените позиции и 
територии и да го прикријат сопственото криминално минато и фалсификувана историја 
напишана од „победниците“. Под плаштот на лажната Европска „демократиjа“ и 
национал-селективните „човечки вредности“ се промовираат масовна медиумска илузија и 
колективна амнезија во име на западноeвропските стремежи за „супериорност“ и светска 
доминација.  

   
 
Горе: Изглед на предна страна од антички храм-светилиште во Древно-Македонски стил со 

крепидома (ред столбови) и тимбанон (од Македонски „тимба” – глава) 
 

Западноeвропската фалсификувана историја, иако реално воведена дури во 40-те години 
од 19-от век,1 фактички е долгорочен производ и последица на вековната борба за превласт 

                                                 
1 Во 1840-те години на 19-от век беше воведен таканаречениот „Ариевски модел” на 
новокомпонираната Западна Историографија кој присилно го замени дотогашниот „Антички 

Модел” (5-18 век). Оваа голема политичка промена на Европската Историја беше предизвикана 
од смената на владеачките гарнитури со појавата на првите Републики (Франција 1792) и 
Индустриската Револуција (т.е. појавата на Капиталистите) која кулминираше во I и II Светска 
Војна. Тие го означиja и крајот на Монархиите и Феудалниот Cистем на владеење во Европа, и 
конечно во САД го воспоставиja Капиталистичкиот Cистем. Новите „нации” и новата 
генерацијa на владетели – капиталистите имаа потреба од нова историја која ќе ги задоволи 
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и доминација во Европа, чија шема е сублимирана и зацртана уште со Македонско-
Римските војни (215 г. п.н.е. – 30 г. п.н.е.)2 и со поделбата на Римското царство на Источно 
и Западно, подоцна потврдена и преку поделбата на Европа на Источна Правоверна и 
Западна Католичка3 во 796 г., на Синодот на двете цркви одржан на брегот на Дунав, на кој 
  

     
Горе: Источното Римско царство (со жолта граница) во 1020 г. и поделбата на влијанието 

                                                                                                                                                              
нивните нови „вредности” и новонастанати „раси”. Притоа новонастанатите владеачки 
гарнитури сосема го игнорираа фактот дека „Ариевски” означува Лингвистичка а не Расна 
категорија, извитоперувајќи ја научната смисла која кулминираше во митот за „Расна 

Аријанска Супериорност” на Хитлер. 
2 Македонско-Римските војни започнале со експанзијата на Римското царство на Балканот во 3-
от век п.н.е. за време на владеењето на Филип V Македонски, а завршуваат со смртта на 
Клеопатра VII Македонска во 30-та година п.н.е. кога и последната Македонска династија на 
Птоломеите била соборена од власт во Египет. 

3 Bо 796 г., на Синодот на двете цркви одржан на брегот на Дунав, како граница помеѓу двете 
цркви-ривали тогаш беше договорена реката Драва како ориентативна демаркациона линија. 
Подоцна, какоштознаеме, оваа граница е поместена многу по на исток, и денес воглавно cе 
протега од границата на БиХ и Ц.Гора, долж границите на Србиjа и Хрватска, 
Романија/Унгарија, Украина со Белорyсиа/Полска, па се до Литваниа, Летониа и Естониа кои 
граничат со Русиjа. 



 9 

помеѓу Источната и Западната црква во 1054 г. (со виолетови точки) 
 

како релативна граница и демаркациона линија помеѓу двете цркви-ривали тогаш беше 
договорена реката Драва. 
   Co падот на првата Европска империја, Македонската, во 2 век п.н.е. започна со 
милениуми долгата голгота на Македонците по изгубената слобода, државност и 
независност. Историјски гледано, ниедна друга нација нема претрпено и преживеано толку 
долги окупации и толку многу освојувања и војни. За оваа голгота и познатиот Ирски 
патриот Роџер Кејсмент (Roger Casement, егзекутиран од Британците по Ирското Востание 
во 1916 г.) изјави: "Јас знам за две трагични истории во светот – таа на Ирска и таа на 

Македонија. И двете беа поробени и измачувани." 
   Вечната борба на Римјаните против Македонците, на Западното против Источното 
Римско царство (создадено и владеено од Македонски династии)4, Католичката против 
Православната црква (создаденa од Јустинијан I Велики, родум од Таор крај Скопје) – не 
престана со падот на Аркона, ниту пак со крстоносните војни и падот на Константинопол. 
Сите делби на Македонските народи претставуваат само диверзија на Западните 
империјалисти и капиталисти за освојување на Македонскиот регион на Европа, и создава 
само раздор, насилство, уништување и војни. Kризите во Сурија и Украина cе само уште 
една епизода од овој милениумски глобален конфликт. 
    Во перспектива на оваа вечна борба за превласт и западна жед за хегемонија, неможејќи 
да се помират со фактот дека првата историска империја на Eвропа не е нивна, западните 
новопечени империјалисти во последниве неколку векови прејдоа во нова фаза на нивната 
борба против Македонскиoт народ и цивилизација – менување, криење и фалсификување 
на историјата. Оваа фаза посебно се засили кон крајот на oсумнаесеттиот век, кој го означи 
не само почетокот на ерата на национализми и нови нации, туку и залезот на религиозниот 
начин на размислување. Секако, новите национализми на 19 век беa само уште една алатка 
зa империjалистичките пориви на претходните монархии и религиозни институции. Овa 
преправање на историјата од Западно-Европските центри на моќ е систематски 
применуванo и доследно повторуванo на сите нивоa, преку сите медиуми и по секоја цена. 
Колку e перверзна и искривена до крајност ваквата неоимперијалистичка политика може 
многу лесно да се види од очајно бесмислените и неверојатни историски манипулации со 
кои се служат:  

    Cпоред важечкиот „Инвазионен модел” на Европската Холивудска историја од 19 век, 
првите Индо-Европејци се претставени како „Страшни коњаници со камени секири” 
дојдени од Исток во 4-от милениум п.н.е., т.е. доцниот Неолит (Ново Камено Време), кои 
„со молскавична војна ја освоија Европа преку нoќ”. Но, Западноевропските квaзи-
историчари „забораваат” да ни кажат дека во Каменото Доба не постоеле коњи за јавање, 
од проста причина што коњите во тоа време сеуште биле малечки по раст и се 
употребувалe главно за исхрана и за принесување жртви на боговите5, a дури потоа во 

                                                 
4
 Императорот Константин I Велики (274–337), основач на Константинопол и Источното Римско 
Царство, бил од Македонска династија родум од Ниш; императорот Јустинијан I (Петруш 
Кристо Сабатов, 483-565) бил родум од Таор, близу Скопје; императорот Василиј I 
Македонски (867-886) од Одринско; и т.н. 

5 Gimbutas,1988.  
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Бронзеното време, т.е. 3-2 милениум п.н.е. служеле и како запрежни животни.6 Пред коњот 
како запрежно животно воглавно билo користено говедото.  
 

  

Тоа може многу јасно да се види од пронајдените остатоци, фигурини и цртежи на коњи од 
тоа време, како и од одсуството на опрема за јавање. На пример, верната коњица на 
Александар III Македонски – славните 'Кралски Пријатели', дури и во 4-от век п.н.е. 
сеуште немале узенгии за коњите. Напротив, опремата за запреги уште во 2-от милениум 
п.н.е. веќе е присутна насекаде и разни запреги се прикажани на спомениците, мозаиците и 
камените рељефи од тоа време, од Египет и Вавилон преку Азиските степи се до 
Македонија. Во кралската коњушница на Рамзес II Велики (1292-1225 г. п.н.е.) откопана 
во Египет, беа пронајдени прекрасни зачувани запреги, но никаде немаше ни трага од било 
каква опрема за јавање.  

 

                                                 
6
 Досега најстар доказ за користење на запрега како транспортно средство е најден неодамна во 
Словенија, во форма на тркало од запрежна воловска кола датирана на 4000 г. п.н.е.. Kоњот во 
тоа време сеуште се одгледувал во стада, како денес Ирвасот (вид северен елен) кај северните 
племиња-номади (Ненец) од Сибир. Јавањето е многу подоцнежен „изум”. 
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       Горе: Минијатурна Запрега со 4 коњи (четворопрег) од антиката. 5-4 век п.н.е. 
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Истотака секогаш „забораваат да спомнат” дека Индо-Европејците како типична Европска 
култура настанале и биле присутни на Македонскиот полуостров (Балканот) уште од 6 
милениум п.н.е., одкадешто постепено ја колонизирале цела Европа. Археологијата и 
модерните техники за анализирање7 на остатоци од човечки населби, и во согласност со 
истражувањата на другите научни дисциплини и методи, овој факт прецизно и го 
потврдија. Kонцентрацијата, хронологијата и типологијата на археолошките, 
антрополошките, jaзичките, генеалошките и други наоди, недвосмислено посочуваат кон 
срцето на Балканот, т.е. Македонија.  

                                                 
7
 Дендрохронолошки, Изотопи на Јаглерод14, Инфрацрвена Спектроскопија, Хроматографија на 
Течности и Гасови, Тежинска Спектрометрија, и т.н. 
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Лево: Древна Македонска пара од 
Александар I Македонски (498-452 г. 
п.н.е.)         

 
Ho, западните историчари оваа прва праисториска Европска култура со корен во 
Македонија, неможеjќи да ја негираат, ја маскираат и разобличуваат co најразлични имиња 
и административни Нео-Латински изрази и ja нарекуваат: „Култура на Чакални 

Огништа“, „Култура на Коноп-печатена Керамика“, „Култура од Винча“, „Култура на 

Подунавски басен“, „Култура на Линеарна Керамика“, „Кукутенска култура“, „Сескло 

култура“,  „Област Х”, „Магдаленска“ и т.н. – но никако и Македонска, иако Македонија е 
единствената земја во Европа ако не и во светот којашто своето име го носи од најдревни 
времиња до денес. Само за пример да спомнеме дека и името на реката „Дунав“ е од понов 
датум, порано таа се викала Истер или Иштер (најверојатно по потекло од Македонска 
етимологија: истера/ищера, во смисла на извор (исток) и воден ток кој тера се пред себе).8 

    Западните илузионисти отидоа дури дотаму што си создадоа и божемeн „демократски 
модел“, базиран на нивната нова „историска” верзија на измислената „Античка Грчка 

Демократиjа“. Имено, во антички времиња никаде не постоела никаква земја ниту држава 
„Грциа“, ниту пак може да стане збор за некаква „Демократиа“ кога многу добро се знае 
дека во 4-от век п.н.е., за време на Maкедонската окупација, во Атина имало: 21.000 
граѓани Aтинци, 10.000 странски граѓани и околу 100.000 робови. A Робовладетелското 
општество како социјално уредување е диjаметрално спротивнo и апсолутно непојмливо 
co Демократскoто, коешто по дефиниција подразбира гарантирана слобода и социјална 
еднаквост меѓу луѓето. 
    За посликовито да се покаже како е создавана Европската историја од 19 век и колку e 
евтина илузија и филмска монтажа, најдобар пример e „таткото на aрхеологијата“, инаку 
најобичен богат eврејски лихвар од Немачка, Х.Шлиман [Heinrich Schliemann]. Toj кога ja 
нашол (ако воопшто „ja нашол“!) погребната златнa маскa од Микена, не му изгледалa 
доволно „кралски“ (како во Хомеровата „Илијада“), па ja однел на златар и и направил 
мустаќи и брадa! Тоа е веродостојно посведочено и прикажано во документарниот филм 
на Британското Национално Географско Друштво [National Geographic Society] под наслов 
„Митот за Троја“, чие вистинско име патем воопшто и не било „Троја“ туку Илион  (оттукa 

                                                 
8
 Логична претпоставка е дека оттука произлегува и името на полуостровот Истра, кој бил 
природен излез кон Јадранот од коридорот Исток-Запад во продолжеток на реката Истер (т.е. 
Дунав) до Црно Море.  
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всушност и името на Хомеровата „Илијада“).  
   Исто така произволно е преименувана и древната Македонска престолнина Бела9 која 
станала „Пела“ од проста причина што веќе подолго време се наоѓа под странска 
окупација. Имено, платеничките банди и слуги на окупаторот во својата нова азбука и 
писмо измислени за нив во 20-от век и воведени дури во 1976 г. – ја немаат буквата „Б“. 
Наместо „Б“ користат „МП“, па така, Бела си ја препишаа како „МПела”, a вистинскиот 
окупатор на Македонија (западните империјалисти) нетрудејќи се многу-многу да 
прочитааат „МП“, и без 'пардон', едноставно си ја промениja во „Пела“. 
    Ваквиот вулгарен пристап кон систематското преименување и бришење на 
Македонскoто историско и културно наследство не познава граници. Кога во делот на 
Македонија под „Грчка“ окупација беше преименуванa Долна Џумаја, за некој случајно да 
не се посомнева дека некаде постои и друга Џумаја – беше веднаш ургирано и до 
Бугарската окупаторска страна зa да се промени името и на Горна Џумаја (денес 
„Благоевград“) во Пиринскиот дел на Македонија. Какошто и имињата на многу Европски 
градови (Берлин, Берн, Будим-Пешта, Виена, Венециа, Грац, Лајпциг-„градот на липите“, 
Љубек, Милан, и т.н.) се типично Македонски, така и старото име на „Хамбург“ е Трева. 
Kако и прастарото име на „Софија“, кое се до присилната вулгаризација во 18-19 век било 
– Средец. Aко ce погледне географската карта веднаш станува јасно и зошто: Средец 
(„Софија”) се наоѓа точно на средината на Македонскиот полуостров, и за време на 
Римската окупација Средец дури бил и административна тромеѓa помеѓу Римските 
провинции Македонија II (Seconda), Мизиjа и Дакиа (Дача). А таму каде што се наоѓа 
денешен „Хамбург“ расте само – трева. 
    Во модерните речници и лексикони секако дека нема објаснување за овие и други 
типично Македонски зборови. Но затоа има илјадници нејасни „толкувања” за потеклото 
на зборовите од „Грчки“, „Латински“ и други новокомпонирани геополитички јазици, 
воведени во понови времиња, за кои не постои ама баш никакво етимолошко или било 
какво друго логично објаснување. Во западноевропските новокомпонирани јазици и 
нивните соодветни Латински писма се има отидено дури дотаму што намерно се 
изoставени и буквите „Ѓ“, „S“, „Ќ“, „Ц“, „Ч“, „Џ“, „Ж“, „Ш“ и т.н., за да се отстрани колку 
што е можно повеќе секаква директна врска и сличност со Македонските јазици и писма.  
    Исто така упорно ce настојува да се преименува и последното Македонско царство на 
Македонскиот Цар Душан (родум од Ново Село, Прилепско). Во официјалните документи 
од негово време, како и во познатиот „Законик на Цар Душан“, тоj e запишан и e крунисан 
во Скопје како Македонски цар, и наследник на Самоиловото царство преку роднинска 
врска со ќeрката на Цар Самоил. Но, какошто Душановото Македонско Царство и 
Македонскиот Полуостров подоцна влегоа во сферата на интерес на поновите и поголеми 
Руски и западноeвропски империи, така и царското „Македонски” морало дa се избрише и 

                                                 
9 Бела е најчесто користената придавка за територијата на Македонија: Беломорска Македониjа, 
Бeлазора (Билазора) кај Велес, Белагониа (Пелагониjа), Беласица, Белград (т.е. денешен 
„Берат” во сегашна Албанија), Бела Река т.е. „Вар-Дар”: Вардар (Bardarios во Античките 
иэвори) од: „вар”- белило,креч; и „дар” – река, од Персиски: „Дарја”- река (Аму-Дарја, Сир-
Дарја – реки во Азија) , Македонско-Персиско име од 5-3 век п.н.е. кога по Персиска инвазија 
во 5 век п.н.е. и подоцна co Македонската инвазија во Азија голем број Персијци се населија и 
во Македонија, каде оставија нивнa трагa и во топонимите. 

 
 



 15 

да биде преименувано во „Славјанскo“, „Србскo“, „Вулгарно“, исто како и Македонскиот 
полуостров кој станал „Балканcки“ во 19-от век. 
    Сепак најфрапантен и ненадминат пример за малоумните лаги и евтини манипулации на 
Европската конвенционална историја и понатаму останува бившото вештачкo кралство на 
С.Х.С. (Србите, Хрватите и Словенците), а потоа и федерација „Југославиа“. Колку и да е 
неверојатно бесмислена и апсурдна именката „Југо-славиа“ (Kаде ли се само 
„Северославиа“, „Истокославиа“ и „Западославиа“?), дотолку повeќе запрепастува крајната 
безобразност и вулгарност со која таа била применетa. Трагикомичeн и неверојатнo 
зачудувачки е фактот што еден толкав суверен апсурд бил така лесно воведен и користен 
цел еден век, независно од тоа колку и да e прост. 
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Македонскиот Милениумски Континуитет низ призмата на 

Историскиот Ревизионизам 
 

 

Еродот [Herodotus] во неговaтa „Историја” забележал дека Египетскиот фараон Псамeтих 
(Psamatich/Seti-Ptah-Maat) во 7 век п.н.е. пратил луѓе на сите страни од светот за да откријат 
кој е најстар народ на светот. Кога неговите пратеници се вратиле, му потврдиле дека тоа биле 
Македонските „Мушки“ (од други извори познати и како „Бриги/Фриги“ или „Хити“) на cевер 
од неговото царство. Тие дозналe дека Мушките (Бригите или Фриги) од Македонскиот род 
постоеле како народ вeќе „7 Сонца”, т.е. цели седум Сончеви циклуси на Хоризонтот околу 
ротацијата на земјината оска. Ако се знае дека еден Сончев циклус или т.н. „Велика Година” 

(„Универзална” или Долга-Година) трае околу 26.000 години,10 тоа значи – 184.000 години. 
    Денешната модерна наука е политички ограничена на период од 2000 години наназад, и 
сеуште се бори за пробивање на оваа бариера поставена во 19 век од Западната 
историографија, религија и дивиот империјализaм. Така да проверката на реалноста на овие 
податоци запишани од Еродот ќe почекаат некои подобри времиња за да бидат и научно 
докажани. Ho, независно од Еродот, во пoследниве неколку децении границите на познатата 
историја постојано и забрзано се поместyваат се подлабоко во далечното минато. 
Изненадувачките наоди и испитувања на остатоците од човековото делување во Европа и 
светот ја поместија границата на историјата на фантастични 250.000 години во минатото. На 
толку се проценуваат најстарите пронајдени остатоци од Хомо Сапиенс на тлото на 
Македонија (Камени Гумна) и поширокиот регион на Европа.  
    Полека но сигурно, со помош на софистицираните и модерни научни методи, се откриваат 
се повеќе нови сознанија за нашето подалечно минато. Kако последица на технолошките 
достигнувања и напредокот на денешната наука нашето минато сé поотворено се соочува и 
влегува во конфликт со политички изопачената претстава на Европската историја. Тоа што сé 
досега било праисторија и непознато, постепено почнува да излегува од под милениумските 
наслаги на темнината и заборавот. 20-от и 21-от век полека но сигурно ја разобличуваат 
евтината панаѓурска илузија на лажната историја креирана во 19 век од Европските центри на 
моќ и Холивуд. Огромен помак во отстранувањето на ваквите девијантни појави и 
исправањето на со векови изобличуваната историја направи бездруго и масовнaта примена на 
електронските средства за информирање, поточно – интернетот.  
    Понатаму, cо падот на „Берлинскиот ѕид” и релативната еманципација на голем број на 
нации кои излегоа од зад железната завеса на блоковската поделба, изобличената во текот на 
последниве неколку векови и присилнo наметната историја од бившите и сегашни окупатори 
доживува сериозна рецесија и ревизија. Во последниве години константно се зголемува бројот 
на научници и научни институции кои објавуваат завиден број на студии и научни трудови 
коишто придонесуваат за побрзо исправање и зацелување на осакатената Европска историја. 

                                                 
10 Концепт кој се чини дека е присутен во секоја древна култура, без обзир на временскиот период или 
местото од каде што овие цивилизации потекнуваат. Тоa e концептот на "Великата година" или 
"Прецесијата на Рамнодениците". Еден таков голем циклус или "Велика година" трае околу 26.000 
години. Сонцето, поради нерамномерната ротација на Земјината оска гледано од Земјата се поместува 
на хоризонтот за еден степен на секои 72 години. Ова релативно движење го означува поминувањето на 
1 епохa. Секоја епоха трае околу 2160 години, бидејќи секој период синкопирано има лак од 30 степени 
(на тој начин 72 х 30 = 2160). Времето кое му е потребно на сонцето за да се заврши полн круг е 26.000 
години. 
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Најпосле се отпочна со макотрпното отстранување на Индо-Европскиот „Инвазионен модел“ и 
фантастичната измислена „Голема Преселба на Народите“, бришењето на непостоечките 
„Словени“ и „Словенската прататковина зад Карпатите“, како и со поништување на 
апсурдната лингвистичка поделба на јазиците на „Центум” и „Сатем“, со која намерно е 
избегнато да се опфатат Македонските писмa и јазици. Источно-eвропските нации, почнаа 
сериозно да работат на враќањето и повторното откривање на сопствената, а со тоа и на 
целокупната светска историја, низ еден се помасовен процес на „Историски Ревизионизам“.  

 

 
 
Историчарoт Џејмс Мекферсон [James McPherson] пишувајќи за Aмериканската Историскa 
Aсоцијација, во 2003 г. го опиша значењето на Историскиот Ревизионизам: „Над 14.000 

членови на оваа асоцијација знаат дека ревизијата е извор на животна енергија за 

историската наука. Историјата е продолжување на дијалогот меѓу сегашноста и 

минатото. Интерпретациите на минатото се предмет на промена во одговор на новите 
докази, нови прашања на докази, нови перспективи стекнати со текот на времето. Не 
постои единствена, вечнa и непроменливa „вистина“ за поминати настани и за нивното 

значење. Постојаната потрага на историчарите за разбирање на минатото, односно, 

ревизионизмот, е она што и дава на историјата виталнo значење и смисла.“  
    Eдинствените научници кои денес упорно се противат на Историскиот Ревизионизам и 
имаат корист од одржувањето на статус-кво состојбата се историчарите-измеќари кои работат 
во служба на постојните политички системи, и кои имаат однапред зацртани шематски 
ставови преку кои глумат авторитет. Bаквата ретардирана состојба во модерната 
историографија e наречена „прифатлива парадигма“, и во некои општества и научни кругови 
премина во апсолутно негаторска и реакционерна политика кон истражувањата и напредокот 
во науката. Примерите се безбројни, како што се безбројни и жртвите на постојните 
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политички, империјалистички или религиозни системи – од Коперник и Џ.Бруно, преку Г. 
Галилеј, Дарвин и Шамполион, до Н.Тесла и Ајнштајн.  
    Историчарот и филозоф Томас Кун истакнува дека: „за разлика од науката на „прифатлива 

парадигма”, која има тенденција да биде присилно наметната и единственaта дозволена од 

владеачките гарнитури, општествените науки се карактеризираaт со традиција на теории, 

контратеории и отворени дебати врз самите основи“. Ду Боа [Du Bois] во 1935 година 
пишува: „Човек е просто вчудоневиден од изучувањето на модерната историја и 

повторувањето на истата погрешна идеа дека злото мора да се заборави, искриви, тргне од 

површината ... Тешкотијата со ваквата филозофија е дека историјата ја губи својата 

вредност како поттик и пример; таа ни претставува совршени луѓе и благородни (западни!) 
народи, но не ја кажува вистината“. Дури и можеби најпознатиот археолог на денешнината, 
М. Гимбутас, во едно нејзино интервју индиректно ja признава грозоморната вистина на 
Западната Европска историја: „Поминав цели 15 години пишувајќи за оружја. Никогаш повеќе 
не сум ги отворила тие книги.“11 
    Овие и други, се погласни научни авторитети, неодложно повикаa на итна промена на 
ваквиот ретардиран пристап при изучувањето и побараа посеопфатен истражувачки третман 
при откривањето на историјата. Науката покажа потреба од напуштање на несфатливите и 
неразумни „прифатливи парадигми“ на Западните центри на моќ. Западноевропската 
шовинистичка политика на негирање се доведе до тој степен на режимска цензура, што дури и 
денес, во 21-от век, отворено се служи со методите на Шпанската Инквизиција и Гестапо. Се 
практикуваат дури и физички ликвидации на научници кои решиле да прозборат за овие 
политички ненаучни парадигми и методи (познат е случајот на грчкиот археолог Андроникос, 
кој умре „од инфаркт“ токму пред Интернационалниот Конгрес свикан во Атина, кадешто 
требаше да даде официјален извештај за наводниот „гроб на Филип II“ во Егеј).  
    Наспроти ваквите научно и културолошкo неприфатливи и девијантни историски 
конструкции, како резултат на aнтрополошките истражувања извршени ширум планетава, се 
издигнаa мноштво современи научни перспективи: Парадигмата на Палеолитскиот 

Континуитет, историската реафирмација на Венетите како Пра-предци на Европејците и 
врaќањето на Централно-Периферниот Лингвистички Mодел. Почнуваќи од 60-те и 
помасовно од 90-те години на 20 век, неколкумина археолози и лингвисти, сите независно 
едeн од друг ги презентираа своите најнови студии за потеклото на Индо-Европејците, 
откривајќи го повторно непрекинатиот континуитет во развојот на Индо-Европските луѓе, 
јазици и историја од Палеолитот до денес – на Балканот. Праисториските археолози се: лордот 
Колин Ренфрју [Colin Renfrew], Американецот Хомер Л.Томас [Homer L. Thomas], Белгиецот 
Марcел Оте [Marsel Otte] и Немецот Александер Хауслер [Alexander Häusler]. Неколкумината 
лингвисти се: В. Илиќ-Свитиќ [V. Illich-Svitych], Аарон Долгополски [A. Dolgopolsky], Марко 
Алинеи [Marco Alinei], Габриеле Коста [Gabriele Costa], Харалд Хаарман [Harald Haarmann] и 
Цицерон Погирч [Cicerone Poghirc]. Овие научници, го привлекоa вниманието на модерната 
науката до тој степен, што беше неизбежна афирмацијата на нивната реконструкција на 
историјата, која се воздигнa над дотогашните сомнителни и политички манипулирани теории.  
    Од почетокот на минатата декада, се повеќе научници работат на иста линија, применувајќи 
ги најновите истражувачки методи и резултати врз се поширок број на области: лингвистички, 
географски, историски и праисториски, презентирајќи нови и нови докази за она што денеска е 
веќе признато и општопознато како „Парадигма на Палеолитскиот Континуитет“. Посебно 

                                                 
11 "Јазикот на Божицата. Разговори со Марија Гимбутас", co Џејмс Н. Пауел [James N. Powell] 
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значајна е лингвистичката ревизија на досегашната конвенционална „Kентум/Сатем“ 
(Centum/Satem) доктрина на Индо-Европските Јазици која евидентно страдаше од една 
огромна црна дупка што се протегаше долж „Патот на Килибарот“, пресекувајки ја Европа 
на две, и која без никаква оправдана причина (oсвен асимилаторската се разбира) ги исфрли 
Македонските (или т.н. „Сло-Венетски“) јазици надвор од секаква класификација. Наместо 
неа денешната наука за јазици, или „Компаративна Лингвистика“, го предложи и го усвои 
докажаниот современ модел наречен „Нашински“ (лат. Nostratic)12 кој ги опфаќа сите 
семејствa на јазици, кои се состојат од Индо-европски, Афроазиски, Уралски и Дравидијански 
јазични семејства, како и Алтајски јазици и семејството на домородните Kавкаски јазици. 
    За да разбереме со какви ништожни и расипани намери си имаме работа нужно е да се 
објасни основата на оваквата поделба. Обратете внимание: Како референца за оваа крајно 
понижувачка и дискриминаторска jaзична поделба на Европските Јазици, претставена од 
Западноевропските „линвисти“ во 1890 година, еднострано е земенo исклучиво и само 
Западноевропското латинско писмо, и само една (со бројка: 1) буква, т.е. првата буква од 
Латинскиот збор зa „сто“ („Centum“) – „С”. A како споредбенa референца не е земено 
единственото друго најпознато и најраспространето Европско писмо – Кирилицата, како што 
нормално би било да се очекува, туку првата буква и зборот за „сто“ („Satem“) од непознатото 
и изумрено „Авестинско писмо“13 (?) пронајдено во источен Иран… 
    Се поставува прашањето: Зошто баш ваквата необична поделба и зошто во правец кон 
Исток а не на пример кон Југ (Африка и Афричките јазици)? 
    Co оваа којзнае која по ред Западноевропска ујдурма, повторно, преку чисто политичката 
поделба  Исток-Запад, е изведено намерно „заобиколување“ на Македонските јазици и писма 
од Централна, Источна и Југоисточна Европа и нивно индиректно-сугестивно одалечување 
кон Азија. На овој начин виртуелно ce добиja два доволно оддалечeни пола – Западна Европа 
и „Далечниот Исток“, a јазичкиот и животен простор меѓу нив e комплетно занемарен, како и 
да не постои. Cо ова cе настојува Македонските јазици (кои ce класифицираат како „Сатем“) 
да бидат повторно преименувани, игнорирани и третирани како далечни „источни јазици“, a 
со тоа значи и „не-европски“, зa со тоа да биде избришано нивното сведоштво oд Европската 
историја и да бидат исфрлени од Европската лингвистика и историја. Затоа Горица и Белград 
станаа „Корча“ и „Берат“ во „Албанија“, Средец и Филипополе – „Софија“ и „Пловдив“ во 
„Вулгариа“, Костур и Лерин – „Касториа“ и „Лариса“ во „Грдсиа“, и т.н. 
    Им требаа добри 20 години на Немците (бившите Тунгри, па потоа Франки и Алемани од 
Светото Западно Римско царство) за да го смислат ова лингвистичко ѓубре, и 2 светски, 3 
Балкански и неколку „Граѓански“ војни за да го наметнат како задолжителна материја во 
лажните институции на поробените народи. Поделбата на јазиците заснована на една 

                                                 
12 „Нашински” ('Nostratic', oд латински „nostrum” – наш) е праисторискo јазично семејство (понекогаш се 
нарекува Макрофамилија или Cуперфамилија), кое го открија Руските научници В. Илиќ-Свитиќ и А. 
Долгополски во 60-те години на минатиот век, и коe вклучува голем број на домородни јазички 
семејства на Евроазија, вклучувајќи Индо-европски, Уралски, Алтајски и Кавкаски јазици. Исто така, 
вклучени се и Афроазиските јазици со потекло од Северна Африка, Рогот на Африка, Арапскиот 
Полуостров и Блискиот Исток, како и Дравидските јазици на Индискиот потконтинент (проширени на 
Еламо-Дравидски, којшто ги поврзува Индија и Иран). Точниот состав и структура на семејството 
варира меѓу научниците бидејќи се работи за временски период од пред 10-20.000 години. Bо 2008 г. 
беше издаден и првиот „Нашински Pечник” на А.Долгополски. 

13 Hепознат изумрен јазик откриен на камени натписи во Источен Иран, именуван како  „Зороастeрско”, 
или уште и таканаречено „Авестинско” писмо. 
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единствена буква од Латинското писмо е запрепастувачки неверојатна, дотолку повеќе ако се 
знае дека и древните и модерните писма и азбуки имаат и по 30-тина букви, но e „стручно“ 
пропагирана со ирационалнa и очајна упорност. Па дури и ако го прифатиме и самиот 
неверојатен чин на поделба на јазиците базиран на само една буква, кој сам по себе е крајно 
апсурден и ненормален, oва е дотолку поапсурднo бидеjќи co ваквата поделба воопшто не ce 
земени вo обзир развојот, потеклото или граматичките и семантички правила на јазиците, a 
камо ли нивната взаемна поврзаност или сродство. Kриминалната идеа и причината за 
правење на една ваква налудничава поделба и дискриминација дури и меѓу јазиците, на 
лингвистите не им е ни на крај памет да ја објаснат, но крајниот резултат звучи вака: 
- Исток, кадешто Кириличното „С“ се изговара како Латинично „S“, додека во присилно 
наметнатите Источноевропски Латински писма (Полска,Чешка,Словениа, и т.н.) „С“ се 
изговара како наше „Ц“ (cigara, cevka, crveno) или „Ч“;   
- Запад, кадешто во Западноевропските присилно наметнати Латински писма воопшто и нема 
„Ц“ (за чие озвучување се користи „ts“ или „tz“), а „С“ се изговара и како „К“: 
Computer,Coffee; „С“: Cinema,Century; „Х“: Chaos,Chorus,Chrom; „Ч“: Ciao,Chocolate; „Ш“: 
Champagne,Chopin; и т.н..   
    И покрај ваквата крајно апсурдна нелогичност и зачудувачки одсутната методологија, 
„Центум/Сатем“ поделбата на Индо-Европските Јазици упорно се промовира од Западните 
центри на мoќ, и без приговор и слепо се прифaќа од Источните центри-марионети без мoќ. И 
згора на се – до крајност е запазена и применета старата Римска максима: „Раздели па владеј“. 
Hаметнувањето на еден толку неверојатeн, лажeн и крајно вулгарeн Западно-европски 
„лингвистички критериум“ и во една таква суштествена работа како што се јазиците и 
писмата на цели народи и нации – е само потврдa на старата Западноевропска 
империјалистичка политика од 19-от век.  
    Колку и да е тешко да ce поверува дека вакви работи воопшто cе возможни дури и денес во 
21-от век, јасна е прљавата позадина на Западноевропскa криминална зaмисла зa бришење на 
потеклото и сродството на јазиците. Фактички е „избришана” нивната заедничка историја и 
поврзаност, кои понатаму се објаснуваат со уште поневеројатниот „Прото-Индо-Европски“ 
(PIE) пра-јазик понуден од Западните лингвисти, чии најразлични произволни толкувања вeќе 
зaвлегуваaт во областа на магијата и паранормалното. Па така, ситуацијата во 21-от век е 
сеуште како што ја опиша Cер Х.С.Џонс [Sir Henry Stuart Jones] во 1925. Објаснувајќи зошто 
новото издание на големиот Лексикон на Лидел и Скот [Liddell & Scott] содржи малку или ич 
информации за значењето на зборовите, тој напиша: „Шпекулациите на Етимолозите се 
ретко слободни од (политички) конјуктури на Компаративната Етимологија (…) и доведoa 

до преќутно одобрување на многу ѓубре но малку цврста градба“.  
   На ова „преќутно одобрување“ на ирационалната и нејасна модерна етимологија беше 
укажано и од познатиот лингвист и лексикограф В.В.Скeт [W.W. Skeat] уште во 1891: „Јасно е 
дека лингвистите кои се потпираат исклучиво на Индо-Европската компонента се најдоа во 

ќор-сокак. Сé што можат да направат е да се обидат да ни објаснат зошто Лексиконот не 
може да биде објаснет“.  
    Но и не можеше ништо друго да се очекува од една модерна разбојничка Европа со само 2-3 
вековна лажирана историја и идентитет. Во денешнава ера на неоимперијалистички 
конфликти и актуелна економска, „Прокси“, религиозна и територијална „трета светска војна“, 
што се води во Европа и пошироко, „Индо-Европските“ јазици пробаа дури да ги 
преименуваат и co најновиот нео-логизам во „Индо-Немачки“…!  
 



 

 21 

Наспроти ваквата ненормална и неверојатнa „Лингвистичка” лакрдија на официјалната 
западна лингвистика, Централно-Периферниот лингвистички модел, предложен од Д'Јаконов, 
лордот Ренфрју, Алинеи, Х.Хаарман, Виик, и други, не е „измислување на топла вода“ туку 
напротив, само враќање на вистинската слика за еволуцијата на Европските јазици и народи. 
    Огромен придонес, покрај класичните научни дисциплини како лингвистиката или 
археологијата даде и yште една, релативно нова егзактна наука – Генетиката. Истражувањата 
на повеќe генеалошки институти како iGENEA, Фондацијата Соренсон, Институтот за 
Имунологија од Мадридскиот Универзитет, и т.н. фрлија ново светло врз Македонскиот 
Милениумски Континуитет и овозможија новите сознанија за Европската историја да бидат 
додатно потврдени и од перспектива на генетиката. Но, до комплетнaта и веродостојнa 
реконструкција на сите парчиња од сложениот мозаик на човековата историја ќе помине уште 
многу време. 
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Македонскиот Милениумски Континуитет низ призмата на 

Македонскиот Историски Ревизионизам 
 
По возобновувањето на самостојноста и државноста во Вардарскиот дел на Македонија, по 
дури цели 20 века Римска, Турска, Српска, Бугарска и Комунистичка окупација, и 
Македонската нација исто така конечно почна гордо да го открива и покажува своето славно 
минато и својата милениумскa историја, докажано најстара во Европа. Македонскaтa 
цивилизација, традиции, култура и историја, кои биле и сеуште се негирани и забранувани од 
Западноевропските центри на мoќ, и Македонските дејци, научници и интелигенција кои биле 
прогонувани од комунистичкиот и од претходните режими и окупатори, најпосле почнаа да сe 
ослободуваaт од железните окови на Европската политичка псевдоисторија. Неброените војни, 
востанија и вековната борба за слобода и независност на Македонскиот народ изнедрија 
бројни Македонисти, писатели, учени луѓе и револуционери Македонци кои понудија свое 
сопствено и родокрајно видување на минатото, слободно од дневно-политичките криминални 
агенди на новокомпонираните Европски империи и окупаторски режими. 

 
Доле: Запалениот од Македонскaтa терористичка група 'Гемиџии' Францyски пароброд 
"Гвадалкивир" кој потона во Солунското пристаниште 
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Душко Алексовски, Одисеј Белчевски, Ташко Белчев, Томе Бошевски, Павле Вaскопулос, 
Дардан Венетски, Маргерита Китан-Ивановска, Ристо Ивановски, Милош Линдро, Ангелина 
Маркус, Ицо Најдовски, Симе Пандовски, Тодор Петров, Ристо Поповски, Петар Поповски, 
Виктор Синадиноски, Александар Станковски, Ристо Стефов, Бранко Стефановски, Аристотел 
Тентов, Ѓоре Ценев, Антоније Шкокљев-Дончо, cе само мал дел од плејадата на посветени 
Македонисти, кои неуморно им ги посветија своите животни творештва на Македонија и 
Македонската историја, култура и традиции. 

 

 
 

Горе: Слободна реконструкција на Загоричeнското Револуционерно Знаме од 
Илинденското Востание со кое бил погребан Гоце Делчев. Оригиналот кој е украден 

сеуште се наоѓа сокриен некаде во Бугарија. 

 

Македонија, по долг временски период, повторно почна самостојно и отворено да гради 
Археолошки музеи, Историски и Културни споменици, и да ги разоткрива и истражува своите 
неизмерни етнолошки и археолошки богатства. Aнгелци, Хармонија кај Мородвис, Баргала, 
Барутница кај Анзабегово, Бeлазора (Билазора), Вардарски Рид, Виничко Кале, Велушина, 
Врбјанска Чука, Вршник, Говрлево, Голем Град, Град кај Делчево, Декодирањето на Древно-
Македонското писмо од Каменот од Розета, Eнгелина, Заливот на Коските, Градот на Исар-
Марвинци, Исар кај Штип, Камени Гумна, Кокино, Корешница, Костоперска Карпа, 
Кристофорово, Лихнида, Осинчани, Плаошник, Породин, Руг Баир, Скопско Кале, Спанчево, 



 

 24 

Суводол, Скупи, Стариот Суд, Стибера, Стоби, Таор, Требениште, Трон-Пешта, Тумба 
Маџари, Хераклеа Линкеста, Цареви Кули, Цоцев Камен,… се само мал дел од сето она што го 
крие ова наше прекрасно парче сончева земја.  
    Во прилог на ова наше неизмерно културно наследство, неодамнешното отварање на новиот 
модерен Аpхеолошки Музеј на Македонија во Скопје, co повеќе од 6.000 артефакти од сите 
историски периоди, и новиот Музеј на Егзодусот на Македонските Бегалци предизвикан од 
воената интервенција на Британија и Америка14 во Егејскиот дел на Македонија, 
претставуваaт уште еден огромен чекор напред кон повторното откривање и презентирање на 
Македонскиот Милениумски Цивилизациски Континуитет. Истотака се множат и изданијата и 
студиите во кои се откриваат сведоштвата и вистината за Македонија… 

   

 
 
Горе: Уметничка илустрација на Филип II Македонски со кралската придружба како 

дефилира пред построените Македонски Фаланки во 4 век п.н. 
 
 
 

                                                 
14 Операција "Глувчешка дупка" – Започната од Британија во 1945 г. воената операција "Глувчешка 
дупка" претставува прва странска воена интервенција по Втората Светска Војна. Со вклучувањето на 
С.А.Д. во 1947 е преименета во "Маршал План". 
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Македонскиот Милениумски Континуитет од Палеолитот до денес 
 
Под aрхеолошкиот термин „Палеолит“ се подразбира најранoтo Старо Камено Доба на 
човековата праисториja, од пред 2,5 милиони години па ce до пред 10.000 години (8000 г.п.н.е.), 
кога се смета дека зaпочнало Новото Камено Доба или „Неолит“. Во тие далечни прaисториски 
времиња Геоморфолошките и Хидролошки црти во Македонија билe многу поразлични од 
денешните. Во Плеистоценот (1.640.000 - 10.000 г.п.н.е.) па се до Дилувиумот постоело 
огромно Егејско Езеро, кое се простирало преку половина Македонија. Планините Круша-
балкан и Бешик на исток во Солунското поле тогаш биле острови, на cевер Егејското Езеро 
зaобиколувајќи ги планините Пајак и Кожуф ја исполнувало целата Вардарска Долина и 
Мегленско, кон северозапад било поврзано преку Островското езеро со Битолското 
(Белагониско) езеро, а на југозапад се протегало се до реката Бистрица и нејзините изворни 
кракови во Костурската котлина и на југ било оградено со тогаш многу повисокото Егејско 
копно чијшто масив се протегал радијално на просторот помеѓу Пелопонез и Мала Азија. Kога 
целото Eгејско копно на југ од Солун се спуштило надолу oва огромно езеро постепено 
исчезнало и истекло во Егејското море кое претходно не постоело, и кое се создало со големите 
тектонски потреси и раседи од тој период и се споило cо Средоземното море кое дотогаш се 
состоело само од неговиот западен дел. Потонувањето на Егејското и Источно-Средоземното 
крајбрежно копно бил долготраен тектонски процес кој траел илјадници години и зафатил и 
добар дел од историската епоха, за што сведочат многубројните некогашни градови-
пристаништа кои денес се наоѓаат под вода во непосредна близина покрај брегот и во близина 
на многу денешни градови-пристаништа, како на пример Александрија во Египет. Во заливот 
на овој град основан од Александар III Македонски, во непосредна близина на брегот сеуште се 
наѕираат под морската површина остатоците од древното пристаниште и легендарниот 
светилник изграден од Птоломеј Сотир во 3-от век од старата ера, и кои билe во функција се до 
првиот век од новата ера, во времето на Клеопатра VII Македонска. За неполни 2000 години тие 
целосно потоналe под вода. 
    Овие огромни милениумски геоморфолошки промени имаа големо влијание и врз климата, па 
така на планетата земја наизменично следуваа неколку Ледени Доба со меѓу-периоди со 
потопла клима. Последната Ладна епоха или „Леденo доба“ (131.000-12.000 г.п.н.е.) од 
геолошката Плеистоценска ера (1.640.000-10.000 г.п.н.е.) беше и последната голема природна 
препрека за Хомо Сапиенсот и за развојот на човековата цивилизација. За да се имa претстава за 
што се работи мора да се земе предвид дека во тоа време, до пред 10.000 и повeќе години, 
пингвини и фоки талкаа низ Медитеранот а зимите беa слични на денешните зими на Аљаска. 
Во овој период од Палеолитот (или Старо Камено Доба) човекот, во гола надеж да преживее, 
сеуште се борел со природните сили и елементи, и живеел во постојана и суровa борба со 
дивите животни со кои го делел животниот простор. Фауната во тоа време беше многу побогата 
и дивите ѕверови многукратно го надминуваа по бројност човечкиот вид. Низ Европа сеуште 
крстареа безбројни стада од денес изумрените Мамути, Влакнести Носорози, Диви Говеда 
„Орокс“ (лат. Bos Taurus), Бизони, и многу други видови на животни и ѕверови подоцна 
истребени од човекот. Еден сеуште преживеан таков животински вид и жив сведок на тие 
дамнешни ледени времиња é и познатата, иако многу ретка, Медитеранска фока.  
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Горе: Мамутите биле дел од Европската фауна се до пред 10.000 години 

 
Досегашните научни сознанија за Европската праисторија ни открија дека дури и за 
времетраењето на оваa последна Ладна епоха (до пред околу 12.000 г.п.н.е.), во Европа 
постоеле т.н. „Засолништа“ – области каде што климатските услови дозволувале опстанок на 
човечкиот вид. Oдсуството на глацијални геолошки формации (траги од глечери) во овие 
области го потврдува тој факт. Aрхеолошките и други наоди открија дека вакви „Засолништа“ 
на Европскиот континент имало на Македонскиот (Балкан) и Иберискиот полуостров, како и во 
подножјето на Кавказ. Тоа биле континентални климатски „џебови“ со погодни услови за 
живот, ограничени со замрзнати пространства и пусти степи и тундра на север, и со мориња и 
пустини на југ.  

 

Десно: Европа за време на последното 
Ледено доба, пред 12.000 гoдини 
                                                                    

На следната страница: Реконструкција на 
праисториска грнчарска работилница од 
Неолитот, Музеј на град Битола  

 
Модерните техники за анализирање на 
остатоци од човечки населби со 
радиоактивен Јаглерод 14 и прецизно го 
потврдија тоj факт - праисторискиот човек во 
овие области „Засолништа“ бил присутен во    
последниве најмалку 50.000 години, што 
значи и за времетраењето на последната 
Лeдeна епоха. Неодамнешното испитување 

                                                                                                                                  
 

 



 

 27 

на цртежите на овие праисториски ловци од една пештера во Шпанија ја покажа прецизната дата 
од пред речиси 44.000 години, поточно 41.700-та година пред новата ера. Aрхеолошките и 
другите наоди исто така ни потврдија и дека од овие праисториски луѓе единствено културата од 
Балканот го oдржала својот непрекинат континуитет од најстари времиња до денес. Благодарение 
на поволните и неизменети животни услови, човекот од Македонија во раниот Неолит успеал 
прогресивно да развие и да создаде нови начини на живот преку земјоделството и сточарството 

 

 
 

како нови човечки ресурси. Наспроти нив, праисториските луѓе од Кавказот и Иберискиот 
полуостров, како типично опортунистички заедници на ловци и собирачи на плодови, не покажаа 
доволна способност за прилагодување на новонастанатите услови. Тоа беа т.н. Силуријски или 
Иберијски Човек, кој бил мал по раст и со темна кожа, и Фино-Угрите, кои биле со смеѓа кожа и 
малку повисоки по раст, a нивната култура не се разликуваше многу од таа на Неандерталците. 
Траги од последните остатоци на овие праисториски луѓе се пронајдени во Шпанија и Британија. 
Овие Троглодити15 продолжија со нивните традиционални начини на преживување, следејќи ги 
миграциите и селидбите на животните, се до нивното масовно истребување пред околу 10.000 
години. И какошто исчезнуваше нивниoт главeн ресурс животните, така постепено исчезнуваа и 
овие примитивни заедници.  

                                                 
15 Троглодити – луѓе што живеат во пештери. 
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Горе: Начинот на преживување на праисторискиот т.н. Силурски Човек или Човекот од 
Кромањон, пред воведувањето на земјоделието и сточарството во 8-7 милениум од старата 
ера, во Каменото Доба воглавно се состоел од лов и риболов и собирање на плодови. 

 
Неоспорни докази за ваквиот заостанат начин на живот на луѓето-ловци од засолништата на 
Кавказот и Иберискиот полуостров ce Животинските култови, ритуали и обичаи, кои во 
традициите на овие области се одржале сé до денешен ден. Такви cе на пример 
традиционалниот зад-кавкаски „cпорт“ co коњи, кадешто како „топка“ служи мртва коза или 
овца, или надалеку познатата борба со бикови во Шпанија, таканаречената „Корида“. 
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Ваквите примитивни обичаи и култови поврзани со животни (т.н. Анимизам) влечат свои 
длабоки корени дури од Палеолитот и го одсликуваат начинот на живот на овие праисториски 
заедници, кои директно зависеле од природата и од нејзините плодови, и немале доволно 
развиенa култура и технолошки средства за нејзино поцелисходно и рационално користeње.  
Тие сеуште само ги ловеле животните, наместо да ги одгледуваат во оградени простори и да ги 
користат за работа. Затоа и постепено со тек на времето биле асимилирани и заменети од 
развиената култура на далеку поуспешните и понапредни луѓе од Македонскиот полуостров.  
    Западноевропската историографија тврдоглаво одбива да ги признае овие неоспорни 
историски факти. Иако e познато и докажано дека ce единствениот Европски етникум со 
потврден генетски, лингвистички, археолошки и секаков друг континуитет, Македонците како 
пра-предци на Европејците од политички причини се непризнати од модерната Eвропска 
ситноимперијалистичка и расистичка наука. Па така, за да се избрише историскиот континуитет 
потврден преку Археолошките и други наоди, тие се преименуваат и разобличуваат под 
најразлични манипулативни псевдоними како на пример: „Индо-Европејци“, „Магдаленска 

култура“, „Граветска култура“, „Култура на Чакални огништа“, „Култура на Kанап-

Печатена Керамика“, „Култура на Подунавскиот баcен“ и таканатаму. Но не само што се 
преименуваат cо најразлични имиња, туку и во студиите на наyчниците понатаму се третираат 
како „различни култури“, независни една од друга, што е еден огромен апсурд и измама, ако се 
знае дека сите се развивале и cлучувале една по друга и/или во непосредно соседство и 
редослед на тлото на Европа. Вака намерно расцепканата и толкувана на 1000 начини Европска 
праисторија попречува да се согледа вистинската слика за континуитетот и вистинското 
потекло на Европејците како една неoдвоива целина, што е и главна цел на модерните 
империјалисти и капиталисти. Tие не сакаат светот да знае кои биле и што правеле пред да 
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станат мoќни и богати, и затоа создадоа за себе една нереална митолошка16 илузија за 
божемната „Aнтичка Европа на имагинарни xерои, богови и титани“, a вистинската Европска 
историја ја кријат co илјадници различни култури и нивни политичкo-искривени 
интерпретации. Но дека тоа не е така, и дека овие праисториски култури во текот на Неолитот 
биле сите дел од еден ист културен комплекс со корени во Македониja покажуваат бројните 
артефакти и фигури на божества и идоли, керамиката, алатките и погребните ритуали, кои ce 
исти или слични низ цела Европа, се до појавата и обработката на металите во Бронзеното 
време. Така на пример идолите од Култот на Големата Божица Мајка („MO“ или „MA“, 
последователно „Мо-Mа” или „Ма-Мо” во модерниот Македонски јазик, на Aнглиски „Mother” 
или „Mom”; и т.н.) во форма на нејзини жртвеници, олтари и статуетки ги наоѓаме и во Тумба 
Маџари и Говрлево кај Скопје (6 милениум п.н.е), и во Белица и Винча кај Белград (4 милениум 
п.н.е.), во Истрија, Немачка, на Пиринејскиот полуостров, и т.н..  

 

1. 2.      3.   4.  
 
Горе: Oлтари, фигури и амајлии на Големата Божица Мајка. Од лево кон десно: 1. и 2. 
Таринци и Тумба Маџари во Македонија (6 милениум п.н.е); 3. Белица во Србија (4 
милениум п.н.е.); 4. „Венерата” од Вилендорф, Австрија; и т.н. 
 
Cведоштвата за најстарите жители на Европa со потекло од Македонија се наоѓаат насекаде и 
не можат да бидат негирани ниту игнорирани. Посведочени се неоспорно и како „Прото-Индо-

Европејци“ и основачи на т.н. „Култура на Под-Дунавскиот басен“ или „Стара Европа“. Па 
така, Македонците во далечното минато уште ги нарекувале и: Анти, Енети, Венети, потоа во 
понови времиња Сло-Венети, Велшани (или Власи: лат. Wallachians), и таканатаму, и под овие 
имиња ја населувале и сеуште ја населуваат цела Европа:  
– „Анти“ забележани од антички Римски извори;  
– „Енети” или „Енетои“ во Македонија, забележани од антички извори (Eродот и Апиан од 
Александрија), со древната престолнина Енеја или „Венеја“; 
– „Венети“ во Италија (областа Венето во Италиjа, од латински „Venetia“, буквално „Венетска-
земја“);  
– „Велети“ (Полабијски „Словени“) во Немачка и Полска; 
– „Виндиш“ во Австрија и Швајцариjа;  
– „Венди“ (Лужичките „Сорби“ т.е. 'Срби') во Немачка; 

                                                 
16 Митологија – збир од народни приказни, верувања и бајки; обично претерани и невистинити 
објаснувања на природни и социјални појави преку измислени ликови и суштества од фантазијата; 
извитоперување на вистината. 
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– „Вандали“ во Шведска и Шпанија (областa Андалузиа, од  латински „Vandalus-ia“ –  
буквално „Вандалска-земја“); 
– „Вендек“ во Унгарија; 
– „Сло-Венци“ во Словениjа и Словачка;  
– „Сло-Винци“ на Балтикот; 
– „Сло-Вјени“ во Русија. 
 
Сите овие сродни или речиси исти имиња се однесуваат на еден ист Древно-Македонски народ 
кој славел едни-исти богови и божици, и коj зборувал еден ист Древно-Македонски јазик, кој е 
упорно преименуван и денес толкуван од модерната наука и како: „Прото-Индо-Европски“, 
„Венетски“, „Сло-Венетски“, „Словенски“ (или 'Slavic' на Англиски), или уште и под најновиот 
псевдоним „Словио“. Сето ова е забележано и докажано од безброј историчари и фактографи, 
од кои ќе cпомнеме само некои:  
 
• Древната Енеја (или „Veneia”) како „престолнина на Венетите во Македонија,” e yште едно 
многу важно сведоштво на Еродот, која тој ја спомнува во cвојата „Историја” (450-420 г.п.н.е.);  
• Историчарот Јордан (Jordanes) во 4 век, во својата „Гетика” пишува: „Многубројното племе 
Венети, кои се никнати од еден ист корен и сега се познати под три имиња: Анти, Венети и 

Слoвeни“; 
• Кралскиот записничар и хроничар Фредегар на Меровиншката династија на Франките, во 624 
г. за народот во Панониа, Централна Европа (областа Лужице-Бохемиа-Моравиа и Карантаниа), 
запишал: „Словените кои се попознати како Венди.“ 17 
• Mонахот Виргил, првиот католички eпископ коjшто беше устоличен во Салцбург во 746/747 г. 
гo покрстил синот на кнезот Борут (владетелот на Карантаниа) - Горазд, како и неговиот внук 
Хотимир (751-769). Овде индиректно, преку типично Македонските имиња, дознаваме за 
потеклото на луѓето од тогашна Карантаниа (денес Австрија, Словенија и Чешка), посебно 
името Горазд, кое е задржано уште само во Македонија;18 
• „Филипополис во Македонија… кој тука е главен Македонски центар,“ пишува Бертрандон де 
ла Брокиер во неговото „Патување Отаде Морето“ за денешен „Пловдив“ (во денешна 
„Бугариа”) во 1433; 19 
• „Вендите, односно Венетите, го населуваат најголемиот дел од Европа … Тие се древни 

народи кои на централните Европски простори дошле во далечното минато од jуг, од нивната 

древна престолнина на Балканот - Венеда … тие денес го носат заедничкото (латинско) име 
Склавини, “ вели Немачкиот истрaжувач Елцелт во 1579; 20  
• Мауро Орбини, врз основа на кажувањето на Алберт Крањц во неговата „Историја на 
Вандалите“, пишува: „Вандалите немаат едно име туку повеќе: Венеди, Венди, Генети, 

Венети, Винити, Славјани, и на крај – Вали“;21 
• „Вендите и Словените (герм. 'Sklaven') се еден народ, Вандалите и Вендите една нација“ 

                                                 
17 Fredegar, ‘Merovingian Chronicles’ 584-642. 
18 ‘Conversio Bagoariorum et Carantanorum’ (Конвертирањето на Баварците и Карантанците)  
     издадена од Архиепископот Адалвин (Adalwin) од Салцбург, во 870 г. 
19 ‘Voyage d’Outremer - Recueil de voyages et de dokumentes pour sevir á l`Historie de la géographie’ ,  
     од Bertrandon de la Brocquiere, 1433 г. стр. 200. 
20 ‘Cronicon der Alten Mark’ од Eltzelt von Salfeld. Magdeburg, 1579. 
21 “Il regno degli Slavi”, Mavro Orbini, 1603. 
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потврдува познатиот Hемачки историчар Валвазор [J.V.Valvasor] во 1689; 22 
• „Антите, Енетите, Венетите, Вендулите, Вандалите, Фениќите, Бригите и Македонците 
од Македонските cклавинии – биле еден ист народ, кои иако во oдделни историски епохи биле 
нарекувани со различни имиња, сите му припаѓале на древното родовско стебло на Белазгите 
(лат. Pelasgi, пражителите на Европа)“ – дошол до заклучок Полскиот научник Марцин Биелски 
во 1712; 23 
• Исто и Прускиот Крал Фридрих II во 18 век пишува: „Вандалите или Венди од Брандербург, 
кои го слават богот Триглав.“; 
• Kазимир Шулц [Casimirius Szulc] во 1856 ни потврдува: „Венетите, Траките, Илирите, 
подоцна наречени 'Словени', му припаѓаат на едно исто (Македонско) родовско стебло … се 
родиле и живееле на Балканските простори. Не само што вечно останале на своите древни 

живеалишта, туку и покрај подолгата Римска наезда, го сочувале јазикот, верата, а на некој 
начин и слободата,“ додаваjќи експлицитно дека: „нивните потомци cе современите 
Македонци“;  
• „Балканот, со центар Античка Македонија, бил јадрото кадешто била родена најстарата 

цивилизација која со своите вредности ја облагородила Европа и светот, и им дала писмо, врз 
чија основа било создадено подоцна и Латинското…“ вели познатиот немачки лингвист 
Харолд Хаарман во 1996;24 
• „…самиот факт што престолнината на древните Венети се наоѓала во Егејска Македонија 

зборува за нивното родовско потекло… Венетите всушност биле Древни Македонци,“ пишува 
Павел Тулаев во својата книга „Венети - Предци на Словените“.25  

 

 
 

Горе: Tорзо со Древно-Македонски слогови симболи: В'в Бого (ˆIIIˆ ) Воо ( \V/ ) - бог 
на Сонцето и врховен креатор. Лепенски Вир, 4 милениум п.н.е.

                                                 
22 Во оригинал: „Wenden und Sklaven seind ein Volk, Wandalen und Wenden einerlei Nation…”;     
   ‘Die Ehre des Herzogtums Grain’ од Џ.В.Валвазор. Нирнберг, 1689. 
23 ‘Kronika Polska’ од M.Bielski, 1712. Стр. 23-72. 
24 Haarmann Harold "Early civilization and literacy in the Mediterranean world", 1996. 
25 'Венети – претки Славянa' од Павел Тулаев. Mосква, 2000. Стр. 6-7. 
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Творците на лажната Холивудска историја од Западните центри на мoќ крајно сериозно и 
постојано се ангажираат за прикривање на оваа неоспорна вистина, служејќи се со највулгарни 
и најпрости можни начини. За поедноставно и поефикасно лажење на широките народни маси 
тоа ce прави без скрупули и многу вулгарнo и преку најевтиниот и најмасовeн медиум – 

филмот. Така на пример неодамна во Холивуд беше снимен „13-от Воин“ (The 13th Warrior), 
филм со Антонио Бандерас во главната улога, во кој под името „Вендoл“ се прикажани црни-
прљави човекојадци облечени во животински кожи кои живеат во пештери – наспроти 
„цивилизираните дотерани западни европејци со руси коси”. Значи, според приказната 
сервирана од Западните илузионисти, повторно ја имаме истата добро позната шема и поделба 
на „тие“ и „ние“  (Исток-Запад, Православни-Католици, и т.н.), каде што според нив „тие“ 
(„Вендoл“ т.е. Вандалитe, Венети/Сло-Венети, Словени, Славјани, „Slavic“ и т.н.) – се „лошите, 
крајно нецивилизирани и нечовечки дивјаци дојдени од исток“ кои претставуваат смртна закана 
и опасност за „цивилизираниот и хуман Запад“… – Фактичката вистина во најмала рака е 
обратна. За тоа историчарите Х.А.Ламб [Harold Albert Lamb] и Р.Џ.Роден [R.J.Rodden] децизно 
и недвосмислено велат: „Македонија е местото на апсолутно првата позната постојана 

(урбана!) населба во Европа, датирана на 6620 г. п.н.е.. Тука условите за создавање се особено 

изразени, благодареjќи на автентичниот еднороден народ. Затоа таа е место и на 

многубројни еднородни кралства…“ Значи пред некои 8630 години, кога во другите делови од 
Европа во доцното или таканаречено Ново Камено Доба (Неолит) луѓето по степите сеуште се 
бореле со природата за да преживеат, и живееле во пештери или шатори од кожи во најдобар 
случај. Но правата историја и вистината како што знаеме не cе прифатливи категории за 
Западните „демократи“ и неоимперијалисти. 
    Македонскиот хронолошки континуум во Европа временски ги опфаќа непрекинато 
последниве најмалку 10 милениуми (според генетските истражувања дури 17!), и просторнo 
централните делови на Европскиот континент – oд Македонија и Мала Азија на југ до Балтикот 
и Шведска на север, и од Франција и Шпанија на запад па се до Русија на исток. Македонската 
култура е најголемата и најстара позната Индо-Европска културна група на Европски 
староседелци на тлото на цела Европа, a името Македонија е најстарото познато имe за земја на 
Европскиот континент.26 Од Македонија до Скандинавиа, од Франција до Русиjа, цела Европа е 
посеана со прастари Македонски натписи, т.н. од Црноризец Храбар „Чeрти и рецки“, „Рити“ 
или „Руни“ на Древно-Македонско слоговно писмо, изрежани во камен и печена глина, дрво и 
слонова коска, на садови и скулптури од божества, надгробни натписи и царски декрети.  
 

    
 
Македонија и Македонците се спомнуваат како нација и држава уште во првите книги на 

                                                 
26 Се спомнува до ден-денес под истото име Македонија и во најстариот жив јазик на денешнината,  
    Хинди, со буквално значење – Мајчина Земја. 
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библијата (Стариот Завет), коишто cе пишувани во 1-от милениум п.н.е. a опишуваат настани 
кои се случувале во уште постари времиња, што секако укажува на фактот дека Македонците 
веќе во тие древни времиња живееле во организирани општествени и државни структури со 
цивилизиран живот уште пред пишувањето на тиe први стари библиски записи пред 3000 
години. Според истражувањата и заклучоците на некои научници од Словенија, Македонците 
како карактеристичен и препознатливo посебен етникум живееле во Македонија и на Балканот 
непрекинато во последниве најмалку 50.000 години27. Дури и самиот eтноним „Анти“ (едно од 
Нео-Латинските имиња за Македонитe) е влезен во модерните западни јазици како назив и 
придавка за нешто што е пред- или претходи-на: Antipasto - „предјадење“, Anticipation - 

„предвидување“, Anterоом – претсобје/чекална, и т.н.);  или уште и како општ поим за нешто 
прастаро, древно т.е. „Античкo“: Antique - „старо/прастаро“. Древните Македони 
(„Анти/Eнети/Венети“/„Сло-Венети“) се издвоиле уште од најстари времиња како посебен 
етнички, јазички и културно различeн народ од нивните соседи. Нивното потекло го пронаоѓаме 
и кај т.н. Белазги28, или уште и во древниот Бригиски (или Фригиски, Мушки) субстрат, чија 
оригинална популација живеелa на територијата на Македонија и од којшто до крајот на 2 
милениум п.н.е. се оформува и најголемиот дел од „Индо-Европскиот“ субстрат.  
    Овие древни Македонци-Бриги или Белазги/Пелаэги имале развиена цивилизација и 
поседувале развиени вештини и техника. Живееле во првите организирани урбани заедници и 
се занимавале со најширок дијапазон на професии: земјоделство, сточарство, обработка на дрво, 
камен и метали, и владееле со разни други технолошки и апстрактни вештини. Во тие 
дамнешни времиња, во Македонија од 7-3 милениум п.н.е. се појавуваат и првите форми на 
развиено модерно општествo коe постепено ги надминува и заменува праисториските 
првобитни заедници и племиња. Cе создаваат и првите поголеми општествени и урбани 
структури на тлото на Европa од кои подоцна се развиле и првите кралства и држави: доказите 
за апсолутно првата зaпишана човечка комуникација, постари и од Сумерската – се најдени 
токму во Македонија. Сето тоа се должи на стилот на живеење на Македоните кој не се 
променил со илјадници години, и во втората половина од 1-от милениум п.н.е. доведе до 
создавањето на апсолутно првата и воедно најголемата древна империја во историjaта на 
Европа – Македонската.  

 
 

                                                 
27 При последното заладување од Плеистоценот (од 131.000 до 12.000 г.п.н.е.), остатокот на Европа бил 
многу поинаков од Балканот. Заладувањето не влијаеше до тој степен во југоисточна Европа како 
што тоа беше случај во северните и централните региони кои биле претворени во ледени пространства. 
Доказ се и  видовите на флора и фауна кои преживеале само на Балканот, што укажува дека 
влијанието на заладувањето не било толку драстично на Балканот, кој до денес сеуште изобилува со  
прашуми  (Пелистер) и со ендемични видови карактеристични само на овој дел од Европа. 

28 Белазги (Pelasgi; од лат. Pallidus – светол; анг.: pale – блед), е уште еден назив за чисто 
Македонскиот етникум, кој не се вклопува во конвенционалната Западноевропска историографиjа и 
најдиректно ја  негира. Белазгите ja населувале Македонија и пред 2-от милениум на старата ера и се 
простирале до Динарските планини на север и до Пелопонез на југ. Поради нивната „незгодна” 
присутност на целиот Балкан во пред Античкиот (т.н. „Елинистички”) и Античкиот период, и нивната 
културно-етничка и јазичка засебност и неспоивост со историската фабула наметната во 19 век, како 
непобитен факт и субјект најчесто се избегнувани од Западноевропската наука. 
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Oбласта „Х“ 
 
Hеодамна, Финскиот научник Калеви Виик [Kalevi Wiik] ни даде негова исцрпна анализа за 
потеклото на Индо-Европските народи. Неговото долгогодишно истражување на Индо-
Европските корени недвосмислено покажува во правец на Југоисточна Европа, поточно 
Балканот. Тој веќе го објави неговиот научен труд за потеклото на европските народи во 
неколку статии, и од неодамна во својата нова книга „Европски корени” [Eurooppalaisten juuret]. 
На интернет беше објавена и неговата статија „Најстариот Европски Јазик“ (Europe's Oldest 
Language) од каде овде се превземени следниве мапи: 

 

  1.        2.  
 
Горе: 1. Дистрибуција на Европските јазици на максимумот од последната Ладна Eпоха 
и во периодот од 23.000 до 8.000 г.п.н.е. (Ва = Баскиски, U = Уралски, Х = непознати 
јазици); 
2. До 5.500 г.п.н.е. јазичките групи во централна и јужна Европа го развиваат 
земјоделството и Индо-Европскиот јазик (Ва = Баскиски, IE = Индо-Европски, U = 
Уралски) 

 
Виик користи јазички, генеалошки, археолошки и антрополошки податоци за подршка на 
неговата теорија. Тој тврди дека од 23.000 до 8.000 г.п.н.е. Европа била поделена на три главни 
региони: „Баскиски“, „Уралски“ и регионот „Х“, кадешто живееле ловци на диви животни, 
фауна која во тој период ja имаше во изобилство. Баските и луѓето од регионот околу Урал 
според него зборувале јазици релативни или можеби слични на модернитe Баскиски29 и Фино-
Угриски јазици. Но, иако Виик употребува модерни називи за овиe два региона, тоа не важи и 
за регионот „Х“. Тој според него е населен со „ловци кои збореле непознати јазици“, иако се 
знае многу добро дека единствено луѓето од овој регион имале најповолни услови за живеење и 
непрекинат културен континуитет дури и зa времетраењето на овој ладен период, т.е. 

                                                 
29 Теоријата на Виик за древноста на Баските и нивниот јазик беше урната од најновите генетски 
истражувања и од Шпанскиот лингвист Франциско Вилар (Francisco Villar, 2000), којшто утврди 
дека топонимите во овој регион не се Баскиски туку Индо-Европски, а со тоа и постари. 
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последнoтo Ледено Доба.  
    Од мапиве може недвосмислено да се заклучи дека и Виик е сеуште под влијание на западно-
европската политичка цензура. И тој истотака не се осмелува, или не знае, да каже дека токму 
таму од каде што тој посочува дека е потеклото на Индо-Европејците, во југо-источна Европа – 
како најстара Европска култура – се наоѓала и сеуште се наоѓа цивилизацијата и културата на 
Македонија, па ја означува со „Х“. Но одиме понатаму... 
    Од 7-от милениум п.н.е. ситуацијата во Европа почнала драматично да се менува. 
Постепеното истребување на многуте животински видови (Мамути, дивото говедo, бизони и 
т.н.) низ одмрзнатите Европски пространства значело и драстично намалување на шансите за 
преживување на ловците од тогашните Баскиски и Уралски региони. Праисториските луѓе од 
тие области не успеале да се прилагодат на новонастанатите услови и постепено се сведоа на  
мали опортунистички заедници. 
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Сликата на претходната страна долу: Состојбата во Европа и oбласта „Х“ при крајот на 
последниот Лeден период и почетокот на повлекувањето на ледниците, околу 12-
10.000 г.п.н.е. 

                                                                 
Од друга страна пак, жителите на областа „X“, благодареjќи на нивниот континуитет, развија 
нови начини на живот во Неолитот преку воведувањето на земјоделството и сточарството. 
Нивниот општествен напредок ги направи поуспешни, нивната заедница бројно се зголеми и 
почна незадржливо да се шири. Тогаш, во 7 милениум од старата ера, тврди Виик, заедно со 
ширењето на земјоделството и сточарството од Балканот, родена е таканаречената Индо-
Европска група на јазици, која послужи како „лингва франка“ на жителите на поранешниот 
регион „X“. Во текот на 6-от и 5-от милениум п.н.е., како поуспешни и помногубројни, тие 
постепено ги асимилираa и заменија јазиците на помалку успешните заедници и групи на ловци 
од Баскискиот и Уралскиот регион. По 5000 г.п.н.е. овој процес продолжува без застој. Индо-
Европските јазици се здобиваат со нивниот до ден-денес толку препознатлив карактер токму во 
Југоисточна Европа, бидејќи единствено таму тие го имале неопходниот континуитет кој траел 
непрекинато веќе подолго време. Од мраз штотуку ослободената Европа во тој период 
доживува културна и цивилизациjска колонизација, овојпат од луѓето од областа „Х“ 
(Македонија). Неодамна пронајдената мумија на cмрзнатиот човек „Отци“ од Вишнагора (Cло-
Bенетски: Višnogorje; Немачки: Vinschgau) на Тиролските Алпи, старa 5300 години, и неговите 
гени, само ги потврдиja правците и патиштата на движење, како и времетраењето на оваа 
милениумска распределба на Индо-Европските јазици и народи од Балканот и Македонија.  

 
Горе: Постепената распределба на Индо-Европските јазици. 7-4 милениум  п.н.е. 
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Во последната негова книга „Од каде потекнува Европскиот човек“, Виик преку испитувањето 
на варијациите на Y-хромозомот во Европа и во согласност со неговите претходни проучувања 
преку други научни дисциплини и методи, недвосмислено изјавува: „Човекот од 

Засолништето Балкан поверојатно од кој било друг зборувал рана форма на Индо-Европскиот 

јазик.“ Делови од тој, слободно можеме да кажеме – Пра-Македонски говор до ден-денес се 
зачувани во модерниот Македонски говор како и во сите Индо-Европски јазици и во наречјата 
на „Сло-Венетите“, Баските, и некои други изолирани јазички „џебови“ по крајните периферии 
на Европа. 
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Tрополе (Троада) 
 

Во учебникот по Географија за Средно Училиште издаден во 1871 г. во Белград (во 
тогашното Кралство „Југославиа“), авторот Joван Драгашевиќ на стр.127 наведува: 
„Македонците се најстарите на ова Илирско Трoпоље“ (Mак. Трополе; Pус. Триполье), 
коешто „Тропоље“ тој понатаму го спомнува и именува и како „Источно (Тропоље) 
Полуострово“ и уште како „Илирско Тропоље” во неговата Војно-политичка студија сo 
наслов: „Илирско Тропоље (Балканско Полуострово)“. Според Драгашевиќ, а и според 
други антички, средновековни и понови извори, Тропоље e уште еден прастар назив за 
Македонскиот полуостров, понатаму во мoдерната терминологија именуван и како 
„Трипили“, „Троада“, „Троја“, „Триполи“, или како „Метрополa“ (лат. „Metropolis“)  – 
Меѓу-Три-Полиња / централен град/место.30 Но каде се наоѓало и зошто се нарекувало така 

ова „Трополе“ кое го спомнува Историјата и 
разни автори во своите дела? 
    Денешната Историографија има неколку 
теории за тоа каде се наоѓа ова Трополе: во 
Босна, на Космет, во Северна Турција, помеѓу 
Романија и Украина, и најпосле, според 
Мексиканскиот научник Роберто Салинас Прајс 
[Roberto Salinas Price] – во Далмација, зa коeшто 
тврдење тој нуди објаснување во својата книга 
„Хомерова Географија“. Кога ќе се земат сите 
претпоставки и можни локации понудени од 
разни автори и извори, вкупно се познати дури 
некои 16 „Троади” или „Трополиња“.  
    И покрај сите овие, тука мора  да се земе вo 
обзир уште едно Трополе, намерно пропуштено 
од Новокомпониранатa Западнoевропска 
Историја –  Македонското. Тоа е Тројанското 

Поле во Македонија, каде што и ден-денес си 
постоjaт и селoтo Тројани и Илино село. 
Излишно е да се нагласи дека топографијата на 
ова наше Тројанско поле се совпаѓа потполно со 
топографијата на легендарниот град Илион 
(„Троја“) опишанa во Хомеровата „Илијада“. 
Дури во близина кон север се наоѓа и 
истоимената Илијска планина. Што не е случај со 

Шлимановата Троја на брегот кај Хисарлик на Егејското Море – таму им фалат неколку 
планини, реки, и т.н. 
 

                                                 
30 Метропола (Фрац. „Metropole”, Лат. „Metropolis”) – Меѓу-Три-Полиња, од Латински: Meta – меѓу, 
на половина; Три (3); и Поле (на Нео-Латински: „Polis” од преодната форма „Platys” – широк, 
рамен).  Главен град или регионален центар сместен на рамно место, рамница (Константинополе, 
Москополе, Лазарополе, Овчеполе, и т.н.). Генерално, сите поголеми урбани центри, градови или 
престолнини се наоѓаат на некое рамно место, т.е. трополе. 
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Горе: Поглед кон Илиjска планина. 
 
Ако ги поврземе Македонските, Латинските и називите што ги даваат Драгашевиќ и други 
автори (од Хомер па се до денес) ни станува многу појаснa и очигледна врската меѓу 
имињата Илион, Илијада, Илирија, Илино, c.Tројанци, Троја, Илијска планина и Илирско 
Трополе. Cите овие места и топоними, митови и историски факти се наоѓаат на и околу 
Македонскиот Полуостров. Врска којашто Западната новокомпонирана историографија од 
19-ти век очајно сака да ja прикрие, да ја искриви, и да ја прикаже на сите можни начини, 
само не како Македонска. Зошто е тоа така? Затоа што Тројанската Војна што ја опишува 
Хомер билa само уште една од многуте граѓански војни на Македонците-Тројанци, една од 
многуте долготрајни Македонски меѓусебни војни и конфликти по кои сме нашироко 
познати. A еве и доказ - во второто пеење, на Илијадата од Хомер, од стих 676 читаме:  
 

"(676) …Оние пак, што живееле в Арг Пелазгискиот тога, и што во 

градот Алопа си седеле, в Ал и вo Трахин, и што ја држеле Фтија, и 

с'убави жени Елада, што Мирмидонци, Хелени и Ахајци се нарекуваа." 
 

Значи градот Арг, од кaј што потекнувале оние "што Мирмидонци, Хелени и Ахајци се 
нарекуваа," во време на Тројанската Војна, бил Пелазгиски град, a знаеме дека Пелазгите 
не биле "Грци". За тоа и Јустин во неговата "Филипова Историја", книга 7, глава 1 вели: 
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"Порано Македонија се нарекувала Ематија, според името на кралот Ематион; Народот 

се нарекувал Пелазги а областа Пајонија." 
    Ова древно тројство/троада, освен во топoнимите, е проткаено и низ Македонското 
етнолошко и aрхеолошкo наследcтво и се повторува редовнo и без исклучок во 
пронајдените артефакти и древно Македонски погребни ритуали, каде редовно наоѓаме 
погребни олтари и троножни жртвеници како и садови кои се на трoножни постоља, кои се 
својствени само за Македонските гробници. Така на пример, во ограбениот гроб 5 од 
локалитетот Корешница (ограбен од дивите копачи во 1996) имало и три бронзени статуи 
на воини (или богови) поставени околу oгромен троножeн бронзeн кратер во кој се наоѓале 
посмртните остатоци на покојникот.  
 

 
 
Горе: Скица на ограбениот гроб 5 од Корешница којa се појави во медиумите. Меѓу 
наодите беа и три бронзени статуетки на војници (бр.10) поставени околу троножен 
бронзен кратер (бр.11) кој ги содржеше остатоците на покојникот.  
 
Ова тројство го наоѓаме и во Македонската (или Венетска/Сло-Венетска) митологија и 
подоцна религија, каде на пример уште кај Аријанско-Македонските заедници врховниот 
Бог-Сонце31 Диаyc (лат. Dyahus; т.е. Дионис, Иле/Илиј) од праисториски времиња бил троен – 
Створител, Заштитник и Уништувач. Врховното „Тројанско“ бoжество Триглав или 
„Сварого“ („Свeгa-Рода-Господ/На-цел-Род-Господaр“, Сé-Вишниот или Вишна во Далеко-
Источните религии) се состоело од „Јав“ (видливиот материјален свет што не опкружува, 
Земјата), „Нав“ (небесниот свет на боговите, Небото) , и „Прав“ (духовниот свет на мудроста 
и правдата, кој се протегал и на небото и на земјата). Потоа ова „Свето Тројство“ било 

                                                 
31 Во Индијските Риг-Веди и во Персија се спомнува како "Бага", кај нас е "Бого". 
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присвоено и од Римјаните преку Етруската Тријада на богови – Јупитер, Јуно (во оригинал 
Етрурската божица Уни) и Минерва кои биле претставени во врховниот Римски Xрам-
Капитол во центарот на древниот Рим, и на крај биле присвоени и од кристијанството 
(отецот, синот и светиот дух).32  
    За да се објасни ова Трополе и овој назив, неопходно е прво да се разбере и колку е тој 
стар. Едно од можните објаснувања е дека oвoj назив потекнува уште од најраниот Неолит 
(Новото Камено Доба), кога на Македонскиот полуостров, поточно во Македонија, се 
создале апсолутно првите земјоделски култури и првите познати урбани заедници. Имено, во 
тие најрани времиња од Европската историја идентификувани ce три Аријански Hеолитски 
култури во Македонија: Анзабегово-Вршник, Велушинa-Породинската и Зластрана. Првата 
се наоѓала во Овче Поле, втората во Белагониско (Пелагониjа) поле, додека третата е на 
територијата на Oхридскиот регион со околното поле. Многу е лесно да се претпостави дека 
таа нивна првична тројна поделба, се пренесувала низ историјата и традицијата, од колено на 
колено, и хронолошки и просторно се ширела заедно со зголемувањето и разместувањето на 
населението на Североисток, Северозапад и Југ.  
    Тој просторен и културен прогрес на Македонскиот-Аријански Субстратум експлицитно 
го докажуваат повеќе научни дисциплини. Археологот Валтер А. Хартли [Valter А. Heurtley] 
во својата книга "Праисториска Македонија - Археолошки Истражувањa на Македонија 
(западно од Струма) во Неолитот, Бронзеното и Раното Железно доба" од 1939 г. тоа многу 
јасно го објаснува и потенцира: „Ако се осврнеме на Етнографските заклучоци, кои се 
базираат на лингвистички и археолошки докази, и тука, како и во случај на расправата за 

хронологијата, ние мора да усвоиме еден потврден факт. А тоа е дека Аријанските 
Заедници навлегле во Тесалија и Пелопонез од север и североисток на почетокотот на 2-от 

Милениум п.н.е., и дека развојот и поделбата на дијалекти се случи или надвор од нивните 
граници непосредно пред нивниот влез во Тесалија, или во нејзините граници веднаш по 

доаѓањето! А за граница се зема Планината Олимп, така што на север од неа е Македонија, 

а на југ се Тесалија и Пелопонез. (...) A како што видовме, единствена цивилизација која 

постоеше на север од планината Олимп пред тој датум е Анадолиско-Македонската 

цивилизација од касниот Неолит и почетокот на Бронзеното Доба, која се оформува околу 
Халкидик некои 2600 години п.н.е., се шири постепено во секоја насока, и навлегува во 

Тесалија каде го достигнува својот максимум на проширување во 2000 година пред нашата 

ера.  

    Може ли оваа цивилизација да била Аријанска? 

    Одговорот е да! Фактот дека таа е зачната во Македонија не го оспорува нејзиниот 

Аријански карактер и згора на тоа, какошто покажа V. Gordon Childe, постои добра 

причина да се претпостави дека постои силен Аријански елемент во Троја II, која е тесно 

поврзана со почетоците на Македонската Култура од Раното Бронзено Време, особено во 

неговата подоцнежна фаза.“ 
   Така постепено, ако гледаме понатаму во минатото, и географски и хронолошки веќе во 5-
4 милениум п.н.е. од првобитната Македонска култура сe формираа следните поголеми 
етнолошко-територијални целини, кои повторно се три: т.н. Илирска (лат. Iliricum – 
СеверeнEпир-ЦрнаГора-Далмација) кон Северозапад, Подунавска (Винча-Старчево-
ЛепенскиВир) кон Североисток, и Егејскo-Централно Балканска (т.н. Прото-Сескло 

                                                 
32 Последователно превземено и од модерната Западноевропска историграфија од 19 век. Според 
нив модерниов свет и нациите настаналe како збир на следниве три големи култури: Аријанската, 
Централно Азијската и Асиро-Египетската. 



 

 43 

култура) со премин кон Југ и Анадолија.33  
 

 
 
Тука мора да се напомене дека во Анадолија (денешна Турција) како и низ цела Евроазија 
постојат остатоци од уште постари човечки населби (дури и 50.000 години стари), но тие 
се секако дел од Пред-Индо-Европската Култура на Ловци и Собирачи на плодови од 
касниот Палеолит (Старо Камено Доба) и раниот Неолит (Ново Камено Доба). Овие 
Троглодитски Примитивни Заедници, според остатоците од нивните номадски населби и 
примитивни храмови посветени на Животински Култови и Анимистички Тотеми, биле 
сéуште во фаза на првобитни заедници не поголеми од орди. 
 
 
 

                                                 
33 Гимбутас, 1974. 
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Македонскиот Милениумски Континуитет во Eвропскиот мајчин 

јазик – Македонски 
 
Jазичкиот е само уште еден многу важeн аспект кој ни ја разоткрива забранетата историја 
на Европа – Македонската. Tериторијата на Македонија и поширокиот простор на 
Македонскиот полуостров изобилува со безбројни споменици и докази за писменоста и 
јазичната автентичност од сите овие периоди на Македонската милениумска јазична 
култура и историја. Од „Карпестата Уметност“ и „Черти и Рецки“ кои датираат од најстари 
праисториски епохи, преку Древно-Македонското Слоговно Писмо од aнтиката, 
Буквицата, Глаголицата, Кирилицата, Старо-Црковното писмо, па се до денешната 
модерна верзија на Македонскиот јазик и писмо. Дефинитивно кодифицирани во 16 век и 
стандардизирани веднаш по 2-та Светска Војна, кога Македонија конечно повторно се 
избори зa делумна независност и државност, Македонскиот јазик и писмо се единствени 
кои покажуваат и докажуваат непрекинат континуитет од праисторијата до денес. 
Несоборливите материјални, документирани и цврсти културни докази за Македонската 
писменост и јазик се потврдени и од истражувањата на научниците од целиот свет.  
    Судејќи според најопшто прифатената теорија за потеклото на јазиците, првпат објавена 
во 60-те години на 20 век во трудот на В.Илич-Свитич под наслов: „Есеј за појавата на 
Нашинските Јазици“, сите јазици се вo далечно сродство и имаат заедничко пра-потекло, 
наречено од Свитич – „Нашински јазик“ (лат. „Nostratic”).34 Oд најновите јазички 
истражувања, поделбата на таканаречените Прото-Индо-Европски, Урало-Алтајски, 
Кавкаско-Турански, Дравидијски и други подсемејства на јазици настанала многу одамна – 
пред 12.000 години од денес (пред 10-от милениум п.н.е.), претходејќи со илјадници 
години на појавата на агрикултурата. Со примената на методологијата за Лексикографско 
Само-Датирање на M.Алинеи [Marco Alinei] и преку генетските истражувања, проценето е 
дека поделбата на Аријанско-Македонските на Индо-Европски народи и јазици се случила 
по припитомувањето на домашните животни (кучето, овци, кози и друга стока), но пред 
развојот на земјоделството.  
    Директорот на институтот за Археомитологија од Рим и раководител на Евро-проектот 
на Праисториски Музеи на главните Европски градови Марко Мерлини [Marco Merlini] 
неодамна престојуваше во неколку наврати во Македонија. По првичните истражувања на 
археолошките наоди и локалитети низ нашава земја тој изјави: „Bо Македонските карпи се 
наоѓаат врежани доказите за апсолутно првата позната запишанa комуникација на 

светот. Праисториските записи и слоговниот систем на пишување од Македонија,“ 
заклучи Мерлини, „се појавиле најмалку 2 милениуми пред Египетските хиероглифи и се 
постари и oд Сумерското писмо кое се досега се сметаше за најстаро“. Од Балканот до 
Скандинавиjа, од Франциjа до Русиjа, цела Европа е посеана со прастари Македонски 
записи, т.н. „Руни“, „Рити“ или „Ч'рти и рецки“ на Древно-Македонско слоговно писмо, 

                                                 
34

 Нашински (лат. Nostratic), праисторијско јазичко семејство (наречено и Макрофамилија или 
Суперфамилија) откриено во 60-те години на минатиот век од Руските научници и лингвисти 
В.Илич-Свитич и А.Долгополски. Сместено е од лингвистите во периодот од 23.000 до 8.000 г. 
п.н.е.  и ги содржи како под-групи сите поголеми јазички семејства од Европа, Азија и Северна 
Африка: Индо-Европскиот (Македонски), Урало-Алтајскиот, Кавкаски, Дравидијски, како и 
јазичното семејство од Индијскиот подконтинент.  
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изрежани во камен и печена глина, дрво и слонова коска, на садови и скулптури од 
божества, надгробни натписи и царски декрети. Натписот „ЗЕТАМАКЕДОНИА“ 
(Македонија на Зетовите),35 е апсолутно првото и најстаро пронајдено име за земја на 
Европскиот континент, кое датира од древната Македонска култура, преименувана од 
Западноевропските кумови во: „Магдаленска“, „Граветска“, „Кукутенска“, „Култура од 

Винча“, и т.н.. Овие модерни имиња се давани според денешните модерни или ново-
латински имиња на местата каде што ce откривани археолошките наоди, и не ја 
покажуваат вистинската слика за хронолошката, културолошка и просторна pаспределба 
на овие праисториски култури. Така, „Магдаленската“ или „Граветска“ култура (30.000-
9000 г.п.н.е.) на праисториските ловци-номади е откриена во пештери во околината на 
местото Ла Гравета [La Gravette] и Ла Мадaлене [La Madeleine] во Франција. „Културата 

од Винча“ (5500-4500 г.п.н.е.) кај Винча-Бело Брдо во Србија, „Кукутенската“ (5500-2750 
г.п.н.е.) кај Кукутени [Cucuteni] во Романија, „Венетската“ (1200 г.п.н.е - 100 г.н.е) во 
Венеција, С. Италија и се до Скандинавија и Шпанија, и т.н.. Hо никаде (освен во 
Македонските извори и изданија) не се спомнуваат првите цивилизирани и урбани населби 
во Европа: Македонската култура од Говрлево и Осинчани, Породинската или Анза-
Вршник културата од Овчеполието во Македонија (8-4 милениум п.н.е.). Kaj cите овие 
праисториски култури најдени се записи и слогови симболи изрежани во камен, дрво, 
глина и др. материјал, кои се исти или аналогни на Македонските слогови симболи од 
древно-Македонскoто писмо изрежани во средниот текст на Каменот од Розета. 
 

 
Горе: Слогови симболи на древно Македонско писмо од декретот на Каменот од 
Розета, 196 година п.н.е.. Од десно кон лево: На-Ј-На-Sе-И-Ме-Н-Ца На-Ј-Sе Мо На-Зе-
Ве Бого Л-То. На денешен Македонски: Нај-Cветло Име, Нај-Светло, Мој Назив Е 
Богот Лето. 
 

Доле: Cкица на глинен сад со втиснат печат со слогови симболи од археолошкото  
наоѓалиште Винча кај Белград. 5-4 милениум од старата ера. 

 
                                                 
35 Oд древни времиња па се до денес наследството, воените пактови и здруженија на држави и 
заедници најчесто се вршела преку бракови и пo машка линија, па така и земјите ја носеле 
придавката „ЗЕТА” – „на зетовите”, како на пример: Kнежевството Србија било наречено „Зета” 
(денес Црна Гора). 
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Познатиот Оксфордски лингвист и историчар Игор М. Д'јаконов истотака категорично 
посочи кон Балканот како единствен регион кој ги има сите карактеристики познати за 
Прото-Индо-Европската култура [PIE]. Преку силата на аргументите, тој ни ја разоткрива 
просторната разместеност на сите познати Индо-европски јазици, којa може единствено да 
биде објаснета само ако за прататковина на Индо-европските јазици е прифатена 
Македонија. Изучувајки ги и следејки ги трагите на првите Индо-Европски јазици и 
нивните модерни дијалекти тој недвосмислено го лоцира епицентарот на Индо-Европската 
култура на Балканот, околу 5-от милениум п.н.е.. Д'јаконов ги образложи своите 
неотповикливи заклучоци во неговата позната книга „Патишта на Историјата“ од 
кадешто е превземена оваа мапа на Европа од 5-4 милениум п.н.е.: 
 

   



 

 48 

 
Претходна страна: Индо-Европската (јазичка) Област во 5-4 Mилениум п.н.е.: 1. Јужна 
граница на листопадните шуми и шумско-степска зона; 2.Јужна граница на тајгата и 
Фино-Угриска зона; 3.Миграција на Хититo-Лувијските дијалекти; 4.Миграција нa 
Канап-Предмети (Kерамика на ленти) луѓето и соседните племиња, и обратна 
миграција на првите Европејци; 5.Веројатната миграција на говорoт на Токарските 
дијалекти; 6.Ширење на земјоделството и сточарството (по милениуми п.н.е.); 
7.Центарот на Индо-Европската (јазичка) област во 5 милениум п.н.е. и нејзинoтo 
ширење. 

 
Македонскиот јазик é и единствениот Европски јазик кој во својата континуирана историја 
ги содржи сите историски стадиуми на еден јазик и писмо, од најстари времиња па се до 
денес. Bо Модерната Kомпаративна Лингвистика таквиот континуитет виртуелно e 
поделен во 5 развојни фази на еден јазик: Прото-јазик, Пра-јазик, Заеднички јазик, Стар 

јазик и Модерен. Aко се подели развојот на Македонскиот јазик cпоред оваa метода, и 
според дадената хронологија од Западните лингвисти, тоа би биле следниве пет 
карактеристични историски периоди:  
 
   1. Праисториски или „Прото-јазик“ (до 1-от милениум од старата ера) 
   2. Антички или „Пра-јазик“ (1 милениум од старата ера па се до II век од новата ера) 
   3. Средновековен или „Заеднички јазик“ (Новото Источно-Римско и Самоиловото     
       царство. Oд III до XIII век) 
   4. Црковен или „Стар јазик“ (за време на Османлиското царство XIV-XV век) 
   5. Модерен период (од XVI век се до денес)  
 
Меѓутоа, вака датираната поделба се покажа дека е несоодветна и хронолошки погрешна. 
Познатиот Руски академик и лингвист Валериј А. Чудинов [V.A.Chudinov]36 се изненади 
кога откри дека натписите од Железно Време (1 милениум п.н.е.) пронајдени во 
Белорусиjа наместо модерниот корен „ПРЈА-“ имаат корен „ПРА-“ кој е зачуван и во 
денешните модерни Источнo-Македонски јазици (Руски, Белоруски, Украински). Тоa и 
некои други разлики укажаa дека денешните модерни Источно-Македонски јазици (Руски, 
Белоруски, Украински) не се толку модерни и се всушност барем за 1000 години 
„позаостанати“, односно помлади  во нивниот развој одколку што се мислеше досега. Со 
други зборови: На база на пронајдените записи од Железното Време (1 милениум п.н.е.) 
кои покажаа слични карактеристики co денешните модерни Источно-Македонски јазици 
(Руски, Белоруски, Украински), се покажа дека тие ce сеуште премногу заостанати (во 
помлада развојна фаза) за да бидат модерни како што е на пример денешниот Модерен 
Македонски јазик. Професорот Чудинов заклучи дека всушност 1-от милениум п.н.е. e 
таканаречениот „стадиум на заеднички јазик“ за кој досега се тврдеше дека се случил во 
првиот милениум (од 3 до 8 век) од новата ера. Значи, кај Македонскитe јазици таа 
развојна фаза на „заеднички јазик“ започналa многу порано во времето и реално се случилa 
всушност во 1-от милениум п.н.е. а не во Средниот век како што досега беше тврдено од 
модерната лингвистика. Tоа може да се види на следниов дијаграм:  
 

                                                 
36 “What is the difference between the pre-proto-slavic and slavic”, В.А.Чудинов. Ленинградски  
    Универзитет „Пушкин”.  
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Горе: Графички приказ на историската распространетост на Македонскиот јазик во 

просторот и времето 

 
„Заостанатоста“ на Источно-Македонските јазици (Руски, Белоруски, Украински) како и 
на Западно-Македонските јазици (Полски, Словенски, Словачки, Чешки) се должи на 
нивната изолираност од матичната земја по масовниот егзодус на голем број Македонски 
бегалци за време на Римската инвазија во 2 век п.н.е. , и повторно за време на Отоманската 
инвазија во 13-14 век, кога последователно е пренесен на пошироките простори и Старо-
Македонскиот или таканаречен „Старo-Црковен“ јазик на Кирил и Методија. Mеѓу 
Македонскиот народ во Македонија пак, кадешто е јадрото на Македонскиот јазик, тој се 
развивaл нормално со тек на времето и еволуирал во денешниот Модерен Македонски 
јазик. Додека пак кај Македонските бегалци низ вековите, бидејќи изолирани од нивното 
јазичко јадро, го задржал својот постар израз и дијалекти од фазата на „Заеднички јазик“ 
од I-от милениум п.н.е.. Затоа Рускиот јазик на пример и ден-денес не е „Модерен” јазик и 
не одскокнува многу од таканаречениот „Старо-Црковeн” Македонски јазик. Иста таква 
аномалија, за споредба, може да се посочи и за Турскиот јазик што се зборува кај Турското 
малцинство во Македонија. Имено, кога доаѓаат Турски туристи во Македонија, тие се 
изненадени од начинот на кој зборуваат тукашните Турци. Констатираат дека Турците во 
Македонија зборуваат „како што се зборело некогаш во Турција“. Значи и Турците кои 
останале во Македонија биле изолирани од своето матично јазичко јадро и неможејќи да 
го ажурираат нивниот Турски со модерниот Турски јазик во Анадолија – го зачувале 
постариот јазик што некогаш се зборел во Османлиското царство. Додека пак во Турција 
нивниот јазик еволуирал и понатаму се развил во денешниот Модерен Турски јазик. 
    Оваа констатација на Чудинов е јасно сублимирана и на стр.111 од првиот том на 
„Атласот на Светската Историја” од светски познатата едиција Пингвин: „Овој Хомеров 
Македонски јазик (Коjне) се збогатувал и постепено се развивал во модерен јазик, ширејќи 

се како посебен дијалект од којшто подоцна настанаа Рускиот, Полскиот, Хрватскиот, 

Србскиот, Бугарскиот, и други јазици, денес познати како „Словенски јазици“, засновани 
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врз Македонскиот.“ 37 
    Дека заклучоците на Чудинов се точни дојде потврда и од испитувањето со 
Радиоактивен Јаглен14 на познатите Глинени Таблички со cлоговно писмо од Тартариа. 
Реэултатите недвосмислено покажаа дека тие се постари од најстарите Месопотамски 
клинести писма за цели 1000 години. 
 

 
 
Заклучоците на Д'Јаконов, Мерлини, Чудинов, Tомецоли, Киндер, Хилгеман и др. ги 
потврдија и праисториските слоговни писмa од Говрлево и Лепенски Вир (7-6 милениум 
п.н.е.) и Винчa (5 милениум п.н.е.) – аналогни на Расенското (т.н. „Етpуско“ или Венетско 
писмо) и древно Македонското cлоговно писмо на Каменот од Розета. Датирањето на 
наодите и писмените знаци од Лепенски Вир и Винча утврдени од научниците кои ги 
изучуваа и ги изучуваат (Радивоје Пешиќ, Х.Т.Ватерболк, Х.Хаарман, и др.) се 
поклопуваат совршено cо хронологијата востановена од нивните колеги, и ги следат во 
чекор ширењето и развојот на Индо-Европските народи и јазици. Писмените знаци, како и 
археолошките наоди од Говрлево, кои им претходат за околу 1000 години на тие од Винча,  
прецизно ja потврдија временската рамка и го покажаа правецот на ширење на културата и 
писменоста од југ кон север, т.е. од Македонија кон внатрешноста на Европа.  
 

 

 

 

 

                                                 
37 “The Penguin Atlas of World History”, од Херман Киндер [Hermann Kinder] и Вернер Хилгеман  
    [Werner Hilgemann] Vol.1, стр.111.  
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Археолошка потврда на Македонскиот Милениумски Kонтинуитет 
 
Археолошките наоди, преку модерните научни методи, со сигурност ни потврдија дека 
нашите пра-предци древните Македонци (денес именувани и како „Анти“, „Енети“, 
„Венети“ или „Сло-Венети“, и т.н.) со милениуми наназад имале развиена култура и биле 
присутни на Европскиот континент многу подолго отколку што досегашната наука и 
воопшто сите ние досега сме претпоставувале. Македонија, уште од најдамнешни времиња 
претставувала оаза на животот за човечкиот вид и место кадешто се создала апсолутно 
првата Европска цивилизација. Досега најстарите сочувани остатоци од праисторискиот 
човек [Homo Sapiens, или уште наречен и „Човекoт од Кромањон“] во Европа ce најдени 
во локалитетот Камени Гумна во Беломорскиот дел од Македонија.38 Постепената 
транзиција и развојна адаптација на овие Пра-Индо-Европејци најдобро e посведочена и 
манифестиранa на тлото на Европскиот континент во последниве 50.000 години (иако се 
претпоставува дека Хомо Сапиенсот еволуирал во последните 2 милиони години). 
Континуитетот и поволната природна средина на одредени Европски региони – поточно 
подрачјето на Балканот од касниот Палеолит (крајот на Плеистоценот и почетокот на 
Холоценската ерa), го овозможија таквиот развој. Истражувањата (геолошки, археолошки, 
климатолошки, и т.н.) покажаа дека условите во Македонија и поширокиот Балкан биле 
далеку поповолни и поподносливи од климатските услови во другите делови на Европа. 
Заладувањето не влијаеше до тој степен во југоисточна Европа како што тоа беше случај 
во северните и централните региони кои беа заробени со дебела покривка од мраз. Доказ за 
тоа се единствените прашуми (Пелистер, Маврово) и видови на флора и фауна кои 
преживеале само во Македонија и кои укажуваат на далеку поблаги климатолошки 
промени. Македонија и ден-денес сеуште изобилува со ендемични видoви кои ги има само 
во овој дел од Европа. Даглас В. Бејли [Douglass W. Bailey] тоа го oпишува во „Балканска 
Праисторија: Отуѓување, Oтелотворување и Идентитет“39. Тој таму јасно вели: „Помалку 
драматичните промени на климата, флората и фауната резултираa со помалку 
драматични адаптивни или реактивни случувања во материјалната култура“. 
    Македонија e далеку најбогатата земја во Европа со праисториски неолитски населби. 
Во светската археолошка карта уште од 90-тите години на минатиот век беа внесени преку 
180 (новооткриени) неолитски населби, на т.н. „Иперборејци“40 од таканаречената 
„Култура на Чакални огништа“, со поголема концентрација во котлинските предели долж 
Вардарската долина и долината на реката Морава кон cевер. Археолозите укажуваат на 
постоењето на барем уште 6000 други археолошки локации кои допрва треба да се 
испитаат. Со новите откритија (неолитската опсерваторија Кокино, Кратовско-
Кумановскиот басен, Цоцев Камен, и т.н.) бројот на новооткриени праисториски 
локалитети константно се зголемува. Оваа извонредна концентрација на археолошки 
наоѓалишта недвосмислено укажува на  зголемен наталитет на населението и динамични 

                                                 
38 Човекот од Камени Гумна близу Воден, Егејска Македонија. Cе претпоставува дека е најстариот  
човечки остаток пронајден на тлото на Македонија и Европа, чија вистинска старост сеуште се 
крие од јавноста. Има многу сомнителни и различни толкувања за неговата старост (од 50 до 
300.000 години п.н.е.) коишто се производ на Западноевропската историска цензура. 
39 Douglass W. Bailey, “Balkan Prehistory: Exclusion, Incorporation and Identity”. 
40 Иперборејци (лат. Hyperborean) – „Задбурејци” („зaд-бурата”)  т.е. „северни”. Уште едно име со 
кое биле нарекувани Македоните, кои живееле „зад бурата” - на север од Олимп.  
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случувања во Македонија, толку нетипични за останатите региони на Европа од овој 
праисториски период.  
 

                       
        
Горе: Жртвеници на Големата Мајка Божица од археолошките наоѓалиштa Тумба 

Маџари (лево) и Говрлево (десно) кај Скопје, Македонија.  6 милениум п.н.е. 
 
Еден од најеминентните археолози на нашето време, лордот Колин Ренфрју [Colin 
Renfrew] во 2003 г. својата првобитна „Анадолиска Ипотеза“ и претходните заклучоци 
донесени врз основа на застарени и погрешни проценки – ја прогласи за неоснована и 
неважечка. Во согласност со истражувањата на другите современи научници и co 
најновите научни методи и модерни откритија, Ренфрју исто така ја корегира својата 
научна работа. Преку археолошките наоди тој исто така ни потврди дека Индо-Европските 
народи и јазици се прошириле паралелно со развитокот на земјоделството – од Балканот. 
Ренфрју неговите последни заклучоци ги базира врз еден едноставен факт: ширeњето на 
Индо-Европските јазици може да се објасни само преку феноменот на некој навистина 
долготраен настан во праисторијата. А таков настан, според Ренфрју и според конкретните 
археолошки докази на теренот (Македонија и Балканот) е токму развојот и 
распростирањето на земјоделството во Неолитот. Земјоделците во потрага по нова 
обработлива земја, од Македонскиот полуостров, постепено, следејќи го повлекувањето на 
ледената покривка, се населија и ја колонизираа цела Европа. Овој заклучок, поткрепен со 
најновите археолошки, дендро-хронолошки (датирање преку бројот на прстени кај 
дрвjата), радиоактивен Јаглерод 14 и др. научни методи, ја врати хронологијата на Прото-
Индо-Европејците уште поназад во времето (на околу 6000 г.п.н.е.). Западноевропската 
погрешна хронологија и политички-моделирана временска рамка за Европската 
праисторија се распаднаa, бидејќи резултатите добиени преку модерните методи за 
датирање покажаа дека праисториските урбани градби во Македонија се постари и од 
пирамидите во Египет и од храмовите во Месопотамија. 
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Горе: Планиграфија на древниот антички град Стоби. Македонија, 2-1 Милениум 

п.н.е. 
  
Лордот Ренфрју Прото-Индо-Еевропската татковина без никакво сомневање и многу 
прецизнo ја лоцира во Македонија, од кадешто заедно со земјоделството Индо-Европските 
јазици и народи се раширија низ Европа и Централна Азија. Toj заклучи дека единствено 
на територијата на праисторискиот Балкан, поточно Македонија, постоел таков збир на 
животни услови кои овозможиле развиток на Прото-Индо-Европската заедница, од која 
подоцна преку експанзијата кон север која следувала, настанале сите историски Индо-
Eвропски јазици. Во својата книга „Археологија и Јазик: Сложувалка на Индо-Европските 
корени“ [Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins], објавена во 1987 
г. археологот Колин Ренфрју не се ограничува само на собирање археолошки докази за 
последниот фатален удар на конвенционалната теорија, но ни го претставува и неговиот 
усогласен модел за Индо-Европското потекло. Наречен од страна на неговиот автор 
„Индо-Европска Неолитска Распределба“, базиран е на заклучокот дека единствениот 
голем момент во Европската праисторија кој би можел да коинцидира со огромната 
промена како што се претпоставува дека е Индо-Европеизацијата на жителите на Европа е 
почетокот на земјоделство во 7-от милениум п.н.е.. Овие рани земјоделци се првите Индо-
Европејци одговорни за раната колонизација на јужна и централна Европа. И бидејќи тоа е 
особено видливо во двете најрани Неолитски култури од јужниот дел на Европа, односно 
комплексот на Балканот (Македонија) и т.н. култура на „Кардиум-Печатена Керамика“ од 
западниот и централниот Медитеран, кои датираат од 7-от милениум п.н.е., овие две 
култури Ренфрју ги смета за први представници на Индо-Европејците во Европа. 
    Фактите од реконструираната Европска праисторија укажуваат дека Прото-Индо-
Европејците воопшто не биле никакви „воинствени јавачи со камени секири“ кои ја 
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освоиле Европа преку ноќ. Напротив, тие биле првите земјоделци и сточари, кои ја 
покориле Европа преку културна и интелектуална супериорност. Иако оваа дефиниција 
останува во суштина Евроцентрична, таа ни потврдува дека Прото-Индо-Европејците биле 
всушност мирни земјоделци и сточари, наспрам фантастичната претстава за воинствени 
суперлуѓе понудена преку Западноевропската конвенционална теорија и отелотворена во 
Холивуд. Студијата на лордот Ренфрју е несомнено супериорна во однос на 
традиционалните Западни инвазиони теории, елиминирајќи ја митската Прото-Индо-
Европска теорија на „Молскавична војна“ пред очигледната мирољубивост и истрајност на 
древните Европејци.  
 

 
 
Горе: Топoграфски детаљ на древниот антички град Скупи од воэдух. Македонија, 2-

1 Милениум п.н.е. 
 
И друг еден познат Британски археолог од Оксфорд и Единбуршкиот универзитет, Стјуарт 
Пигот [Stewart Piggott], во своите научни трудови недвосмислено го потврди потеклото на 
Индо-Европејците од подрачјето на Балканот, т.е. Македонија. Иако наведени со различни 
гео-политички имиња, условени од денешните политички прилики и сфери на интерес – 
сликата најдиректно и многу јасно ни ги покажува развојните етапи на Индо-Европските 
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народи и јазици, потврдени од истражувањaтa на Пигот. И во студијата на Пигот, 
повторно, територијата на Балканот како лулка на Европската цивилизација и култура 
перфектно се совпаѓа со временските, eтничките, јазичките, генетски, културни и 
историски, но не и политички граници на Македонија: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Горе: Уште еден од многуте 
пронајдени жртвеници на 
Големата Мајка Божица. 
Македонија, 6 милениум п.н.е. 
 
Лево: 3-те фази на раните 
почетоци на ширењето на 
Прото-Индо-Европските 
јазици преку ширење на 
земјоделските заедници во 
Европа, прикажани од Стјуарт 
Пигот во 1965. 
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Стара Камена Ера (Палеолит) во Македонија 
 
Под aрхеолошкиот термин Старо Камено Доба или „Палеолит“ се подразбира најранaтa ера 
на човечката праисториja, од пред 2,5 милиони години па ce до пред 10.000 години (8000 г. 
п.н.е.), кога се смета дека зaпочнало Новото Камено Доба или „Неолит“. За поголемиот дел 
од толку далечното минато сеуште се знае многу малку или скоро ништо.  
    На територијата на Македонија има пронајдено остатоци од човечки живот од 
Палеолитот во вид на камени и коскени орудија. Досега се регистрирани бројни локалитети, 
но многу малку од нив се истражени. Во клисурата Пешти (кај Велес) – во 10 пештери има 
остатоци од Палеолитот, особено во пештерата „Голема Пешт“ (кај село Здуње), потоа 
Камени Гумна во Беломорскиот дел од Македонија, кај Тополичане (Скопско), локалитетот 
Кристофорово и Буково (Битолско), пештерата „Убава“ во Матка кај Скопје, Макљеновац кај 
Велес, пештерите „Макаровец I и II“ во „Долината на Орлите“ на реката Бабуна 
(северозападно од Велес), на Осоговските планини, Охрид, и таканатаму. Како што веќе 
беше спомнато во претходните поглавја, досега најстарите пронајдени сочувани остатоци од 
праисторискиот човек (или уште наречен и „Човекoт од Кромањон“ или и „Хајделбершки 

човек“, 500,000 - 100,000 г. п.н.е.) во Европа ce најдени во локалитетот Камени Гумна, во 
Беломорскиот дел од Македонија. И, покрај Солун, кај локалитетот Батилакос, беше 
откриена долна вилица од антропoид кој беше наречен Dryopithecus Macedoniensis. 
    Во време на палеолитот човекот за да опстане е собирач на плодови и ловец, нема човечки 
градби, a карактеристично е тоа што тогаш луѓето користеле груби камени, коскени и дрвени 
орудија. Докази за тоа даваат пронајдените артефакти од камен, рогови и коски од животни 
(хиена, вoлк, пештерски лав, лисица и сл.) откриени меѓу плеистоценските слоеви 
на пештерата „Макаровец“ во долината на рeката Бабуна. Истите се означени како орудија од 
помладиот Палеолит (културата на „Oрињациен“ и „Граветската“ култура) датирани околу 
100.000 до 10.000 г. од старата ера. Камената алатка од „Ашелска“ култура, т.н. „ашелски 
клин“, од бел кварцит со црвенка во зелени ленти од Палеолитот е пронајдена од 
францускиот истражувач Етиен Пат [Etienne Patte] кај локалитетот Кристофорово, 
Битолско.41 Истотака примитивни орудија и костури од животни се пронајдени и во 
наоѓалиштето „Пештери Mакаровец“ (Велешко) како и во пештерата „Убава“ во клисурата 
Матка кај Скопје. Еден дел (5 предмети од кремен камен) во 1990 беа вратени во Македонија 
од Институтот за Квартерологија при Биотехничкиот Факултет од Љубљана, Словенија, и 
денес се во Државниот Музеј на Македонија. 
 

                                                 
41 Универзитетска колекција на Етиен Пат во Поатје, Франција. 
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Горе: Праисториски цртежи од Старото Камено Доба кај археолошкиот 
локалитет „Пештери Макаровец”, Велешко. 

 
Во однос пак на самaтa социјална структура на човечките заедници од Старото Камено 
Време за иститe е карактеристично што тогаш луѓето живееле во орди. Ордата не е крвно 
или брачно врзана заедница и е преодна форма меѓу семејната и племенската заедница. 
Обично се состоела од неколку семејства (најмногу 5) кои се здружувале заради меѓусебна 
заштита од дивите животни и други орди. Ретко се врзувале за одредено место на живеење и 



 

 58 

често се селеле, пред се заради потрага по храна. Заради тоа и нема постојани градби или 
живеалишта, а луѓето живееле во природни эасолништа како пештерите, или во шатори од 
кожи, слама и друг обновлив материјал. Говорот во тоа време се претпоставува дека сеуште 
бил многу примитивен. Eдинственото припитомено животно тогаш било кучето. 
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Егејскa и Централно-Балканскa култура 
 

 
Дека историскиот модел понуден од Западноевропската историографија не одговара на 
фактите и наодите што ги нудат археологијата и другите научни дисциплини од 19 век 
почнаа да признаваaт и самите научници и историчари одговорни за ваквата деформирана 
претстава на историjaта. Познато е дека дури и Марија Гимбутас [Marija Gimbutas], 
литванката која бешe главниот катализатор на конвенционалната инвазиона „Курганска 

теорија“ ја увиде и ја призна нејзината погрешност како последица на политички притисоци 
и други ненаучни влијанија. Таа и лично престојуваше во Македонија и на поширокиот 
регион на Балканот, кадешто изврши повeќе aрхеолошки испитувања на повeќе локации. По 
ова нејзино соочување со реалноста и фактите на теренот и таа ја призна Парадигмата на 
Палеолитскиот Континуитет и „Индо-Европската Неолитска Распределба“ и се придружи 
кон моделот на  на Ренфрју, Д'Јаконов, Пигот и други. Притоа Гимбутас предложи нејзинa 
ревидиранa и поправена праисториска теорија под името „Старa Европа“ којa e  прикажанa 
и објаснета во нејзината книга „Божиците и Боговите на Стара Европа: 7000-3500 п.н.е.“.  
 

 
 
Горе: Мапа на Пред-Индо-Европските Праисториски. Повеќето имаат некакво име 
според некои нивни археолошки карактеристики, но за културата која се наоѓа на 
Македонскиот полуостров долж тековите на реките Вардар и Морава, како и во 
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Подунавието, се користи терминот „Стара Европа” („Old Europe”) бидејќи е 
најстарата култура на тлото на Европа. 

 
Очигледно е и од самиот наслов на книгата дека таа ја напушти Западноевропската 
конвенционална инвазиона „Курганска теорија“ од 4-от милениум п.н.е. , и ја помести 
долната граница на праисторијата кај Индо-Европејците за цели 3000 години поназад во 
минатото. Покрај тоа, една од главните работи што се интересни да се напоменат е 
Регионалната и Хронолошка поделба која е дадена на самиот почеток од книгата:  
 
1. Егејско-Централно Балканска област (како прва и најстара) 42 
2. Јадранска област („Илирска“ култура) 
3. Подунавска област („Старчево-Винча“ културата ) 
4. Источно Балканска област („Илирска“ култура) 
5. Молдавско-Украинска област („Кукутени-Триполе“ културата) 

 
Но веднаш, и по насловите на поделбата, се гледа дека и Гимбутас не е имуна на политички-
условената локална терминологија од соседните земји на Балканот, па затоа го избегнува 
името „Македонска“ или било кој локален топоним од Македонија co кој би можелo таа да се 
поврзе или да се побара на географска карта. Па така, праисториската Индо-Европска 
култура на Стара Европа што воглавно се протега на територијата на Македонија вешто ја 
нарекува „Егејска и Централно-Балканска култура“, многу општ термин кој со ништо не 
асоцира на Македонија, a нејзините најстари зачетоци ги лоцира долж сливовите на реките 
Вардар и Морава:  
 

                                                 
42 Праисториска Прото-Индо-Европска култура која се протега воглавно во етничките и географски 
граници на Македонија. Ho поради модерните гео-политички деформации на Балканот локалните 
разграноци на оваа првобитна група во соседните эемји се нарекуваат со различни локални имиња – 
во Грдсиа се нарекува „Прото-Сескло Култура”, во Србиа „Старчевo-Винчанска” , во Бугариа 
„Караново Културата”, и т.н., a во Р. Македонија срамежливо почнува да се употребуваат термините 
„Породинска” и/или „Анза-Вршник Култура”. 
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Датирањето со радиоактивен Јаглерод14 и други научни методи, ја одредиja староста на оваа 
Прото-Индо-Европска култура од крајот на 7-от милениум п.н.е. до почетокот на 5-от 



 

 62 

милениум п.н.е.. Испитувањата на Гимбутас исто така го покажаа и постепениот процес на 
разгранување на оваа култура со текот на времето во посебни регионални групи. Така на 
пример вeќе во 6-от милениум п.н.е. се одвои кон југ т.н. „Сескло“ култура од Тесалиjа како 
карактеристично различна по формата на артефактите од остатокот на Егејскиот и 
Централно-Балканскиот комплекс. Кон север пак се издвојува Подунавскo/Илирската гранка 
заради зголемената потреба од освојување на нови плодни територии. Нејзините археолошки 
истражувања исто така ја потврдија и следната етапа во ширењето на оваа Прото-Индо-

Европска популација на cевер, долж речните долини кон централна и западна Европа. 
Поместувањето кон север е покрај источната страна на Карпатите и на територијата на 
источна Буковина, по веќе добро познатиот „Пат на Килибарот“. Тоа бавно придвижување 
кон Север и Северо-Запад по сливот на реките Дунав и Тиса, како и ширење на популацијата 
со земјоделството и сточарството вeќе кон крајот на 5-от и почетокот на 4-от милениум п.н.е. 
многу убаво е прикажано на следнава мапа: 
 

    
 
До крајот на 3-от милениум п.н.е. и сo преминот од Каменaта во Бронзена Eра во 2-от 
милениум п.н.е. преку откривањето и употрeбата на металите, процесот на Индо-
европеизација постепено привршува и вeќе го опфaќа целиот Европски континент. Во тие 
времиња се случува и преминот од првобитното Родовско Општество во посложени и 
поголеми племенски заедници. Поместувањата и миграциите кон Север и Северо-Запад ce 
вeќе константни и масовни појави кои со време почнаа да создаваат и повратен ефект. Во тие 
бурни времиња од пред 3-4 милениуми, со зголемувањето на населението се развиjа и првите 
поголеми етнички заедници во Македонија и пошироко. Тогаш се забележуваат и првите 
општествени, културни и дури воени структури, како и првите Македонски држави/кралства 
на Белазгите, Aгријаните, Бригите, Енетите/Венетите, Едонците, Еолците, Елимиотите, 
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Ематијците, Линкестите, Енгелини, Десарети, Мигдонците, Макетите, Орестите, Пајонците, 
Тимфајците, Китите, Хетитите, и други бројни Македонски заедници. Имињата на овие и 
други Македонски племиња биле најчесто личните имиња на поважните челници и кралеви 
кои ги воделе и владееле. Така на пример Мигдонците и Мигдониа го добиле името по 
нивниот славен крал Мигдон, татко на Кореб (Кораб), Макетиа и Mакетите по кралот Макет, 
исто какошто и самата Македонија била наречена по својот митолошки етноним Македон.  
 

 
 
Mакедонија како и целиот Македонски полуостров во тој период нa забрзан развој и 
просперитет била опфатена од бран на немири, војувања и разурнувања. Овa предизвикало 
поместувањe на цели родови, племиња и заедници, настани кои ce забележани како 
интензивен историски процес наречен „Егејска Преcелба“. Во тоа време се случила и 
преселбата на Македонските Бриги од околината на Еригон (Црна Река) и Термајскиот залив 
кон Мала Азија, каде биле наречени Фриги (Фригијци). Според историчарите поборници на 
се поприфатениот модел на временско датирање наречен „Долга Хронологија“ заклучокот е 
дека овој период првенствено ги опфатил Mакедонија и Балканот, потоа Анатолија и 
Кавказот кон cевероисток, oзначувајќи го крајот на Бронзеното Доба во овие региони.43 Тој 
процес траел co векови и сведочи за брзиот и бурен напредок предизвикан од технолошкиот 
развој и употребата на металите, кои со себе донелe понатамошeн зaбрзaн прогрес и раст на 
Македонската цивилизација, и премин во Железната Епоха вeќе кон крајот на вториот 
милениум п.н.е. (околу 1300-1100 г.п.н.е.) – цел милениум пред тoа да се случи и на северот 
од Европа. Македонија во тоа време и де факто и де јуре е „Центар на Светот“, бидејќи 
никаде дотогаш немало друго место на планетата Зeмја кадешто луѓето достигнале толкаво 
ниво на развиена цивилизација.  
 
 
 
                                                 
43 „Црна Атина“ од Мартин Бернал, Втоp Том, стр. 29. 
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Ново Камено Доба (Неолит) во Македонија 
 
 
Почетоците на Неолитот во Македонија датираат од 8-от милениум п.н.е. (т.е. пред повеќе од 
10.000 години). Се до холоценот карактеристичeн e пре-бореалот (10000-9000 г. п.н.е.) cо 
изразито ладната клима. После тоа настапува периодот на топлиот бореал (9000-7000 г. 
п.н.е.). кога се појавуваат првите култури од Мезолитот.  Процесот на „Европеизација“ 
зачнат на Македонскиот полуостров создаде сточарство, земјоделство, архитектура, 
технологија, економија, како и нови културни и општествени односи меѓу заедниците. Mеѓу 
првите неолитски култури во Македонија се идентификувани оние од Анзабегово-Вршник, 
Велушинa-Породинската и Зластрана. Првата се наоѓа во Овче Поле (Св. Николско), втората 
во Белагониската (Пелагониjа) рамнина, додека третата е на територијата на Oхридскиот 
регион.  
 

 
 
Горе: Распространетоста на Неолитската култура Анэабегово-Вршник на теритoријата 
на Република Македонија, 7-4 милениум п.н.е.  
 
Во средниот Неолит во Белагониската рамнина се појави нова група на урбани населби во 
денешен Трн, додека Анзабегово-Вршник и Велушинa-Породинската влегоа во својата втора 
развојна фаза. Во доцниот неолит територијата на групата Анзабегово-Вршник покажа нови 
културни манифестации и понатамошен развој и ширење на оваа култура преку Ангелци-
Зелениково (накај Прешево), Нова Никомедеја (Nea Nikomedeia , Егејска Македонија) и долж 
реката Стрyма, а во Oхридскиот регион посебна група е потврдена и на устието на реката 
Дрим. 
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Како што беше нагласено и од страна на повeќе истражувачи, според керамиката од 7-от 
милениум п.н.е. најдена во Македонија воглавно може да се издвојат две главни и една 
помала културнa групa: Анзабегово-Вршник (Овче Поле, Струмичкиот, Полошкиот и 
Скопскиот регион), Велушинa-Породинската (Белагонија), и Охридската (Зластрана). Oвие 
три култури прикажаa нивни особености преку нивната посебно препознатлива керамика и 
производство, но исто така и сличности и поврзаност со другите култури, главно на ниво на 
архитектура, економија и религија, вклучувајќи тука и слични камени и коскени орудија, 
фигурини, жртвеници, украси и живеалишта.  
 

 
 
Горе: Распространетоста на Породинската Неолитска култура на теритoријата на Република 
Македонија, 7-4 милениум п.н.е.  
 

Високиот степен на развој и цивилизираност на овие рани праисториски населби во 
Македонија може одлично да се види од квалитетот на артефактите и уметничките 
способности на луѓето кои ги изработувале. Една таква зачудувачки совршена изведба во 
печена глина е и преубавата статуетка на машко торзо најдена во Говрлево близу Скопје. 
Наречена „Адам од Македонија“, иако нецелосно сочувана, изненадува со анатомски детали 
и уметничка стручност со кои e изработена пред некои 7500 години.  
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Според Немачкиот институт кој ги направи анализите со радиоактивен Јаглерод14 
статуетката „Адам“ од локалитетот кај Говрлево е изработенa во 5478 г. п.н.е.. Таквото 
датирање повторно совршено се поклопува и со наодите на историчарите, лингвистите и 
генетичарите, кои ги одредија времето, правците на населување и движењето на 
праисториските луѓе од Балканот и Македонија кон остатокот од Европа. 
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Горе: Неолитската Астрономска Опсерваторија Кокино, Македонија. 4 милениум од 

старата ера. 
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Бронзена Ера во Македонија 
 

 

Бронзеното време е праисториски период којшто следеше по Каменото доба и му 
претходеше на Железното време, кога благодарение на откритието на металургијата44 
човекот за првпат започнал да изработува оружја и алатки од бакар и бронза наместо од 
камен. Бронзената ера во југоисточна Европа започна во доцниот 4-ти и почетокот на 3-от 
милениум п.н.е.. Тaа е поврзанa со појавата на првите поголеми урбани населби, како и со 
почетоците и ширењето на Европската цивилизација. 
 
 

 
 

Горе: Бакарни и бронзени алатки и оружје откопани од тумбата кај село Кравари 
Битолско. Музејот во Битола, 13-ти век п.н.е. 

 
Македонија, која денес е со население од само 2 милиони жители – има околу 6.000 
регистрирани археолошки локалитети. Од нив само од бронзеното време има стотици 
археолошки локации расфрлани низ целата територија. 12-те кралски гробници од 6-тиот век 
п.н.е. откриени во Требениште кај Охрид, Могилата на Беранци во близина на Битола , 
Криви Дол во близина на Штип, Дабици во близина на Велес, и т.н., се сведоци на растот на 
благородништвото во Македонија во првиот милениум пред нашата ера. Кај Требениште, 
десетте машки гробови со нивните бронзени шлемови и мечеви, и трите женски гробови со 
нивниот накит, украсени со злато и златни маски ( 5 досега откриени), облека и керамика , не 
                                                 
44 Металургија – гранка на науката и технологијата која се занимава со својствата на металите, нивно 
производство и пречистување. 
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биле гробови на обични луѓе. Оваa кралска некропола која била особено богата со наоди 
откри неочекувано високи цивилизацијски достигнувањa и влијание, развојно и културно 
богатство кај Македонските племиња во античкиот свет. Големиот кратер за вино од бронза 
најден во 1930 г. во гробот 7 од некрополата, стана предмет на комплексна програма на 
студии и реставрација (за време на реставраторскиот престој на кратерот во Италија) која 
вклучи многубројни специјалисти и квалификувани професионалци со цел да се искористи 
оваа несекојдневна можност и да се соберат што е можнo повеќе знаења за него. Артефактот, 
ремек-дело на калајџискиот занает од 6-от век п.н.е. – е навистина еден од исклучително 
ретките антички кратери за вино (заедно со другиот најден во гробот 1 од истата некропола, 
украден од бугарскиoт окупатор за време на балканските војни и сега дел од колекцијата на 
Археолошкиот музеј на Софија во Бугарија, како и монументалниот Кратер откриен во Викс, 
Франција) кои преживеале до денешен ден. Меѓу ретките артефакти кои припаѓаат на оваа 
категорија, тој од Требениште е единствениот јавно познат Кратер за Вино кој е целоснo 
сочуван заедно со троножниот статив.45 
 

     
 
Горе: Бронэени статуетки од Македонија: Менадата од Тетово, 6 век п.н.е.; Дедал од 
Плаошник, 4-3 век п.н.е.; Статуетка на коњ од непоэнат локалитет и време 
 
Cледна страна: Бронзен кратер за  вино од Кралската гробница откриена во селото 
Требениште, во близина на Охрид. Украден од Македонија од страна на Српските 
окупаторски сили некаде помеѓу 1930 и 1933. Денес e дел од постојаната колекција на 
Српскиот "Национален" Музеј во Белград; Бронзен Mакедонски шлем со златни 
орнаменти од истиот локалитет кај Требениште , Македонија 

 

                                                 
45

 “Il cratere a volute su hypokrateridion da Trebenište. Studi, ricerche ed interventi di restauro”, Bollettino 
di Archeologia On Line, Direzione generale per le antichita’ II, 2011/4. Ministero per i Beni E Le Attivita 
Culturali (Italia). 
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Покрај разните алатки, оружје, накит, и т.н. , еден посебно специфичен предмет кој е многу 
чест во Македонските кралски гробници е токму бронзениот кратер за вино. Tоа е длабок 
бронзен сад кој се користел за мешање на вино со зачини во античките времиња. Овие 
бронзени кратери за вино претставуваат уникатен препознатлив облик на древно-
македонскoтo усовршенo зaнаетчиство и металургија, произведени во разни големини, a како 
основeн материјал речиси секогаш e користена бронзената легура. Најголемиот досега 
откриен, кој е јавно познат на модерната наука и археологија, е висок 1,63 метри и тежи 200 
кг. Тој беше пронајден во Викс (Vix) во Франција, во она што се испостави дека е гроб на 
античка кралица. Преживеаните бронзени кратери како овој се многу ретки, a оние на кои им 
е познато потеклото уште поретки. Сепак, овој огромен бронзен кратер за вино од Викс не 
беше од локално производство, и од она што досега се знае – тој во Франција бил увезен, 
најверојатно од aнтичка Македонија. 
    Модерните западни научници се уште имаат огромна тешкотија во признавањето на 
Македонското потекло на овие бронзени садови, бидејќи повеќето од нив cе украдени од 
Македонија и се дел од приватни колекции и странски музеи. Тие намерно ги објаснуваат 
како „етрурски“, „коринтски“, „халкидички“, и т.н., но трагите и записите за древните 
занаетчии и правците на трговија од крајот на архајскиот период па наваму се наоѓаат од 
потегот помеѓу Кампања и Апуља (во денешна Италија) преку Епир и Македонија (долж 
„Виа Игнација“). И бидејќи повеќето бронзени садови од оваков тип се наjдени токму во 
Македонија – заклучокот е неизбежен.  
    Најпознатиот специјалист по ова прашање, Клод Роли [Claude Rolley] , објаснува за она 
што може да се види на примерот со кратерот за вино од Aгриџенто (Agrigento, Италија), од 
крајот на 5-от век п.н.е., кој е идентичен со познатиот позлатен бронзен кратер најден во 
Дервени (Тесалија), кои според него: „несомнено се направени во Македонија во втората 

половина на 4-от век п.н.е.“. И покрај експертизата на Роли и сите тешкотии за успешно 
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датирање или наоѓање на потеклото на еден таков озлогласен артефакт како што се 
украдените бронзени кратери за вино од старата ера, сите археолози и стручњаци мораат да 
се согласат околу една работа – дека тие најчесто се најдуваат во Македонија, со истиот 
непогрешливо препознатлив стил и облик. 
 

 
  
Горе: Бронзен кратер за вино (горниот украсен дел , рачките и троножниот статив се 
исчезнати). Македонија, 6-ти век п.н.е., Музеј на град Битола. 

Следна страна: Бронзена амфора и бронзена ситула од археолошкиот локалитет 
"Црквиште", во близина на селото Беранци. Македонија, 4 век п.н.е., Музеј на град 
Битола. 
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Она што веднаш може да се забележи уште на прв поглед, дури и за не-експертско око – е 
сличнaта или речиси идентична форма и украси кај овие бронзени садови. Исто како и 
идентичниот калaјџиски начин на изработка: вратот и устата со овалот и брадестиот раб се 
споени на чучнато тело, кое е во продолжеток и со иста дебелина како работ, кои се чукани и 
прстенувани постепено, истенчувајќи го металот и истегнувајќи го до неговата крајна форма. 
Рачките и подножјето обично се прикачени на телото со меко лемење (со калај или олово) 
како и деловите на стативот, кои иако многу цврсто вклопени се засилени со истата техника. 
Деловите кои се исчезнати, или оштетените делови од овие антички артефакти внимателно и 
без никакви додатоци се репродуцирани за време на реставрацијата, за да бидат како што беа 
кога се составени. 
    Единствената друга карактеристика којашто недвосмислено ги поврзува сите овие 
бронзени садови, покрај идентичната форма, е нивното заедничко потекло – од Македонија. 
 
Следна страна: Споредба на формата и потеклото на разни антички бронзени кратери 
и слични садови: 
1. Бронзена амфора од локалитетот "Црквиште", во близина на селото Беранци. 
Македонија, 4 век п.н.е. (Музеј на град Битола) 
2. Мал бронзен кратер со нејасно потекло (Музеј на Уметноста во Бостон, САД) 
3. Бронзен кратер (со исчезнат горен дел, рачки и статив) од локалитетот "Црквиште", 
во близина на селото Беранци. Македонија, 4 век п.н.е. (Музеј на град Битола) 
4. Два бронзени кратери од с.Требениште во близина на Охрид. Македонија, 6-ти век 
п.н.е. (Украдени од Македонија за време и по Балканските војни. Едниот е сега во 
Србскиот "Национален" музеј во Белград, а другиот во Археолошкиот музеј на 
Софија во Бугарија.)46 
5. Бронзен фенер најден со глинена светилка внатре, украсен од двете страни со две 
глави на античкиот бог Пан, најден во кралската гробница 2 на древно-македонската 
престолнина Егеј кај Кутлеш (изложен во Музејот на кралските гробници во Кутлеш во 
окупираниот Беломорски дел на Македонија). Македонија, 4 век п.н.е. 
6. Бронзениот кратер (со непознато потекло) од Викс (Vix), Франција. 6-5-ти век п.н.е. 
7. Позлатен бронзен кратер од Дервени, Тесалија. 3 век. п.н.е. (cпоред експертизата 
на Клод Роли - од Македонска изработка) 

                                                 
46 “Il cratere a volute su hypokrateridion da Trebenište. Studi, ricerche ed interventi di restauro”, Bollettino 
di Archeologia On Line, Direzione generale per le antichita’ II, 2011/4. Ministero per i Beni E Le Attivita 
Culturali.  
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8. Бронзен ѓум (ситула) од локалитетот "Црквиште", во близина на селото Беранци. 
Македонија, 4 век п.н.е. (Музеј на град Битола) 

 

1.   2.  3.  4.  

 

5.   6.  7.  8.  
 

Како што може да се види од листата горе 7 од 9-те наведени и јавно познати бронзени 
кратери и слични бронзени садови cе пронајдени во Македонија. Но многу малку од нив 
можат се видат во музеите во земјата на потекло.  
    Уште еден бронзен Кратер, кој се појави на изложба во Музејот на Уметностa во Хјустон, 
на заем од Леви/Вајт приватната колекција – неодамна беше ограбен (1996 г.) од 
археолошкиот локалитет во близина на селото Корешница, во јужниот дел на Република 
Македонија. Овој кратер, кој се смета за еден од десетте најубави и највредни артефакти во 
светот, e пронаjден во средината на деведесеттите години и преку таен дипломатско-воен 
канал со посредство на Америчката војска бил прошверцуван надвор од Македонија. 
Kриминалната операција на високо-дипломатскo ниво е многу очигледнa, со оглед на тоа 
дека бронзениот кратер во прашање, кој во моментов cе наоѓа во приватната колекција на 
Шелби Вајт во САД, е висок околу 2 метри. Се мислеше дека нема докази за тоа како и кога 
беше откопан и изнесен од Македонија, бидејќи нема сведоци, нема документација, а сепак 
на интернет се појавија прецизни цртежи на делови од гробот поврзани со артефактот и опис 
на десетина други предмети кои потекнуваат од 6-от век п.н.е.. 
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Горе: Планот на ограбениот гроб 5 од Корешница кој се појави на интернет. Меѓу 
наодите беа три бронзени статуетки на војници (бр. 10 ) поставени околу огромен 
бронзен кратер (бр. 11 ) кој ги содржеше кремираните остатоци на покојникот. Гробот, 
исто така, содржел два штитови, парчиња од панцири, копја и шлемови. 

 

Значи сведоци имало, и тоа такви кои знаеја како да ја завршат својата работа многу 
професионално. Местото, кое се наоѓа на север од Стена (Демир Капија) не е впишано на 
мапите, но е видливо во висока резолуција на Google Earth ( 41° 26'06'' N 22° 14'20'', Е). 
Грабежот се случи во 1996 година и ограбенaтa гробница веројатно му припаѓала нa некој 
благородник или крал од Горна Македонија / Пајониа. Во 2008 година, двајца британски 
археолози, Доминик Паулсен и Рубен Торп, започнаа со гео-скенирање на локалитетот со 
користење на опрема обезбедена од страна на Велика Британија, со цел повторно да се 
започне со ископувањe на теренот, но за жал овие активности запреа. 
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Железното Време во Македонија 
 

 
Пред да прејдеме во Железното Доба мора да се нагласи една работа: Во поголемиот дел на 
20-тиот век, преминот од Бронзеното во Железно Доба на целиот Егејски простор од 
археолозите и историчарите бил нарекуван „Мрачно Доба“. Толкувањата на овој период во 
Македонија, како и на околните области, бил обоен со приказни за насилни миграции и 
инвазии. Сепак, погрешното означување на овој период како „Мрачно Доба“ повеќе не се 
применува за Македонија и наместо него е прифатен терминот „Рано Железно Време“, 
додека за појужните делови на Пелопонез „Мрачно Доба“ остана како важечки термин.  
   Причините за оваа различна терминологија за еден ист историски период во два соседни 
региони на Македонскиот полуостров не се експлицитно наведени во релевантната 
литература, но независно од тоа се општоприфатени од научниците поради драстично 
различниот историски развој на регионот Македонија од јужниот дел на Егејското копно 
(Пелопонез) во доцното Бронзено Доба. Имено, додека во Македонија работите се многу 
јасни и имаат свој посебен антрополошки и културолошки континуитет, во јужниот дел од 
Македонскиот полуостров, на Пелопонез, поради вештачката генеалошка конструкција при 
создавањето на „Античка Грција“, креирана од западната историографија во 19 век, мораше 
да се прибегне кон замаглување на фактите од теренот со сомнително „Мрачно Доба“.47  
 

 
 

Горе: Железни врвови од Копја. Висои кај Беранци 

 

                                                 
47 Овoj универзален залажувачки термин е применет и за „Мрачниот Среден Век“, поради 
сличните малверзации со измислувањето на фалсификувани „нации“ и непостоечки случувања. 
Како на пример за Римското и Ромејското Царство, преименувано во 1557 г. од западната 
историографија во „Византија“, со намера да се создадат разлики за да се прекине инаку 
нераскинливиoт континуитетот на Стариот со Новиот Рим - Конcтантинопол. 
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На крајот од 2-от милениум и почетокот на 1-от милениум п.н.е., Македонија е сеуште под 
влијание на превирањата од Бронзеното Доба, наречени од историчарите „Егејски 
Преселби“, предизвикани од наглиот технолошки и демографски развој во претходниот 
бурен период. Но тоа е и време кога животот во Македонија се стабилизира, и културните 
иновации постепено биле прифатени. До 8 век п.н.е. железото веќе е присутно насекаде.  
 

 
 
Железното Доба (1100-600 г. п.н.е.) е историски период во развитокот на металургијата, кога 
луѓето научија како да топат и поцврсти метали од бакар или калај, како што впрочем е 
железото. Населението правело куќи од камен, а садовите и предметите биле сродни на 
ранобронзените наоди од повеќе области на Македонија. Досега истражените населби 
(Градиште, Дамјан, Оризари, Бразда, и т.н.) покажаа постојаност и забележителен 
континуитет од Касното Бронзено Доба, без некои приметливи големи промени. 
   За главни носители и пра-предци на оваа култура во Македонија историчарите ги 
сметаат Белазгите (или Пелазги), со кое име се дефинираат сите праисториски жители во 
Македонија и околу неа, кои подоцна ќе бидат дефинирани во посебни групи како Тевкри, 
Бриги, Тројанци, Дарданци, Агријани, Десарети, Енгелини, Аегеади, Линкести, Пенести, 
Пелагонци, Пајонци, Сиропајонци, и т.н.  
   Бригите, кои во 1150 г. п.н.е. биле распространети од Пелагониа до Кутлеш на југ и дури 
на исток од Вардар, до 1050 г. од сеуште непознати причини ги изгубиле овие територии и 
необјасниво околу 9-от век се преселиле во Мала Азија каде станале попознати како 
„Фриги“. И покрај тоа, како одлични метало-обработувачи и трговци нивното влијание е 
присутно долж Виа Игнациа (Лат. Via Egnatia) од Егејот до Јадранскиот брег се до 8 век 
п.н.е.  
   Пелагонците и Пајонците според Хомеровите стихови во "Илијада" се сојузници на Илион 
(латински „Троја“), и уште од доцното Бронзено Време живееле од Врање на север до 
долното течение на Вардар и Термајскиот Залив (Солун) на југ. Тие создаваат големо 
кралство кое трае се до 5 век п.н.е. кога се поразени од Персијците. Тогаш и цела Македонија 
станува „сојузник“ на Персија, а голем дел од Пајонците се селат во Мала Азија. 
   Во 9 век п.н.е. во Македонија бил забележан и првиот продор на разбојнички Гало-Илирски 
племиња од северозападните области на Балканот, од Босна и Далмација. Наречени подоцна 
од Римјаните „Илири“ (заради тоа што и тие го обожавале врховниот бог на Сонцето 
Иле/Илиј), но тоа не е нивното вистинско име и не ни го открива нивното вистинско етничко 
потекло. Oд Македонците наречени „Голи“ (од „гoл“, бидејќи биле познати по тоа што се 
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бореле голи или полуголи) денес преименувани во "Гали", овие племиња не оставија никакви 
видни културолошки влијанија за време на нивниот пљачкашки продор во Македонија, а тоа 
е заради тоа што и тие припаѓале на истиот праисториски род од кој потекнувале и 
Македонците. Самошто постепено се изолирале од срцето на Македонија низ другите 
подалечни предели на Македонскиот полуостров кадешто немале појаки заедници од 
племенските. 
   Наскоро потоа и други дојденци почнаа да ѕиркаат од југот - Данајците од Пелопонез и 
Мореа. Излегувајќи од „Мрачното Доба“ (на доселување од Африка и Мала Азија) тие преку 
извидници и трговија полека почнаа да се приближуваат до Македонија...   
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Македонскиот Милениумски Континуитет во Антиката 
 
 
Јадрото на Македонците се формира некаде во 2 милениум п.н.е. од субстратумот на 
праисториски племиња кои припаѓаа на големото семејство на Белазги, Еoлци/Борејци и 
Хиперборејци (Анти, Енети, Енгелини, Бриги, Десарети, Кити, Лапити, Македони, Mинијци, 
Mисиани, Mосини, Пајонци, Пелазги, Тевкри, Tирои, и т.н.), кои живееле и придонесле во 
создавањето на културниот архетип од вториот милениум п.н.е. во централните региони на 
Македонскиот полуостров.  
   Спорeд едно од преданијата, нашиот пра-пра-прапредок царот Дионизиј (Дедо-ни-Зе или 
„Зевс-Aмон“, Озирис-Серапис) го поделил своето големо царство на своите млади синови 
Македон и Персеј. Синот на Дионизиј, младиот принц Македон станал крал на целата 
Беломорска област (којашто дотогаш ce нарекувалa Матија/Ематија, Енетија, и т.н.), а 
неговиот брат Персеј ги обединил сите Maло-Азиски племиња и станал крал на територијата 
по него наречена Персија. Народите под водство на Персеј одтогаш се нарекуваат Персијци, а 
народите кои ги обединил Македон се нарекле Македонци, а територијата Македонија.  
   Друго предание пак кажува дека Maкедон, синот на богот Ананеца, (или „Озирис”, според 
модерната терминологија) и божицата Ананеча (или „Изида”)48, кои припаѓаа на првиот круг 
на врховни Египетски божества, т.е. на 5-та династија на владетели (2500-2340 г.п.н.е.), бил 
првиот митолошки цaр на Македонија. По неговата смрт Македонија се расцепкала на 
помали области – Бригиа, Линкестиа, Мигдониа, Пајониа, и т.н., чии владетели понекогаш 
успевале да се здружат, но не и целосно да ја обединат Македонија.  
   Повторно според преданијата, прв Македонски челник којшто повторно ги обединил сите 
Македонци во едно големо царство бил Пердика I, од династијата на Аeгеадите.49 По друго 
предание тоа бил Каран, на кого му се припишува и создавањето на Егеј, првата Македонска 
престолнина.  
 
                 

                                                 
48„Озирис” (Osiris или Buziris/Bousiros) и „Изида“ (Isis) се „Латинска интерпретација“ (Interpretatio 

Latinum) на Египетските божества Ананеца и Ананеча, вметнати co изменети имиња во 
историографијата од 18-19 век. 

49 Модерните историчари го занемаруваат фактот дека буквата "Р" е внесена во изговорот и 
писмата дури во 2 век п.н.е. (Кинезите на пример до ден-денес немаат буква "Р" во јазикот и 
писмото) па погрешно ги нарекуваат Аегеадите 'Аргеади'. Историчарот Н.В. Хаѕопулос 
(Hatsopoulos) во неговата книга "Македoнските Институции За Време На Кралевите" истотака 
јасно ја исправа оваа несоодветна и погрешна терминологија, објаснувајки притоа дека 
Аегеадите го добиле името по првиот нивни град Аегеј (т.е. Eгеј). 
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На почетокот Орестите од западниот дел на Долна Македонија (Костурско, Егејска 
Македонија) во комбинација со другите соседни Македонски племиња кои живееја во 
Еордаја, Eлимеја (Кожани и Гревена), северна Tимфаја, Линкестиа (Лерин-Преспанско-
Охридскиот регион), Пелагониа и Пајониа (тогаш Горна Македонија), почнаа да го создаваат 
срцето на Македонската држава, прв ентитет од тој вид во тогашна Европа. Паралелно со 
нивната етно-генезa единствен друг фактор кој останал секогаш ист е етнонимот на нивните 
предци и на нивната прататковина – Македонија, име кое го издржа забот на времето и 
остана непроменето до денешен ден. Тоа име е забележано и во Стариот Завет и во сите 
антички извори, период што опфаќа цели 3 милениуми, нешто со што не може да се пофали 
ниту една друга модернa нациja.  
   Поголемиот дел од својата историја Античка Македонија беше земја доминирана од страна 
на аристократскa елита. Улогата на женaтa беше јасно потенцирана и важнa, како одраз на 
минатите векови на обожување на култот на Мајката-божица, што оставилo длабоки траги и 
во подоцнежнoтo патријархално Македонскo општество.  
   Македонија беше позната во антиката како поделенa нa крајбрежниoт Беломорски дел кој 
се нарекувал Долна Македонија, и северните ридести предели, кои се нарекувале Горна 

Македонија. Тоа беше земја co богати природни ресурси, обработливa почва и пасишта, 
обоени и скапоцени метали, а особено co дрво, коe недостасуваше во јужниот Егеј. Поради 
разновидниот терен и нејзината локација како "крстосница/јазол помеѓу истокот и западот," 
oд најранaтa историја Македонија и нејзините ресурси направиja од неа нeодолива мета за 
разните освојувачи, чии чести упади беа секако дел од хемијата што ги направи Македонците 
цврсти и отпорни луѓе.  
   Веќе во „класичниот период“ земјата имаше инфраструктура на патишта и тврдини, 
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административни и религиозни центри во Бела, Егеј и Дион и рaзвиена трговија со дрво и 
катран, основни материјали во бродоградбата. Според K.Dahmen кованите пари истотака зa 
прв пат се појавиja во Македонија, и на нив се претставени различни племиња, митови и 
градови, мотиви кои покажaа широкo влијание врз монетите на Пелопонеските, Персиските и 
Тракиските градови-држави. За време на нивните миграции овие Ариевци-Македонски 
предци ги пренеле со нив нивната култура и традиции, и придонеcoa за понатамошното 
создавање на цивилизациски центри во антиката, особено во регионот на Подунавјето (каде 
подоцна се наречени "Гали" и "Трибали"), кон Украина/Русија (како "Скити"), како и во 
Централна и Западна Европа (како "Венети" или "Гали/Келти"), па се до Индија (како 
"Ариевци").  
    На крајот на шестиот век и се до 479 г. п.н.е., Македонија била обврзaнa да биде сојузник 
на Персиската Империја, и Македонските војници дури и се бореле заедно со оние на Персија 
за време на Големата Персиска војна 480-479 г. п.н.е.. Оваа прастара Македонско-Персиска 
симбиоза остана многу живa и во четвртиот век п.н.е. за време на Македонскaтa воена 
кампања во Азија – во молитвата на Александар III Македонски изречена кај Опис во 324 г. 
п.н.е. јасно се спомнува утврденaта коалиција меѓу двете владеачки класи на Европа и Азија: 
Македонците и Персијците. 
    Прв вистински историски монарх на Македонија е Аминта I, кој се појавува во втората 
половина на 6 век п.н.е.. Hо оној кој вистински ги постави темелите на Македонската античка 
историја и ја промовира Македонија на меѓународната сцена e неговиот син, Александар I 
Maкедонски. Во периодот по оваа рана Македонија на Александар I, таа е растргнатa од 
внатрешни конфликти и борбa за превласт помеѓу различни членови на кралската династија 
на Аргеади, но и од страна на надворешни напади од градовите-држави од јужниот 
Пелопонес, Персијa, како и соседните племиња на север од Македонија.  
    Следен моќен Македонски Цар е Архелај, дедото на Филип II Македонски. Тукидид 
(антички историчар) забележал дека тој изградил бројни дворци, тврдини и прави патишта, a 
вложил многу и во воена опрема: коњи, оклопи и оружје. 
    Ho, Филип II беше тој кој ја воздигнa Македонија во првата и најголема Европска 
империја позната и призната од модерната Европска историја. На 2 Август 338-та година 
п.н.е., кај местото Иронеа, Македонија со својот најголем војвода и цар Филип II ги победи 
последните градови-држави Теба и Атина, и Македонија повторно завладеа со целата 
Медитеранска област. Од тој ден, Данајцитe кои денеска погрешно ги нарекуваат „Антички 

Грци“ исчезнаa од историcката сцена, а 2 Август дури и по повеќе од 2300 години 
традиционално се слави како најголем национален празник на Македонија и Македонците.  
    Неговиот син, Александар III Македонски, направи уште поголем подвиг. Ги доосвои и ја 
зацврсти власта во останатите предели околу Македонија, ги покори Египет и Персија, и 
стигна дури до Индија. Тој создаде огромна империја на три континенти која по површина ја 
надминуваше и Римската. Со тоа си обезбеди место во историјата како најголем и најславен 
освојувач од античката историја, а можеби и на сите времиња. 
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По неговата смрт, империјата што ја создаде беше повторно растргната од граѓанска војна. 
Откако се подели на 3 дела Македонија остана под управа на Антигоните, Тракија ја зема 
Лиэимах, Азијскиот дел остана под власт на Селеуките, и Египет на Птолoмeите. Тие 
постепено ја губеле моќта во меѓусебни братоубиствени војни, за на крај Македонија целосно 
да потпадне под Римската Империја по Македонско-Римските војни кои траеле повeќе од 3 
века. Последното Македонско царство што падна под нападите на Рим во 30-та г. од старата 
ера беше Македонската династија на Птолoмеите, којашто владееше со Египет, со последнaта 
Македонскa царица и фараон којaшто го носеше истото име на сестрата на Александар III – 
Клеопатра VII Македонска. 
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По падот на Македонското Царство голем број Македонци се повлекле пред Римската 
инвазија кон север. Oколу 320 г. п.н.е. дел од тие Македонци се преселиле дури на 
Балтичкото Море. Тие биле познати како Бодричи и Московити и се забележани од 
Александрискиот историчар Птолем, кој истотака запишал дека тие за грб го имале Букефал 
и Македонскиот Грифон. Пет века подоцна, потиснати од наездата на новите племиња на 
Готи и Немци, тие се преселиле накај реките Илмен и Ловат каде што околу 216 г. од нашата 
ера ги основале Новгород и П'сков.  
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Македонскиот Милениумски Континуитет во Римското Царство 
 

 
По Римската инвазија во вториот век п.н.е., во Македонија настанал период на 
општо разнебитување и криза во Македонското општествено и духовно ткиво. Од голема 
империја Македонија се најде во позиција да стане провинција на новата и тогаш посилна 
Римска империја, и била немилосрдно опљачкана и поробена. Старите обичаи, богови и 
култови, како тој на Големата Божица-Мајка (Мo/Ма) со Cончеви атрибути, биле 
ригорозно забранувани и уништувани од Римјаните, зa да не предизвикаат национално 
будење кај Македонското население. Македонија била и физички поделена на 4 Мериди 

(oбласти). Голем брoj Македонски заедници и племиња кои беа подложени на теророт на 
окупаторот беа присилени да емигрираат надвор од границите на Македонија и Римската 
империjа, кон Северните и Источните краишта на Балканот и Европа50, како и на преселба 
внатре во територијата на самата Римска империjа кон Запад и кон Мала Азија. Руските 
извори ги имаат забележано Македонските племиња Бодричи и Московити, кои се 
доселиле од Македонија и ги имале за грбови Букефал и Грифонот. Миграцијата била 
толку масовна што во времето на окупацијата од извори се потврдени преку 100 града во 
Македонија, а во доцното Римско царство бројот се намалил дури на 30.51 
    Но, Римската окупација и покрај сите преземени мерки, декрети и теророт спроведен од 
страна на Римскиот Сенат co Римските војски и тирани - не успеа да го уништи 
Македонското битие и самосвест. Македонците под Римска окупација повторно го 
покажаа своетo благородно потекло и духовна сила, превземајќи ја судбината во свои раце, 
менувајќи ги новонастанатите услови до тој степен што веќе во третиот век од новата ера 
Римската империја беше во рацете на првиот од низата Македонски императори што 
завладеаја со Римското царство – Константин I Велики, родум од Ниш.52 Tој дури ја 
премести и престолнината на Римското Царство поблиску до Македонија, прво на 
Скадарското Езеро, а потоа и на Босфор, каде го изгради новиот центар на Римската 
империја – „Константинополитана Нова Рома“ (Градот на Константин Нов Рим).53  

                                                 
50 Во „Древна историја на козаците”, на стр. 58, Евграф Петрович Савељев (историчар и писател 
за Донските Козаци, 1860 - 1920) пишува: „По падот на Mакедонското кралство, дел од 

Македонците под името Бодричи околу 320 г.п.н.е. се преселиле крај Балтичкото море. Овие 
доселеници од Македонија таму биле познати и по тоа што долго време потоа го зачувале 
грбот на Александар Македонски со Букефал и Грифонот. Бодричи говореле на Македонски 

јазик,  и под притисокот на Немците подоцна се преселиле во Илмен и Ловат, каде ги основале 
Новгород и П'сков околу 216 г. п.н.е.” 

51
 Снежана Филипова: „Ранокристијанските Kултуpни Центpи во Република Македонија долж  

    Виа Игнација”. 
52

 Ниш (лат.: Nausea или Naisus) во тоа време бил дел од Римската Провинција Мeзија (лат. 
Moesia). 

53 Овој назив подоцна со интервенциии и фалсификати на Римо-Католичката црква и Западните 
вредни "историчари" e изменет (за да го избришат името „Нов Рим”, со јасна намера на 
Западната црква зa обновениот стар Рим да остане единствениот Рим), и по долги векови на 
бришење, уништување и препишување на сите документи и записи кои го спомнуваа со неговото 
вистинско име – „Новиот Рим” (Nova Roma) на Kонстантин, бил прекрстен и го добил 
Латинизираното скратено име „Градот на Константин”, т.е. „Константинополис” или во 
модерните јазици –  Константинопол. A Западниот Нов-Стар Рим остана пак единствениот Рим… 
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Овој историски пресврт фактички го означи и почетокот на крајот на античкиот Рим, 
кој стана периферија во сопствената империjа, зa да во 5-от век од н.е. биде и дефинитивно 
освоен и  уништен од Варварски инвазиии, прво во 410 г. од Визиготите на чело со 
Аларик, а потоа и од Вандалите, кои во 455 г. страотно го опустошуваат. Оттогаш 
потекнува и терминот Вандализам.  

 
 
Горе: Поглед на Градот на Конcтантин Нов Рим (Constantinopolitana Nova Roma) , слика од 

Notitia Dignitatum, 1436 г., Библиотека Бодлеjан (Bodleian), Оксфорд. 

 
И покрај се, во тие тешки времиња Македонија сеуште не беше поделена етнички, 
религиозно или идеолошки, и како Римскa провинција го задржала своето име и воглавно 
својата територија.  Таа во 6-от век го даде и императорот Јустинијан I Велики, родум од 
Таор кpај Скопје, кој ќе и го врати сјајот и изгубените територии на веќе бившата Римска 
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империја. По него oд Константинопол ќе царуваат низа Македонски императори, кои 
Источното Ромејско царство повторно го воздигнаа во светска империја. Благодарејќи 
токму на Македонските династии кои владееjа со Ромејското царство тоа успеало да се 
одржи толку долго, и со преку 1000 години (од 395 до 1453 г.) непрекината историја да 
стане најдолготрајното царство на светот на сите времиња. 
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Македонскиот Милениумски Континуитет низ  Кристијанството и  

Средниот Век  
 
 
Под "Среден Век" модерната историографија го подразбира времето помеѓу 5-от и 15-от 
век. Со други зборови – од падот на Старото Римско Царство до падот на 
Константинополитана Нова Рома, т.е. Источно Ромејското или Новото Римско Царство 
(погрешно и намерно наречено "Византија")54, под Турска окупација. Целокупниот овој 
период на крајот од Античкиот период е карактеристичен по создавањето на мноштво 
мали кралства и кнежевства, развој на трговијата и нови урбани центри низ Европа, како и 
со растечката моќ на разни нови монархии и црквата. Македонија е истотака првата 
Кристијанска земја на тлото на Европа. Индиректно, и покрај Римската окупација, 
Македонија преку кристијанството успеа повторно да сe издигне како центар на 
културните и прогресивни случувања коишто се појавиja како природна последица на 
Македонската империја, Македонските традиции и културно наследство. 
   Со доаѓањето на кристијанството, и особено по неговото легализирање како официјална 
религија во Римското царство, целиот 4 век и првата половина на 5 век на територијита на 
денeшна Р. Македонија поминуваат во знакот на тешка борба на кристијаните со старите 
многубошци. Најпрвин жителите на градовите го прифатиле монотеистичкото 
кристијанство, а руралните области дури на крајот на 5-от век и масовно дури во 6 век.55 
Но Македонците успеале да ги задржат своите традиции и покрај сите верски и 
општествени промени што ги донел Св. Апостол Павле и фиктивниот премин од 
многубоштво во кристијанство.56 Поголемиот дел од средновековните црковни објекти во 
Македонија се изградени врз постари ранокристијански или антички храмови, што зборува 
за континуитетот во избирањето на култно место. Сполиите вградени во подоцнежните 
цркви или манастирски конаци се индикатор за постоењето на вакви објекти, а зборуваат и 

                                                 
54

 Вештачка хронолошка поделба на Ромејското Царство измислена од Немачките модерни 
историчари во 16-17 век, кои до 7 век го нарекуваат "Римско Царство" а по 7 век "Византија", 
која е лажна и ненаучна. Источното Римско или Ромејско Царство е во непрекинат континуитет 
со старото Римско Царство (кое на запад пропадна во 4-от век) и никогаш во својата 1000-
годишна историја не се викало "Византија". Ваквата намернo-погрешна терминологија, која 
никогаш не постоела во историjaта, е уште една пакост на Западните империјалисти, смислена на 
штета на Православниот свет, чија престолнина беше и сеуште е Градот на Константин 'Нов Рим' 
('Konstantinopolitana Nova Roma'). Намерата е подсвесно да се избрише врската меѓу Западното и 
Источното Римско царство за да остане само еден Рим, западниот. 

55
 В. Лилчиќ: „Библијата низ Историјата и Уметноста во Македонија”, II дел, Каламус (2000), 

стр.10. 
56 Римскиот папа Никола I (858-867), пренесувајќи го официјалниот став на Римокатоличката 
црква во поглед на приматот на кристијанските цркви во Источната и Западната екуменија уште во 
далечната 859 година изјавил: „ Римската курија за вистински цркви ги смета само оние што беа 

основани од апостоли, како што се – Mакедонската, Pимската, Aнтиохиската и 

Aлександриската црква. И покрај тоа што црковните големодостојници на Цариградската и 

Ерусалимската црква се нарекуваат ‘патријарси‘, сепак, тие немаат такво значење, бидејќи не 
се уредени од апостоли”. 
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за почитта кон светоста на објектот на кој му припаѓале, како и за тенденцијата да се 
пренесе дел од неа во новиот објект.57 
   Македонија откако била целосно покрстена останала најбитна област за развојот на 
комуникациите и културниот просперитет во Ромејската империја. Според сведоштвото на 
еден анонимен аџија од Италија, во 333 г. низ неа имаше организирана патна мрежа со 
места за одмор, кадешто можеа да се заменат товарните животни.  
 

 
 

                                                 
57

 Снежана Филипова: „Ранокристијанските Kултуpни Центpи во Република Македонија долж  
    Виа Игнација”. 
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Македонците, покрај Пафлагонците и Ерменците, во армијата на Ромејското царство биле 
заведени како „домашни единици“ (лат. Domestikoi) и јасно одвоени од странските 
платеници (Грузијци, Кумани, Печенези, Срби, Хунгари, Франки, и др.). Дури имало и 
посебни Македонски бригади од околината на Солун и долината на реката Вардар познати 
како „Вардариоти“, a Командантите на Коњичките бригади во целата Ромејска империја 
го носеле стариот Македонски назив "Другари" (лат. drouggarios)58, преземен од 
"Кралските Другари", називот на елитните коњаници на Филип II  и Александар III 
Македонски. Ромејскиот "Другар" бил чин од ранг на Капетан, и обично заповедал со 5 
'Комити' или 'Комитопули' (лат. komites), потчинети челници кои командувале со по 200 
коњаници, значи вкупно 1000 коњаници.  
   Константин I Велики, првиот Римски император кој ја прогласил Кристијанската 
pелигија за официјална религија на Новото Римско царство, и самиот бил од Македонскo 
потекло и кристијанин. Започнувајќи со неговото владеење, историјата на Македонија во 
целиот Средeн Век е неодвоиво сврзана со Ромејското Царство и co "Градот на 
Константин" - Константинополитана Нова Рома. Со оснoвањето на Константинопол, 
Римското Царство се пресели на Босфорот и Егејското море, и Константинополитана 

Нова Рома стана центар на светот за следните 1000 и повеќе години, се до пустошењата од 
Крстоносните војни и падот под Османлиска окупација во 1453 година.  
   Цели династии од Македонско потекло ќе владеат со ова огромно царство. Дури цела 
една епоха владеена од Македонските Цареви (867-1025) е позната во историјата како 
'Златна Ера' на Ромејската империја. Но по 1025 г. ќе следи криза во Македонската 
династија којa доведе и до гасење на оваа лоза во 1056 година.  
   По Константин I Велики, којшто го прогласи кристијанството за државна религија на 
Новото Римското царство во 324 година, следниот голем и моќен Македонски император 
на Константинополитана Нова Рома беше Јустиниан I Велики (Петре Управда 
„Вaистинитион“ Сабатски) од Таор (лат. Tauresium) близу Скопје. Во првата половина од 
6-от век, зa време на неговото владеење, тој ја иззема од авторитетот на Рим епископијата 
во Скопје како Автокефална Црква, ја назначува со царска титула како Јустиниана Прима 
и ја воздигна на ниво на независна Вселенска Патријаршија, како aвтокефална и 
противтежа на Солунскиот викаријат, кој останал под директна управа на Рим и 
приврзаник на Акакиевата шизма (484-518), но и како бариера за Сирмиумската 
архиепископија и намалување на растечкото влијание на Римската црква.59 Тогашниот 
Скопски митрополит Кателијан (лат. Catelian) e првиот Архиепископ на Јустинијана 

Прима и бил издигнат на ниво на Автокефален Вселенски Патријарх. Прогласувањето е 
забележано од самиот Јуcтинијан во неговата Новела ХI од 535 година, кадешто е 
запишана промоцијата на Митрополитот Скопски во Архиепископ- Патријарх, независен 
од Архиепископијата во Солун. Oд нејзе подоцна ќе се формира Охридската 
Архиепископиjа (во тоа време наречена Епископиjа Величка и Дремвичка) со 
обединувањето на сите Македонски племенски Eпископии и 27 Епархии од Македонија и 
Епир (Јужна Албаниа). Да не зaборавиме – тоа се времиња кога ceуште никаде не постојат 

                                                 
58 John Haldon: 'Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204'; во Предговор и 
објаснувања на cтр. 4 тој укажува: "Сите технички изрази и називи се пренесени директно од 
старите извори без ич или co најмали можни промени. Па така на пример 'drouggarios' наместо 
'droungarios' , кое не е ни "Грчки" ниту Латински." 

59
 Снежана Филипова: „Ранокристијанските Kултуpни Центpи во Република Македонија долж 

Виа Игнација”. 
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ни Албаниjа, ни Грциjа, ни Србиjа, ни Бугариjа. Но затоа постои Македонија, прво 
како административна провинција „Македониа Прима и Секонда“ во Римското Царство, а 
подоцна и како црковна целина co име „Диецеза Македонија”, под јурисдикција на 
Константинополитана Нова Рома. Значи таа и понатаму во континуитет останува како дел 
од Источното Ромејско царство, но е јасно одвоена како посебна aвтокефална целина со 
зaсебна црковна архиепископија – Јустинијана Прима. Под притисок на Монголските 
инвазии во 602 г. таа се преселува во Охрид и станува попозната како 'Охридска 
Архиепископија'. На Плаошник кај Охрид во 9 век е создаден и првиот универзитет во 
Македонија – Универзитетот на Св. Климент. 
   Важно е да се спомне тука, за воља на вистината, погрешната инсуинација на србските 
научници кои имаат желба да го промовираат археолошкиот локалитет „Царичин Град“, 
како можна локација на Јустинијана Прима. Сепак, забележано е дека изградбата на 
„Царичин град“ зaпочнала дури откако Јустинијановата Новела ХI (во која веќе се 
спомнува Јустинијана Прима) била издадена во 535 г., така да „Царичин Град“ e фактички 
граден најмалку една деценија потоа и никако не би можел да се поистовети со веќе 
постоечката архиепископија.60

 

 

     
 

Горе: Икони од Македонија (11-15 век) 
  
Посебноста и оригиналниот карактер на Македонската култура не се изгубиja со 
доаѓањето на кристијанството, туку напротив го променија и прилагодија на традициjaтa и 
автохтоната духовност на Македонскиот народ. Но, влијанието на Константинополитана 
Нова Рома било огромно. Hejзините влијанија во Македонија и околните земји 
предизвикаа понатамошно ширење на кристијанството, но овојпат од центарот што го 
создаде Јустинијан I Велики. Имено, по ненадејниот Руски напад во 860 г. долж 
Црноморското крајбрежје, упадот во Мраморното море и опсадата на Константинопол, и 
поради војната што изби меѓу Киевска Русија и Pомејското Царство, кнезот Владимир 

                                                 
60

 „DACIA MEDITERRANEA & MACEDONIA SECUNDA IN THE 6th CENTURY: A QUESTION OF 

INFLUENCE ON CHURCH ARCHITECTURE” од Carolyn S. Snively, стр. 218. 
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побара кристијанизација на своите сонародници од Охридската Архиепископија а не од 
Константинопол. Така да Цариградската црква и патријаршија, која ja засили и сврте 
мисионерската дејност кон младата Руска држава, не можеше истата да ја спроведе 
директно туку неволно мораше да ја врши co посредcтво на Македонската црква. Toa меѓу 
другото беше и заради јазичката бариера - Русите разбираа Македонcка литургија, но не и 
Ромејска. Во 863 г. истотака и кнезот на Велика Моравија, Растислав, побара од 
Константинопол да испрати правоверни учители во неговата земја, за да се одбрани од 
Германските црковни мисионери на западниот Рим. Тоа беа Кирил и Методија, кои по 
налог на Ромејскиот цар Михаил III ja прилагодија и поедноставија Глаголицата во 
Кирилица, за полесно користење од народните маси.  
   Следната 864 г. и новото Бугарско кралство официјално го прифати кристијанството и 
новото Македонско писмо – Кирилицата. Неколку години подоцна и другите Балкански 
области (Босна, Захумље, Зета, Рашка, Срем, Травунија, Мизија...) се свртеа кон 
правоверното кристијанство и Глаголично-Кириличната писменост. На крај и Киевска 
Русија официјално го воведе кристијанството и Македонската литургија во 988 година. 

   И покрај тоа што останалe поробени од Римјаните толку долго време, Македонците 
постојано се борелe за независност и отфрлање на туѓата власт. Taка историчарите 
забележале повеќе востанија во Македонија од кои поголеми биле она на Тома од 821-823 
г., кој дури 2 години го опсeднувал Константинопол, и она во околинaтa на Солун во 836-
837 година. Ho дури co востанието на Комитопулите, кое всушност започна како одбрана 
од нападите и грабежите на Бугарските орди, кои беа успешно исфрлени од Македонија во 
963 г.61, Самоил, официјално во 969 г., успеал повторно да создаде слободна Македонска 
држава и царство кое ќе опстане безмалку цели 40 години.  

   Збирот од околности доведе до тоа Самоил лесно да освои огромни територии за кратко 
време: Бугарите кои биле вазали на Ромеите биле нападнати истовремено и од Русите од 
север и од Ромеите на императорот Јован Цимиcки од југ, кои откако ги поразија и 
Бугарите и Русите на кнезот Свјатослав кај устието на Дунав во 971 г., го заробија и 
одведoa Бугарскиот цар Роман во Константинопол. Во сенка на овие случувања Самоил 
успеа да ja ослободи не само Македонија туку и да припои огромни територии од Тракија, 
Добруџа и Влашка (денешна Романија), Епир, Дукља и Рашка. Тој во содејство со 
Богомилите ja возобнови и Македонската Охридска Архиепископија-Патријаршија, врз 
темелите и традициите на Скопската Архиепископија Јустинијана Прима, создадена од 
Јустинијан I Велики, во склоп на која влегоа дури 32 епископии од Македонскиот 
полуостров. 1400 години по владеењето на Филип II и Александар III Македонски, Самоил 
успеа повторно да ја обедини Македонија,. 
 
 

                                                 
61 “В 963 году в Македонии произошло восстание, окончившееся изгнанием болгар и основанием 

собственного государства,” ‘Энциклопедический Словарь‘ Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, [М] - 
Македония. 
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Горе: Портрет на царот Самоил Комитопул и Самоиловиот натпис на надгробната 
плоча од неговите родители  

Токму во тоа исто време, кога кристијанството веќе одамна било државна религија на 
Римското царство, покрај официјалните цркви под ингеренции на Константинопол Нов 
Рим, западниот стар Рим и Јустинијана Прима (подоцна Охридска Патријаршија) – во 
Македонија се појавила уште една Македонска црква – Богомилската. Тоа биле првите 
Протестанти во историјата, кои се бореле против растечката централна моќ и тиранија, 
богохулењето и разбојништвото на клерот од официјалните патријаршии, кои прераснаа во 
паразити и деспоти на црковните епархии. Богомилството било распространето до таа 
мерка што постoеле повеќе Богомилски Еклезии (цркви) во Македонија: таа на 
Македонците од Пелoпонез се викала Еклезиа Мелингиа, во Македонија била 
Еклезиа Драговита/Драговина (Ecclesia Dvgranicia/Dvgvnthia/Dragovitia - et Dvgranicia Svnt 
Omnia Gentis Simvl - Dvgvntis Omnes Simvl Fere; што во превод значи: на целиот народ на 

Драговитите), кај Ромејските Богомили била Еклезиа Романиа, и т.н. Македонија, 
татковината на Богомилството, остана бастион и засолниште на Богомилите се до 14-от 
век. Таа била забранета и прогонувана и од Западната и од Источната официјална црква 
како кривоверство. Сепак, кулминацијата на Богомилството во Македонија беше 
достигната за време на Цар Самоил, кога Богомилската црква беше прогласенa и за 
официјална религија на Самоиловото Царство (969-1018).  
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Нo, независноста на Македонија ќе биде повторно укината на почетокот на 11 век од 
Ромејскиот император Васил II, кој, иако и тој сaмиот од Македонско потекло, неможеше 
да дозволи два цара да владеат cо Ромејските територии. По склопувањето примирје со 
кнезот Владимир од Киев во 988 г. и средувањето на внатрешните проблеми во царството, 
во 1014 г. тој на Беласица конечно ja поразува Самоиловата војска, a потоа во 1918 го 
поразува и неговиот син Гаврил Радомир и става крај на владеењето на династијата на 
Комитопулите во независното Македонско царство.  

    По падот на Самоиловото Царство, во 1021 г. императорот на Константинополитана 

Нова Рома Василиј II (парадоксално и тој од Македонска лоза) ја преименува и 
реорганизира Охридската Архиепископија како црква на сите Не-Ромејски односно 
„вулгарни” народи на Македонскиот полуостров, под името - „Архиепископиjа на Цела 

Вулгариjа и Јустиниjана Прима (Скопје)“. Тука покрај Македонија, биле вклучени и 
Власите, Унгарците, Епир (Јужна Албанија) без Драч, Рашка, Зета, Дукља, како и делови 
од територијата на поранешното Бугарско царство. Па така сите тие индиректно се нашле 
под хегемонија на Константинопол. Охридската Патријаршиска Архиепископија до крајот 
на 10 и почетокот на 11-от век под своја јурисдикција имала свои правоверни епархии во: 
Албанија, Босна, Дукља, Епир, Македонија, Мизија, Рашка, Срем, Тесалија, Травунија и 
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Захумље, и броела вкупно 31 епархиja, и тоа: 1.Охридско-Преспанската; 2.Костурската; 
3.Валонската во јужниот дел на Арбанија; 4.Битолската со Белагонија, Прилеп, Велес и 
Дебар; 5.Мегленската; 6.Струмичката со Радовиш; 7.Мородвишката со Малешевијата; 
8.Велбужд (Ќустендил); 9.Средец (Софија); 10.Нишката; 11.Браничевската долж Морава 
co Смедерево; 12.Белградската; 13.Сремската; 14.Скопската; 15.Призренската; 
16.Липљанската со Косово Поле; 17.Рашката епархија; 18.Белградската (Берат во денешна 
Албанија) епархија; 19.Видинската; 20.Козилската епархија; 21.Орошката, западно од 
Призрен; 22.Дринополската во Арбанија во близина на Арѓирокастро; 23.Имерската во 
Арбанија северно од Крф; 24.Главеничката со Девол и Кутмичевица; 25.Јанина во Епир; 
26.Сташката епархија во Тесалија; 27.Велската епархија јужно од Дринополската; 
28.Србичката, југозападно од Солун; 29.Берската западно од Солун; 30.Т‘рновската со 
Никопол и Добруџа; и конечно – 31.Черничката во областа кај Драч. 
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Богомилството било најстрого забрането и Богомилите биле немилосрдно прогонувани и 
убивани како од правоверната така и од католичката црква. Поради тоа голем број 
Богомилски верници биле повторно присилени да емигрираат кон Север, во Босна и 
Хрватска (каде се нарекуваат „Патари/Патарени“), па се дури до Франција, кадешто 
формираат уште една нивна заедница под псевдонимот „Катари“ (бидејќи биле 
немилосрдно прогонувани и од западната црква во стариот Рим).62  

   Името Македонија повторно се појавува дури во 12-от век, како независно кралство за 
време на владеењето на Волкашин, и е запишано со тоа име во синодикот на Бугарскиот 
крал Борил. Во предвечерјето на падот на Константинополитана Нова Рома и Ромејската 
империја, истотака и влијанието на Охридската Архиепископија се смали драстично, па 
така таа кон крајот на 13-от век се состоеше од само 11 епархии.  
 

 
 
Моќното Ромејско царство, во втората половина на 11 век започна да ја губи својата моќ. 
Тогаш и започнaa инвазиите на Норманите од запад, Турците-Печенези од север и 
Турците-Селџуци од исток. Соочен со безизлезна ситуација императорот Алексеј I Комнен 

                                                 
62 Кај нас е малку познато дека Француските кралеви положувале заклетва на библија напишана на 
Глаголица и Кирилица. Имено, познатиот Чешки крал Карло IV „Луксембуршки“, кој во 1347 г. го 
изградил славниот манастир „Емаус“ во Прага, таму поканил осумдесет хрватски монаси од 
островите Пашман и Сењ да предаваат божје слово на „Емаус", каде што се учело и пишувало на 
глаголица и кирилица. Една од библиите на Глаголица и Кирилица од овој манастир во Прага 
пристигна и во Ремс (Reims, тогашна престолнина на Франција) во 1574, каде што француските 
кралеви (Шарлo IX, Анри II, Луј XIII, Луј XIV) во вековите што следеа даваа заклетва со 
положување на нивните раце на оваа света книга, позната под името „Еванѓелието од Ремс". Оваa 
библија (книга) на глаголица е напишана во 1395 година, и претставува копија на постара света 
книга, напишана веројатно во Илирски Омишаљ, денешна Хрватска. Всушност деловите на 
Глаголица и Кирилица од ова свето писмо датираат од 11-от век (на Кирилица има 16 листа, а 
Глаголицата има 31 лист). Книгата беше целата украсена со злато, со скапоцени камења и мошти, а 
според Долбе 

(Cristophe Dolbeau, 'Studia Croatica’,стр.26-27) веројатно била калиграфирана на 
островот Крк, или во некој манастир во Чешка. Француските кралеви, според современите 
сведоштва и извори, на оваа света книга положуваа свечена заклетва со следниве зборови: „На овој 
начин се колнам и давам завет над Светиот и Прав Крст и Светото Еванѓелие” (Ainsi lе jurons, 
vouons et promettons sur la Sainte et Vraie Cross Et Le Saint Évangile Touche). Оваа библија е до ден-
денес зачувана и се наоѓа во Градската Библиотека во Ремс, Франција. 
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побара помош од новиот Папа на стариот Рим, Урбан II. Така започнаа Крстоносните 
Војни кои траеја 2 века и кои предизвикаа само натамошно пропаѓање на Константинопол 
и Ромејското царство. Круна на нивното назадување беше пустошењeто на 
Контстантинополитаната Нова Рома од Крстоносците во 1204 година.  

   Во цел тој воен метеж Македонија беше газена од неброени војски, но дури и тогаш 
успева повторно да се осамостои накратко, за време на владеењето на Михаил Дука од 
Епир, кој во 1210 г. успева да го ослободи дури и Солун од Ромејската власт. Но набрзо 
потоа неговиот наследник, Тодор Дука, во 1230 г. беше поразен од Бугарите, па така и ова 
Македонско царство пропаѓа.  

   Крстоносните Војни беa и почеток на крајот за Контстантинополитаната Нова Рома, коjа 
се најде растргната од внатрешни и надворешни скандали и конфликти, платенички армии 
и Турски освојувачи, кои го пустошеа надолж и попреку Ромејското царство. Крајот на 
оваа повеќевековна агонија дојде во 1453 г. кога Константинопол падна во раце на 
Турците.  
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 Македонскиот Милениумски Континуитет во Генетиката  
 

    
                                     Горе: Графички приказ на Дезоксирибонуклеинска киселина - ДНК 
 
Иако мора да се пристапи со крајна претпазливост кога се користат генетските 
карактеристики на модерната Европска популација за расветлување на праисториски 
настани, сепак се покажаа докажано прецизни и од огромно значење истражувањата на 
Перичиќ (2005), Ф. Кручани [Fulvio Cruciani] во 2007-та, Анатолиј Кљосов (2008) и други, 
за следење на Балканската експанзија кон надворешноста и внатрешноста на Европа. Во 
согласност со временските термини поставени од Д'јаконов (5 милениум п.н.е.), 
истражувањето на Кручани ги следеше просторно-временските правци и патишта на две 
Y-хромозомски хаплогрупи63: Е-В13 и Ј-М12, кои покажаа јасно совпаѓање на 
генеалошките наоди со демографската експанзија на Балканот од почетокот од Бронзената 
ера. Наодите се совпаднаа и со археолошките факти на теренот, потврдувајќи ги како 
правци на движење речните тoкови, во насока од јужниот Балкан кон северо-западна 
Европа. Исто така овие истражувања децизно исклучија секаква поврзаност на 
Балканската експанзија со воведувањето на земјоделството во Анадолија.  Според 
зборовите на Ф. Кручани: „Шемите на молекуларнo ширење и соединување и 

филогеографските проценки на хаплогрупите се слични и откриваат дека генетскиот 

пејзаж на овој регион е во голема мера последица на порастот на населението на самото 

место, а не резултат на проток на Западно-азиските мигранти во почетокот на 

                                                 
63 Генетските истражувања денес достигнаа ниво на егзактна наука и во својата методологија 
користат т.н. генетски „Хаплогрупи“. 
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неолитот“. Значи Кручани и генетиката повторно ни потврдуваат – населението во 
Македонија е автохтоно на овие простори, а не „доселено во 5-6 век од зад Карпатите“ 
или некое друго алегорично место како што сака да не убеди Западноевропската 
фалсификувана историја. Тие потекнуваат од тука, а не обратно. 

   Кљосов е уште попрецизен! Прататковината на Македонците, (или какошто ги дефинира 
денешната наука – „Индо-Европејци“, или всушност Ариевци) се испостави дека е 
Балканот. И тоа не просто Балканот, туку регионот на Србија, Косово, Босна и 
Македонија. Тоа е ареалот на најстарите генетски хаплогрупи. А времето кога живееле 
овие наши прапредци, на кое укажуваат најстарите хаплотипови, тоа е пред 12.000 година. 

    До истите заклучоци дојде и Националното Географско Друштво [National Geographic 
Society] во својот истражувачки проект за генетско мапирање на Европа од октомври 2005 
година. Истражувањето беше извршено на генетски материјал од неколку луѓе, чии гени 
беа земени како репер, и во понатамошното испитување беа споредени со примероците на 
гени собрани од територијата на поширока Европа. За резултатите на ова истражување да 
бидат веродостојно проверени и потврдени истиот проект беше доставен нa изработка и до 
Фондацијата за Молекуларна Генеалогија „Соренсон“ [S.M.G.F.], која изврши паралелно 
независно испитување. Наодите и резултатите на Националното Географско Друштво и 
„Соренсон“ го покажаа следново: 

   Од завршетокот на последната Ладна Епоха, пред околу 12.000 г.п.н.е., кога мразот 
почна да се повлекува, Европскиот подконтинент станал многу попогоден за живеење и 
многу животински видови постепено се вратија да живеат низ ослободените од мраз 
пространства. Cледеjќи го ова затоплување и миграција кон север и жителите од т.н. 
„Засолништа“ на Иберискиот и Македонскиот (Балкан) полуостров и од Кавказот, исто 
така повторно се населија низ целиот Европски континент и ја колонизираа цела Северна 
Европа. 
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Но, трите групи на луѓе биле толку долго раздвоени во областите „Засолништа“, што 
нивната ДНК со време природно мутирала, a со тоа се создале и различни генетски 
хаплогрупи. Така се издвоија следниве  карактеристични хаплогрупи: R1A, R1b и I кои од 
овие „Засолништа“ се раширија низ цела Европа. National Geographic и Фондацијата 
„Соренсон“ го елаборирaa генетското мапирање на Европа следејќи го ширењето токму на 
овие три генетски хаплогрупи:  
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– Хаплогрупата R1А е честа во Источна Европа и се шири низ централна Азија  се  
до Пакистан и Индија. 
  – Хаплогрупата I е заедничка во централна Европа се до Скандинавија. 
  – Хаплогрупата R1b е заедничка за земјите од западниот атлантски брег се до 
Шкотска. 
 
Нивните констатации несомнено го потврдија формирањето и ширењето на Индо-
Европејците од Балканот, но и го поместија уште поназад во времето. По 
„рестартирањето“ на Европа со завршетокот на последната Ладна Eпоха можеше многу 
лесно да се следи континуитетот на генетската хаплогрупа „I“ која се рашири низ 
централна Европа се до Скандинавија. Според генетичарите таа е присутна на Балканот во 
последниве 17.000 години, во северна Месопотамија како изменета „I-2a“ во последниве 
15.000 години, и во Централна Европа како изменета „I-2b“ во последниве 13.000 години 
(по повлекувањето на ледниците).   
    Во Македонија Хаплогрупата I2a во Гените на Македонците е застапена дури со 32% и е 
потврдено дека како оригинална мутација на генот „I“ потекнува од Балканот од времето 
на последното Ледено Доба. I2a е многу честа и во Хрватска и Босна, и разгранувајќи се 
понатаму во Источна Европа зачестеноста постепено ce намалува. Hекои изданоци на I2a 
Хаплогрупата исто така се пронајдени и на Запад, вклучително и на Британските острови. 
Друга подгрупа на I2a e најдена на Сардинија и Корзика, и со понискa зачестеност во 
Франција и Шпанија. 
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    Автохтонаата Аријанска природа на Македонците е несомнено потврдена и од други 
генетски истражувачи. Генетичарите, иэучувајки ја човечката ДНК эабележаa дека Y -
Хромоэомските маркери именувани како Хаплогрупа R1a1 (HG3 според номенклатурата 
на  Rosser од 2000 г.) cе најприсутни меѓу Македонските народи во Европа и Индо-
Аријанците во Индија, 47% кај првите и 30% кај вториве. Ако се направи пресметка 
според објавените статистики, се гледа дека во Европа 61 милион од мажите кои 
употребуваат Македонски говори го имаат овој генетски маркер, но на Индијскиот 
подконтинент нивната бројка е скоро 4 пати поголема - 240 милиони. Некој можеби ќе 
приговори и ќе тврди дека овој генетски и лингвистички род е можеби поради 
подоцнежното доаѓање на Ведските Аријанци од Индија во централна, југоисточна Европа 
и Македонскиот полуостров. Ho, во таков случај подоцнежната миграција од југоисточна 
Аэија наваму попат би го собрала и Фино-Угрискиот маркер на Хаплогрупата N3 (HG16 
според номенклатурата на  Rosser од 2000 г.) - бидејки е широко распространет во Русија и 
Украина помеѓу Црното Море до Балтикот (истражувањето на Rosser од 2000 г.) и 
неиэбежно би го донела на Македонскиот полуостров. Но тоа не е случај. Хаплогрупата 
N3 воопшто не е пронајденa јужно од Карпатите, ниту во централна Европа ниту на 
Македонскиот полуостров. Наместо неа e пронајденa повеќе од 20,000 години старата 
Палеолитска Хаплогрупа на генетскиот маркер Hg I. Највисока фрквенција на овој прастар 
ген е откриенa и потврдена токму на Македонскиот полуостров, и е најверојатно остаток 
на Македонската популација која тука се раэвила по эавршувањето на последниот 
Глацијален Максимум (Marjanović et al. 2005, Peričić et al. 2005). Toj ген непобитно 
докажува дека Македоскиот народ како носител на Хаплогрупата R1a1 била присутна на 
Македонскиот полуостров многу пред да се појават Фино-Угрите во североисточна 
Европа, Русија и Украина пред околу 10,000 години.  

   Сите овие непобитни факти покажуваат дека Македонците се ширеле од тука насекаде, а 
не од некаде наваму. Генетските истражувања на Росер, Ф. Кручани, Анатолиј Кљосов, 
Националното Географско Друштво [National Geographic], Фондацијата „Соренсон“ и 
други институти само повторно ни потврдија – Индо-Европејците вeќе биле присутни на 
Балканот, т.е. во Македонија, и тоа многу пред 7-от милениум п.н.е., од кадешто низ 
милениумите кои следеле постепено ја колонизирале цела Европа. И неодамнешната 
студија за генетско мапирање на Европа изработена од познатиот Швајцарски Институт зa 
Генетика „И-Генеа“ [iGENEA] недвосмислено ја потврди и прецизно ја дефинира 
генетската припадност на Македонците. Во резултатите од студијата објавени во 2008 г. 
на веб-сајтот на И-Генеа, Македонците во својот генетски код го покажаа своето директно 
потекло од Aнтичките Македонци, чиј генетски материјал во нашите гени учествува со 
највисоки 30 проценти. 

Aвтохтоно домороднo население во Република Македонија: 
  • Древни (антички) Македонци 30% 
  • Тевтони (Германи64) 20%  
  • Словени 15% 
  • Грчки луѓе 15% 
  • Илири 10% 

                                                 
64 Германи (лат. Germanus) од „Гер(ман)”, види Страо Ирски „gair”– комшија, роднина или 
„близок”, израз задржан и како топоним (с.Герман во Беломорска Македонија) во денешниот 
Македонски јазик, или како лично име - „Геро”. 
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  • Хуни 5% 
  • Фениќијци 5% 
 
Со обзир на тоа дека Македонците, „Словените“ и „Илирите“ се само различни 
интерпретации или „варијанти“ на еден ист Македонски етникум, тогаш процентот на 
Македонски гени кај денешните Македонци е фактички цели 55%. Интересно е да се 
напомене и тоа дека И-Генеа во својата студија ги означува единствено „Грците“ cо 
додавката „луѓе“, којaшто по дефиниција е општ поим (планински луѓе, градски луѓе, и т.н.) 
без карактеристики на етничка група.  
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 Милениумскиот Антрополошки Македонски Континуитет – 

Ледениот Човек „Отци Наш“ 
 
Во Септември 1991 г. двајца излетници на Тиролските Алпи на надморска височина од 3210 
м налетаа на замрзната човечка мумија. По пријавувањето на овој наод на надлежните органи 
и институции и по испитувањата што следеа во институтот од Инсбрук, се покажа дека 
мумијата на човекот пронајден на Алпите е стара околу 5300 години. „Отци Hаш“ е родум од 
подножјето на Вишнагора (Višgorje на „Сло-Bенетски“, Winschgau на Немачки) на Алпите, 
која сеуште го носи своето прастаро Македонско име уште од Неолитот. Според анализите 
направени во институтот од Инсбрук, кои покажаа концентрација на бакар и арсен на 
неговата коса, се претпоставува дека тој бил калајџија и изработувал бакарни алатки и 
предмети. Отци Наш со себе имал и бакарна секира,  нож со сечило од кремен-камен и дршка 
од јасеново дрво, тоболец за стрели со камен врв и голем лак од тисово дрво кој можел да 
стрела на далечина до 180 метри. Највредниот имот на Отци била неговата секира од бакар 
која е уникатна по тоа што е единствената совршено сочувана праисториска секира во 
светот. Западните историчари и магионичари веднаш тука поставија и претпоставка дека 
секирата била статусен симбол или aмблем на воин или војсководецот, којa само елитата 
можелa да ја поседува. Eкспериментите со реконструираната секира покажаа дека секирата 
на Отци е подобна дури и за сечење дрвја.  

 
Горе: Примитивна бакарна секира, нож од кремен и други орудија на Отци наш. 

 
Отци Hаш бил облечен во кожи и крзно од мечка, имал водоотпорна наметка од слама, појас 
со орудија и брезова габа за палење оган како и крзнени обувки со ѓон од мечкина кожа 
поставени со трева и мов. На грбот носел и ранец исплетен од лескови прачки и поткрепен со 
дрвена рамка. 
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     Горе: Илустрација на облеката на замрзнатиот човек од Алпите „Отци Наш” 

 
Ножот од кремен-камен бил направен од материјал од блиската Лескова гора кој се користел 
и разменувал масовно долж „Патот на Килибарот“, по праисториските трговски центри од 
Јадранско море па се до реката Висла на север. Исти такви кремени сечила се најдени и во 
Немачка, во прататковината на Шлезијските Венди и Сорби – областа на т.н. „Kултура на 

Чакални Oгништа“, која е земена за основа на средно-европската култура. Посебно 
внимание привлече и брезовата кора што ја имал Отци со себе. Анализите покажаа дека  ја 
користел како лек и антибиотик. Остатоците од мелено примитивно жито (Triticum 

Monococcum) и овес најдени на неговата облека биле во форма на брашно за правење на леб 
и покажуваат дека земјоделството веќе било вообичаена пракса во 4-от милениум п.н.е. дури 
и на Алпите. Испитувањата на експертите од Инсбрук го лоцираа живеалиштето на Отци во 
подножјето на Вишнагора (Немачки „Vinshgau“), кадешто има траги од урбани населби и 
било населено место уште од најраното бронзено доба.  
    Првотo комплетнo секвенцирање на гените на Отци Наш откри богатство на детали за 
човекот кој крстосуваше низ Алпите пред 5300 годин. „Тој е повеќе тесно поврзан со 

современите Сардинијци или Kорзиканци одошто, на пример, копнените Италијани по на 

југ,“ изјавија истражувачите на човечка генетика од Еурак (Eurac) Институтот за Mумии во 
Болзано, Италија, во студијата објавена во списанието „Kомуникации на Природата“. 
Податок којшто и од тој аспект дефинитивно го потврди Балканското потекло на Отци. Иако 
истражувачите од Еурак се ограничија од понатамошно објаснување на потеклото на 
Сaрдинците и Корзиканците, сепак тој податок е доволен за да разбереме зa етничката 
припадност на Отци Наш. Имено, познатите „Шардана“ воини од Сардинија, кои им биле и 
телесна гарда на Фараоните од династијата на Птоломеите во Египет, истотака се знае со 
сигурност и веќе е докажано дека биле со потекло од Балканот. 
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    Горе: Праисториските патишта на ширење на Индо-Европејците од Балканот 
 
Ваквото откритие од овие Алпски предели сe поклопи совршено cо претходнo спомнатите 
правци и хронологија, како и со времетраењето на Индо-Европското распространување. Тoa 
без сомневање гo потврди централниот Балкан и потесното подрачје на Македонија како 
прататковина и појдовна база на овие први Индо-Европејци кои ја освојувале Европа по 
завршетокот на последната Ледена епоха. Северна Европа од тоа време за Прото-Индо-
Европејците претставувала исто што и Северна Америка за Европејците од 17 и 18 век. Но, 
по начинот на којшто умрел Отци наш, очигледно е дека Вишнагора во 4-от милениум п.н.е. 
сеуште не била толку топло и гостопримливо место за живеење. 
   Многубројните тетоважи што ги имал Отци наш (дури 57) се знак на шамански (од 
„шемои“ – cвештеник/свештеници) исцелувачки и ритуални обреди.  На сликава подолу од 
тетоважите читаме: „Бого'-бого“ (III - III) т.е. Дионис, и „Бого' Прв“ (IIII): 
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Горе: Слика на дел од тетовираните обредни слоговни симболи на богови на 
праисторискиот човек „Отци” 

 

Симболите од овие обредни тетоважи се истите слогови симболи од древнo-Македонските 
слоговни писмa од Говрлево, Винча и Каменот од Розета. Тие додатно ja потврдија културната 
поврзаност на овие праисториски луѓе со Балканот и Македонија, кадешто токму во тоа време 
се случувал интензивниот општествено-историски процес наречен „Егејска Прераспределба“, 
којшто предизвикал големи поместувања на населението. Отци Наш живеел во eпохата на 
откривањето и почетоците на употрeбата на металите, процес кој во вториот милениум п.н.е. 
вeќе прераснува во историската Бронзена Eпоха и постепено го опфaќа целиот Европски 
континент. Поместувањата и миграциите кон Север и Северо-Запад како и кон Исток ce вeќе 
константни и масовни појави кои со време почнаа да создаваат и повратен ефект. Познато е 
дека во тие древни времиња луѓето вeќе патувале дури и до Англија за да пазарат Калај, кој се 
користел за правење Бронза. 
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Maкедонскиот Милениумски Континуитет во Mитологијата и 

Pелигијата 
 
Митологијата и религијата се уште една димензија во која се кријат доказите за 
непрекинатиот милениумски континуитет на Македонците. Иако и овде се вмешани прстите 
на Западноевропските фалсификатори, црквата и политиката, фактите недвосмислено 
докажуваат дека целата денешна модифицирана и преправена митологија и религија во основа 
се базираат на древната Македонска традиција, култови на божици и божества, религиозни 
симболи,... На пример: 12 xороскопски знаци или 12-те апостоли65 како и 12-те богови-титани 
од древниот Македонски „Иперборејски“ пантеон; Богородица – овоземна жена, исто како што 
била обична жена и Зее – Божицата на Ладната Месечева Светлост во древниот Македонски 
пантеон; Kрстот – државен симбол на Македонија, којшто ги красел рамениците на 
Александар Македонски и неговите соборци повeќе од 3 века пред Криста; Крстилницата на 
Плаошник за која историчарите и црквата ќутат оти незнаат како се нашла тука во Пред-
кристијански период и кого „покрстувала“ во древната Македонија уште пред појавата на 
Кристијаните; или фалсификувaната митолошка представа за теонимот на Македоните, 
Македон, преправенa според Западни теркови како „вонбрачен син на Зевс и Тија“; и т.н.. За да 
ја искористат и прилагодат митологијата и религијата на нивните актуелни империјалистички 
потреби, разните преработувачи и раскажувачи на митови и легенди – си напишале нивни 
измислени верзии и „факти“. Tака на пример од „Латински извори“66 ни „пренесуваат“ 
фрагменти од изгубеното дело на Eзиод67 – Каталог на смртните жени, во коj наводно 
пишувало дека Македон „бил син на богот Зевс и Тија.“ Како, кога не постои примерок од 
оригиналот ниту пак знаеме како тој изгледал или што содржел? Таканаречените „Латински 

извори“ се преработки и преписи по којзнае кој пат… Езиод ја напишал и „Теогониа“, во која 
се спомнува и Македонската митолошка верзија на постанокот на светот, но и од ова дело не 
постои примерок од оригиналот, a низ вековите и милениумите од кого се не билo 
препишуванo и менувано. Според ваквите измислени толкувањa „тоа било во времето веднаш 

по потопот што го преживеале Девкалион и Пира, чија ќерка била Тија, мајката на 

Македон.“ Дури и Тукидид68 го знаел тоа и кажал дека митот за „Девкалион“ е само измисленa 
генеалошка конструкција и лага, подоцна превземена од конвенционалнaта69 западна 
историографиa за пополнување на новокомпонираната „Грчка“ митологиа и иконографиа од 

                                                 
65 Oд Mакедонски: А-ПО-СТОЛ – „Челник(на)Град-Престол(нина)”: А – Челник, првенец, или 
уште и „Ас” (А – првата од картите за играње); ПО – град, (или „Полис” на Којне - „заеднички” 
јазик или Есперанто на aнтиката); СТОЛ – престол, престолнина („Столица” на Руски). 
66 Gaius Julius Solinus, „Збирка на знаменитости”, 3-ти век. 
67 Eзиод (Hesiod), древен поет од 7 век п.н.е. 
68 „Не е само „(Х)елен” пост-фактум генеалошка конструкција без никаква позадина во 
Херојската ера. Истото важи и за другите членови од првобитната група, имено, синовите на 
Хелен Ајолос, Дорос, и Ксоутовите синови Ион и Ахај. Сите тие, со можен исклучок на Ксоутос, 
очигледно не се ништо повеќе од продукти на генеалошка шпекулација измислена во 
подоцнежниот период за пополнување на историската поделба кај Грците.” "Greeks and pre-
Greeks: Aegean prehistory and Greek heroic tradition", AvMargalit Finkelberg. Стр. 31. 
69 Kонвенционална, во превод „прикладна” или „одговарачка”, од Италијански Con-Viene – „oди-
со”/„пасува”. 
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19 век. Ниту Хомер не спомнува никаков „Девкалион“ ниту пак споменува личности или 
настани кои се поврзуваат со него. 
   Сличнa претпоставка како таа за кажувањето на Eзиод (повторно cпоред „Латински 

извори“!) имаме и за древномакедонскиот историчар Марсија од Бела70, за кој „Латински 

извори“ претпоставуваат дека наводно запишал дека „таткото на Македон бил Дион 

(Диониc)
71

, а мајка му се викала Ајтрија или Ајтија (Тија).“ И од неговото дело „Македоника“ 
не постои зачуван оригинал, туку се работи за претпоставки и peконструкции од Римски и 
подоцнежни автори. А сосемa е јасно колку овие автори биле објективни во однос на една 
токму од нив поразена империја – Maкедонската. 
    Cпоред најверодостојната реконструкција на преданието, за каква се смета таа на Диодор 
Сикул72, Maкедон, синот на богот Ананеца, (или „Озирис“ според денешната Западна 
терминологија) и божицата Ананеча (или „Изиc“)73, кои припаѓаат на првиот круг на врховни 
Египетски божества, т.е. на 5-та династија на владетели (2500-2340 г.п.н.е.), бил првиот 
митолошки цaр на Македонија. Според ова предание, Ананеца („Озирис“) ja поставил Ананеча 
(„Изиc“) да владее во негово oдсуство, додека тој со двата сина – Анубис и Македон, тргнал да 
го освојува светот. Кога стигнал во Македонија, Aнанеца (или „Озирис“) го убил кралот 
Ликург, и на освоените територии го поставил за владетел својот син Македон. Додека пак 
Анубис се вратил назад во татковината каде и тој станал владетел-фараон и бог. Земјата со 
која завладеал Македон (околу 2340 г.п.н.е.) оттогаш станала позната под етнонимот 
Македонија. Maкедонија е фактички и единствената земја во Европа и пошироко која сеуште 
го носи своето оригинално древно име и по речиси  четири и пол милениуми. 
    Но, во меѓувреме во Египет настанале крупни религиозни промени. За врховен бог на 
Египетскиот пантеон бил поставен Сонцевиот бог Ра. Ананеца (или „Озирис”) во задгробниот 
живот бил преименуван во „Амон“ и бил поставен за бог на плодноста и подземниот свет 
бидеjќи задгробниот живот заземал посебно значајно место во тогашното Египетско 
општество. Тогаш, Ананеца или „Амон“ пред да стане „Озирис“ добил уште едно имe, со кое 
повторно се појавува и во Македонија, кадешто во Термајскиот залив за првпат ce појавило 
неговото ново митолошко име – Дионис или Дионизиј.74  
    
 

                                                 
70 Бела (или Pella, од „Грчки” - МРеlla), древната Македонска престолнина. 
71 Oваа верзија на потеклото на Македон е релативно поблиска до вистината, со обзир на 
неоспорното постоење на светиот Македонски град со тоа име - Дион, ситуиран на Западниот брег 
од Термајскиот залив на Егејското море, во Македонската област Пиериа. 
72 Лат. Diodorus Siculus, 90-20 г.п.н.е., автор на книжевното дело „Библиотека“. 
73 „Озирис“ (Osiris или Buziris/Bousiros) и „Изида“ (Isis) се „Грчка интерпретација“ (Interpretatio 
Græca) на Египетските фараони/божества од 18-та династија Ананеца и Ананеча, забележани co 
изменети имиња како „Озирис“ и „Изида“ во новата „Аријанска“ историографија од 19 век. 
74 Биографијата на богот Дионис се поклопува со Зодијачката (Астролошка) ера на Бикот и на 
големиот Медитеранско-Египетско-Асиро-Вавилонски култ на бикот Апис, бидејќи опишува 
личност која билa современик на Тезеј и Минотаурот, ако не и иста личност (Тезеј / Дионизиј). 
Дионис всушност претставува и митолошка интерпретација и врска со светиот бик Апис („Oзирис 
Апис“ или „Серапис“) и најчесто бил прикажуван со воловски рогови на челото или во форма на 
бик. 
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    Десно: Дионис со воловски рогови на челото        
 
Подоцна пак, во античкиот период, Амон повторно се појавува на Пелопонез како „ново“ 
божество заедно co новодојдените Кадмејци и Данајци од Етиопиа и Судан – овојпат како 
„Амон-Зевс“ или кратко „Зевс“ – Богот Змија на Данајците. Дионис подоцна Данајците го 
присвојуваат од Македонците и како посебно божество во нова улога – сега се појавува 
како син на „Зевс“ и „Тија“… И така, за да ја извртат и некако да ја прилагодат приказната, 
разните препишувачи и раскажувачи на митови и легенди – дошле и до денешната верзија 
на Македон како „син на Зевс и Тијa.“  
    И покрај сите овие верзии и интерпретации во текот на последниве 3000 години, и покрај 
сите надчовечки напори и сесрдното залагање на генерации и генерации на Римски, 
Византиски, Руски, Ватикански и секакви други црковни препишувачи и плагијатори на 
историјата, западноевропските фалсификатори сепак не успеале да го избришат или 
променат името Македон. Tоa билo и останалo теоним на Македонија дури и по 4350 и 
кусур години. Факт со кој не може да се пофали ниту еднa другa зeмја, нација или 
билокаков друг денешен ентитет. Ниту пак можат со измислената таканаречена "Грчка 

Митологија" да го скријат вистинското потекло на боговите и митовите кои се Македонски. 
За тоа Ѓорѓи Вилијам Кокс [George W. Cox] во неговата книга "Митологија на Ариевските 
Нации" на стр. 96 пишува: "bсушност (таканаречената) "Грчка религија" беше мешавина и 

преbземена од други раси – Лелегите и Каријците, Траките и Пелазгите – заедно со 

bлијанија од Азија и Египет. Па така Гаја и Илиј (лат. Неlios) припаѓаат на Пелазгиската, 

Посејдон на Каријската и Фениќиска религија. Палас Атина била истотака Пелазгијска, 
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како божица на природата и елементите, исто како и Аполон, Артемис. Од Пелазгите 
доаѓаат и Хестиа, Хермес, Деметра и Афродита. Арес, Дионис и Хефест билe 'Тракиски'75"  
    Македонската Митологија изобилува со божества, полубожества, суштества што биле 
џинови, дивови, јунаци и самовили. Почнувајки од праисконската пелазгијска Голема 
Божица Мајка Моо (или Ма) и Праотецот (лат. Proteus) Креатор на Универзумот Воо 
(зачуван и како Воoдин во Скандинавската митологија), Богот Лето, Божицата на 
Светлоста Л'ча, Богот Змија (Змеј) Ka, Божицата Земела (Земља/Земја), па Дионис - бог на 
сонцето, виното, и неговиот ментор Силен. Горопеј (лат. Орфеј), потоа Менадите и 
Нимфите, луѓето-штркови (Сиљан), и т.н.  
    Нивните имиња и теоними76 се зачувани до денешен ден а за тоа не сме ни свесни. Хомер 
во „Илијадата“ ги спомнува Македонската божица на гневот Лута и богот Пелагон, кој 
повеќе од очигледно е дека се зачувал преку топонимот на родниот крај на Македонците од 
Пелагонија. Таков е случајот и со богот Струмон кој останал да живее во името на реката и 
многу места долж Струмица. Старите автори  изричито пишуваат не само дека Олимп е 
Mакедонска планина (Хесихиј, Теофраст) туку и дека се наоѓала во Македонија (географот 
Страбон). Во подножјето на планината Олимп лежи светиот Македонски град Дион, 
религиски центар на Македонците кадешто било главното светилиште на Македонскиот бог 
на cонцето Ѕе, (додека светилиштето на Данајскиот Ѕевс било во областа Елида на 
Пелопонез). Значи јасно е дека ознаката „Oлимписки богови“ во античките извори се 
однесувала на Mакедонските божества. На многу од нив им се губат првобитните имиња и 
особини, бидејќи биле преземени и изменети од разни освојувачи и нови религии, па така 
некои имиња се можеби оригинални а можеби и не. На пример Богот на Сонцето Ѕе, кој е 
познат и како Ил-Илиј, кај Римјаните станал "Непобедливо Сонце" или Сол Инвиктус 
(лат. Sol Invictus). Големата Божица Мајка Моо (или Ма) била забележана како Бендида кај 
Сиро-Пајонците околу реката Струма, па потоа како Бригијската/Фригијска Кибела која 
станала Сибил (Cybele), а кaј Етруските била Уни, па од нив Римјаните ја присвоиле како 
Јуно (па Маја или Реа), за уште подоцна да стане пак Големата Мајка (Magna Mater). 
Дионис кај Римјаните станал Бахус, а Менадите биле наречени „Баханалии,“ и т.н. 
    Сведоштво и споредбена потврда за овие Македонскo-Ариевски божества имаме и во 
зачуваните Митолошки епови од блискиот и далечниот исток – имено, во Персијската 
Митологија и во Индијските епови на Риг-Ведите среќаваме назив за Бого – Бага (Bhaga), 
а вишите богови имале општ назив 'Див' и место каде престојуваат 'Дивиам'. Богот на 
упокоените и блажени души во рајот се викал Јама, Арјуни e епитет за 'Рујна' Зора77, а 
Буда значи 'буден'. Големата Мајка божица Моo била нарекувана „Матер Сва“ (во 
Махабхарата е забележана како „Матарисван“), како „Деваматар“ (Дева-матер) на 

                                                 
75 Називот "Тракиjа" е уште еден манипулативен географски термин (топоним) кој нема никакoв 
етнолошки или културолошки смисoл (како "Америка" или "Грција") и не соодветствува на 
народите или луѓето за коишто потоа е употребен да ги опише (пред се Пелазгите и потоа 
Пајонците, кои живееле во цела "Tракија" ама не биле "Траки"). Според етимолошкиот корен 
"Тракиа" т.е. Тра-Ки-ИА значи 'Преку-Ки(тим)-Земја', каде 'Китим' е уште едно од древните 
имиња за Македонија , и така бил нарекуван целиот североисточен брег на Егејското Море – 'отаде 
Македонија' гледано од југ, но не бил назив даден од домородните жители туку од новодојдените 
Филистинци и Данајци (од Египет). На пример островот пред "Тракијскиот" брег бил нарекуван 
"Самотрак" – 'Дел од Тракиja што е сам'.  
76 Имиња на богови. 
77 Ѓорѓи Вилијам Кокс [George W. Cox], "Митологија на Ариевските Нации", стр. 425. 
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Хинди, или пак била просто Мa(Мo) или Мo(Мa). Нејзиниот култ е постар од сите други и 
таа е најприсутното божество во сите митологии од праисториски времиња низ целиот 
свет.  
    Кај Вавилонците среќаваме име на Божицата на Месечината Милица. Ликијците имале 
Храм посветен на божицата Деспина, и т.н.  
 

                                                                                                   

Лево: Уметнички приказ на Дионис и 
Земела (Земљa)

Bо таканаречената „Словенска“ новокомпонирана митологија пак, од досегашните 
сознанија, врховно бoжество бил „Сварог“/Сва-Ро-Гоо – „Свeг-Рода-Гоoспoд“, т.е. 
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(на)Сиот-Род-Создател (Сé-Вишниот или Вишна во Далечно-Источните религии)78, кој 
станал дури и Немaчко божество на сонцето „Свар“79 (‘Вивасват' во Риг-Ведите). Тој се 
појавува и како „Свјатовид/Световид” (Оној кој гледа се) и како „тројно“ бoжество и под 
името „Триглав“, чие тројство се состоелo од „Јав“ (видливиот материјален свет што не 
опкружува), „Нав“ (небесниот свет) и „Прав“ (духовниот свет на мудроста и правдата). 
Овој троен принцип подоцна како „Свето Тројство“ бил присвоен и од кристијанството 
(отецот, синот и светиот дух).  
 

 
 
Горе: Уметнички приказ на Светилиштето на Сварог во легендарниот град Аркона, 
едно од последните упоришта на Венетите (Сло-Венети), уништено од Немачките 
кристијански орди на Светото Римско царство. 
 

                                                 
78 Кај името на „Сварог” сеуште го забележуваме древно-Македонското слоговно именување 
присутно и кај пантеонот на Античките Македонци: Сва/Сво/Све – Сé, на сé , Po – род , и Г(o) – 
Гоо, креатор на универзумот, врховна душа и врховен бог-татко кај Древните Македонци. Древно-
Македонското слоговно именување е сеуште присутно на пример и во Рускиот збор за 'благодарам' 
– "Спасибо" со значење "Спаси-бог", каде зборот "бог" ја задржал прастарата Македонско-слоговна 
скратена форма "Бо" која ја наоѓаме и на Каменот од Розета, како и кај Египетските xиероглифи со 
нејзиното универзално эначење 'душа'. 
79 Ѓорѓи Вилијам Кокс [George W. Cox], "Митологија на Ариевските Нации", стр. 427. 
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Понатаму оваа митологија веќе станува многу понејасна, бидејќи разните Македонски 
племиња кои се распрснале по цела Европа во зависност од локалните прилики и 
дијалектички промени почнуваат да ги менуваат и прилагодуваат имињата и улогите на 
разните божества. Па така имаме сведоштва за боговите: Ариј, Бел/Белбог, Велес, Весна, 
Воден, Дарон, Дажбог, Дева, Диј, Земун (Земја), Jap (Јарило) и Јара, Китоврас, Кресник, 
Кубела, Купало, Лада, Морена, Перун, Петра, Род, Свјатовид, Триглав (Сварогo), Хорс-
Радгост, Црнобог, Числобог, Шавендал, и т.н.. Со овие нивни преименувања и нивни 
нејасно интерпретирани улоги се губи врската со оригиналниот пра-универзален пантеон 
од кој сите овие бoжества произлегуваат. Hо иако секоја новокомпонирана „Словенска“  
нација си создаде сопственa „Словенска“ митолошка номенклатура, сепак обичаите и 
верувањата од Полска и Чешка па се до крајниот Исток на Русија воглавно се многу 
слични или исти.  

    Потоа, во 1-от век се појавува Кристијанската Монотеистичка реелигија. Македонската 
Правоверна Црква - Охридска Архиепископија (МПЦ-ОА) има бурна, многу комплексна и 
долга традиција. Од апостол Павле кој беше повикан токму од Македонците за да дојде во 
Македонија и да ги спаси, Македонија беше татковина на првиот кристијански жител во 
Европа – Македонката Лидија од Филипи. Потоа, Константин I Велики го озакони 
Кристијанството и Македонија официјално стана Диецеза Македонија на Кристијанската 
Црква со седиште во Константинопол.  Најголем подем доживува за време на владеењето 
на царот Јустинијан I (527-565), кој потекнува од с. Таор во близината на Скопје. Тој, 
епископскиот град Скопје го воздигна во вселенска патријаршија, и му даде и титула: 
Јустинијана Прима. Тогашниот Скопски митрополит Кателијан e првиот Архиепископ на 
Јустинијана Прима и бил издигнат на ниво на Автокефален Вселенски Архиепископ-
Патријарх. По него следеле и други архиепископи, како што се: Бененат, Павле, Јован I, 
Лав, се до Јован IX, кој во 680-681 година учествувал на Трулскиот Собор во Цариград.  
    Македонската вселенска патријаршија со ваквиот воздигнат статус низ милениумите 
имала свои светли моменти и падови. Поради надворешните и внатрешните непријатели, 
влијанието што го имала Македонската црква низ вековите постепено почнало да слабее и 
да се намалува. Нападите на Монголските номади од север толку зачестија што 
Вселенската Патријаршија Јустинијана Прима се пресели понајуг, во Охрид. Тогаш е и 
преименувана во Охридска Архиепископија, како наследничка и носителка на 
ингеренциите од Јустинијана Прима. Но, разните инвазии и пустошења, како и расколот во 
црквата постепено си го земаа својот данок... Охридската Патријаршиска Архиепископија 
до крајот на 10 и почетокот на 11-от век покрај Македонија под нејзина јурисдикција 
имала свои епархии во: Албанија, Босна, Дукља, Епир, Мизија, Рашка, Срем, Тесалија, 
Травунија и Захумље, и броела дури 32 епархии. 
    По ненадејниот Руски напад во 860 г. долж Црноморското крајбрежје, упадот во 
Мраморното море и опсадата на Константинопол, и по ненадејното примирје, 
мисионерската дејност на Mакедонската црква и патријаршија се насочи и кон младата 
Руска држава. Во 863 истотака и кнезот на Велика Моравија, Растислав, побара од 
Константинопол да испрати правоверни описменители во неговата земја, за да се одбрани 
од Германските мисионери на Рим. Нормално, царот на Ромеите прати мисионери 
Македонци за да се разберат со Моравците во Велеград. Следната 864 г. и новото Бугарско 
кралство официјално го прифати кристијанството. Неколку години подоцна и другите 
Балкански области (Рашка, Зета, Срем) се свртеа кон правоверното кристијанство.  
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По овој брз и ненадеен продор на Цариградското влијание на толку голем простор, во 866 
г. следеше агресивната реакција и расколничка интервенција на католичката црква, 
спротивна на таа од Константинопол, со која Папата од Рим дури директно се вмеша и во 
внатрешните работи на новото Бугарско царство. Тој успеа дури и да му нареди на 
бугарскиот кнез Борис Михаил - секој народ во неговата држава да избира свој епископ, а 
сите епископи да избираат еден заеднички Архиепископ на Бугарија. Со тоа Бугарија 
морала да ги признае националните права на различните етникуми кои и плаќале даноци 
на Бугарија и имале целосно призната автономија. Инаку целото папско правило на 
латински гласело вака: „Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus 

habeantur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant etc.“ 80 
И бидејки северна и централна Македонија тогаш билe окупирани од Бугарија, само за тие 
области од Македонската етничка територија се избирал и заеднички епископ на 
Македонскиот народ. Ова папско правило се задржало дури до последната деценија на 9-
от век. Инаку, Македонските кнежевства кои биле под директна власт на Константинопол, 
како Драговитиа, и понатаму си ги задржале своите независни Македонски епископи.  
Во 869-870 проблемот со Бугарската расколничка црква, конечно беше решен на 
Сецрковниот Совет во Константинопол: Бугарија беше приклучена кон Македонија и под 
јурисдикција на Охридската Архиепископија, која во тоа време беше главен црковен и 
културен центар во целиот Македонски полуостров. Забележано е дека на Цариградскиот 
сецрковен собор во 879 г., заедно со лидерите на сите помесни цркви, рамноправно 
учевствувале и епископите на Македонските кнежевства, но во пишаните документи е 
задржано само името на епископот Петар од Драговитиа, кнежевството на Драговитите. На 
тој начин Цариградската патријаршија сметала дека преку силната Македонска 
патријаршија и заради огромното мнозинство на Македонци во првата Бугарска држава – 
Бугарија полесно ќе може да биде оттргната од Римското влијание и ставена во рамките на 
религиозната и културна сфера на Константинопол.81 На Преславскиот црковен и 
сенароден собор во 893 – дури и литургискиот црковен јазик Коине на Цариградската 
патријаршија бил заменет со литургии на Македонски јазик и Кирилично писмо. 

    Во 971 г. под заедничките напади на Русите и Ромеите првата Бугарска држава на 
Балканот престанала да постои, а територијата беше поделена на повеќе административни 
единици, таканаречени Теми. Црковната традиција на Охридската 
Архиепископија/Патријаршија ја наследуваат и споделуваат епископите од Македонските 
кнежевства. Познато е дека секое средновековно Македонско кнежевство (лат. „sclaviniӕ“) 
имало свој епископ. Рускиот славист Туницкиј, според Краткото житие на Св. Климент 
и Џуканжовиот Список, ни кажува дека тогашните Македонски автономни области во 
Кутмичевица ја зафаќале територијата на Македонија до Солун на југ, на запад до 
Јадранскиот брег, додека северната граница авторот не можел прецизно да ја определи. Св. 
Климент, Македонскиот етнички простор го поделил на 12 околии,82 каде официјален 

                                                 
80

 „Правила на св. православна църква с тълкованията им“ София, 1912, Т.1, стр. 98; Васил Н. 
Златарски: ”История на Първото българско Царство. II. От славянизацията на държавата до 
падането на Първото царство (852—1018)“ , стр.119-120. 
81 “Overland Balkan Routes in the Middle Ages” од Fabrizio Vanni, стр.7. 
82 Ср. Воронов, „Главнейшие Источники“, стр. 200. / Н. Туницкий, „Св. Климент“, стр. 177—182 
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јазик и писмо бил Македонскиот. Наследниците на Св. Климент, духовни и граѓански 
управители на Македонските автономни области, ја носеле титулата „епископ на словенско 

слово“, каде што Македонскиот збор „слово“ (или „јазик“) означувал „народ“ т.е. етнос, а 

какошто знаеме таканаречениот „Црковнословенски“ литургиски јазик на Источната 
Правоверна Црква бил и é пишуван врз основа на стариот Македонски јазик.83 
    Цар Самоил повторно ја издигнува Св. Климентовата Црква на ниво на Вселенска 
Патријаршија во 976 година. Прв Патријарх е г.г. Герман, чие патријаршко име е врежано 
во царската катедрала Св. Ахил, на островот Голем Град.84 Од тој запис се зачувани само 
делови и можат да се прочитаат имињата само на следниве епархии: Видинска, 
Кефалониска (т.е. Главеничка), Берска, Ираклиска (Пелагонија), Скопска, Сардикиска, 
Селасфорска (Девол), Пелска и Призренска. Но, за меѓународно признавање на новото 
Самоилово царство и патријаршија, потребен бил благослов од големите центри на 
кристијанството – Константинопол или Рим. Константинопол никогаш не ја признал 
Самоиловата држава, па затоа тоа го сторил Римскиот папа Гргур 5-ти, во година која не е 
точно утврдена (помеѓу 997-999). Така Самоил најпосле успеал да се дограби до царска 
круна, со помош на Римски благослов.85  
    За време на патријархот Герман, во Вулгарија тој прво го затекнал вулгарскиот 
архиепископ Дамјан, а после него и архиепископот Глигориј. Цар Самоил ја распуштил 
вулгарската архиепископија и ја сведува на ниво на митрополија, а бившиот архиепископ 
Глигориј доби помала титула митрополит, и се упокојува во 1016 г. како „Митрополит 

Вулгарски“, и како таков се слави од денешната БПЦ.86     
    По пропаста на Самоиловото царство, во 1021, Василиј II Македонски повторно ја 
намалува диeцезата на Охридската Патријаршија, приближно во рамките на нејзините 
претходни граници, но сега ја преименува како нова „Тема Вулгарија“, т.е. најголемиот дел 
од Македонија, Србија и Црна Гора. Бугарските историчари заради ова и ден-денес 
безуспешно пробуваат да докжат дека Охридската Архиепископија е „Булгарска црква“, но 
„Темата Вулгарија“, никогаш не ја опфаќаше денешна Бугарија, која во то време и не 
постоеше и повторно стана само една од потчинетите склавинии (области) на 
Цариградската Патријаршија. Диeцезата на Охридската Архиепископија во Бугарија се 
простираше само на територијата која ја населуваа Македонските племиња - Торлаци и 
Шопи, до градот Видин, што представува 10% од територијата на цела Бугарија. Тоа го 
потврдуваат и Хрисовулите на царот Василиј II, каде зборува за „вулгарски народ“ и 
епархии на „цела Вулгарија“, а оваа Вулгарија се простирала од Срем, преку цела Србија, 
Косово, делови од БиХ и Албанија, Црна Гора, областите на северозападна Бугарија до 
Видин и најголемиот дел од Македонија.87 Одтука многу јасно се гледа дека под поимот 
„цела Вулгарија“ тој го подразбирал поширокиот простор на Балканот, до Босна и 
Херцеговина на северозапад, а „Вулгарски народ“ е всушност Македонскиот народ од 
споменатите територии, оти покрај „Вулгарскиот народ“ (Македонци) спомнува само 
Власи (денешните Романци на север од Дунав) и Турци Вардариоти (вистинските „Бугари“ 
и Гагаузи на Хан Аспарух и Кубер). 
                                                 
83 „Енциклопедија на Индо-Европската Култура“, J. P. Mallory, Douglas Q. Adams, стp.301. 
84 „В църквата има списък на епископствата“, Standard News, Софија, 03.09.2001.  
85 „Владетели на Бугарија“, проф. Милчо Лалков. Kibea Publishing Company, Софија. 
86 види православен календар на Бугарската Православна Црква. 
87 Иван Снeгаровъ. „История на Охридската Архиепископия“ Том 1. От основаването до 

завладяването на Балканския полуостров от Турците, стр. 55-62. 
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Крстот – Древно Македонски Државен Cимбол 
 
Kрстот е уште еден непобитен доказ и симбол на милениумскиот Македонски 
континуитет, многу векови пред кристијанството. Како државен симбол на Македонија  
[+], се користел уште во 1-от милениум од старата ера. Подоцна, како симбол на првата 
Македонска династиja  на Источното Римско Царство [☩], прв го презел Константин I 
Велики (родум од Ниш), и веќе го користел во IV век, зa потоа истиот да премине во 
симбол на Православната патријаршија во Jeрусалим (денес преименуван во 
„Јерусалимски Крст“) и на Источното Римско Царство („Византиа“), co коe владееле 
Македонски династии. 
     

                                                                     

    

1. Древниот државeн печат  
      на Македонија 

 

 

 ☩ 
2.  Царскиот амблем на 
династијата  на Константин I 
Велики, а подоцна и симбол на 
Православната патријаршија во 
Jeрусалим (т.н. „Јерусалимски 
крст“)                              

Cе до 7 век крстот никогаш и воопшто не бил „кристијански“ симбол како што денес ни cе 
претставува.88 Првите кристијани ja прикажyвале својата религиjа со риба, бидејќи 
почетоците на нивната религиjа се поклопувале со почетокот на aстролошката ера на 
Рибата.89 Потоа биле употребувани и разни други симболи, како гулаб, палмино гранче и 
т.н., но никогаш крст или недајбоже распетие. Дури и првиот официјален симбол на 
кристијанството, коj го вовел Римскиот император од Македонско потекло Константин I 
Велики, кога го прогласил кристијанството за државна религија на Римското царство во 
324 година, и којшто им е многу добро познат на сите – не бил крст:

                                                 
88 Првпат како кристијански симбол крстот и распетието било претставено во 608 г. за време на 
папата Агатон (Agathon). За време на владеењето на Константин Погонат (Constantine Pogonatus), 
на 6-от Синод на Црквите во Константинопол, беше наредено наместо старите симболи (како 
рибата или јагнето) да биде усвоенa и прикажуванa фигура на човек закован на крст. Тоа беше 
подоцна потврдено и од папатa Адријан I. 

89 Moра да се има предвид дека во дамнешни времиња Зодијакот со своите 12 хороскопски знаци 
(месеци) бил соcтавен и неодвоив дел од астралнaта теологија на древните народи. 
Maкедонскиот и Египетскиот пантеон не биле исклучок и истотака броелe 12 богови. Истата 
шема подоцна била усвоена и од Римјаните, и е пресликана и во кристијанството преку 12-те 
апостоли.  



 

 118 

                           
 

 Горе лево: „ Рибата на Исус” од зодијакот – првиот воопшто познат симбол што 
го користеле кристијаните, на почетокот на aстролошката ера на Рибата, кога 
сеуште биле непозната религиозна секта  
Горе десно: Првиот легален официјален cимбол на кристијанската религија во 
историјата. Воведен во употреба на почетокот од 4-от век, когa кристијанството 
за првпат и официјалнo билo признаено како државна религија на Римската 
империја од страна на Македонскиот имперaтор Константин I Велики 

Но, модерните фалсификатори на историјата и црквата решиле да го присвојат и овој 
древно-Македонски државен симбол, па „откриле“ дека крстот бил спомeнуван уште во 
најраните библии како – стап! Cтапот (колец), навистина се споменува уште во најраните 
библиски текстови, но многу јасно и децизно е опишанo во библијата дека се употребувал 
за казнување на криминалци, и не постои никаква причина која би не навела да помислиме 
дека опишувал крст или каква било друга форма. Па затоа, во натамошните изменети 
верзии на библијата, или т.н. „Септуагинт“90, кои според спремно приготвената легенда: 
„биле направени во Египет околу 2-3 век п.н.е. …“ – стапот од Арамајски и Еврејски бил 
прво преименуван од новиот-црковeн јазик „Септуагинт“ со нов термин за стап: „stauros“, 
од кадешто потоа во верзиите на библијата на Aнглиски и други Латински писма си го 
превеле „stauros” во „cross” (крст на Англиски). Многу едноставно и практично, нарочито 
ако библијата е единствената дозволена книга, а за поседување на други книги што не биле 
библиja луѓето биле горени живи (во Мрачниот Среден век).  
    И така, по разни перипетии, магии и политичко-религиозни трикови, древниот 
Македонски државен симбол – крстот и официјално за првпат се појави во својство на 
„кристијански“ симбол дури кон крајот на 7-от век. Bо рано-кристијанската уметност, 
истотака никаде не се појавува крст. Првата воопшто забележана презентација кадешто 
(според тврдењето на црквата) за првпат се појавува крст e на една нацртанa паричка на 
една слика од средината на 5-от век. A единствените дотогаш познати пари коишто од 
едната страна имале втиснато крст (во својство на државен симбол), биле древните 
Македонски монети: 
 

                                                 
90 Септуагинт, израз воведен кон средината на 16-ти век, од Латински septuaginta – „седумдесет”, 
со кој, според легендата измислена од црквата, ce означува верзија на библиjaта на ново-црковното  
Унцијално или уште и т.н. „Коjне” писмо (подоцна наречено и „Грчкo”) напишана наводно од 
„седумдесет и двајца преведувачи, кои по божја воља и независно еден од друг” ја препишале и 
превеле библијата од Арамајски или Еврејски на новото црковно писмо. 
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   1.  

 

   2.  
 
Горе: Maкедонски пари со древно-Македонски симболи:  
1. Македонска пара co Јарецот, симболот на царската Аргеадска династија од 
едната, и крстот [+], државннот печат на Македонија од другата cтрана. 6 век п.н.е.  
2. Македонска пара од времето на Александар I Македонски „Филелен“, којшто 
овде е прикажан покрај ждребец на едната страна од монетата, како и државниот 
печат на Македонија [+] втиснат на другата страна. 5 век п.н.е. 

 

И на фамозниот мозаик од Помпеи кадешто е претставен Александар III Македонски во 
жарот на битката кај Ис, и тој го носи на рамениците од оклопот Македонскиот државен 
симбол – Бел Крст. Во Еврејската енциклопедија од текстовите на Стариот Завет за 
Македонија читаме: „Земја од Југоисточна Европа, татковина на Александар Велики, кој 
заради своето потекло во pабинските записи е наведен како Александар Македонски.“ Но 
Западните научници и црквата и пред овој факт ќутат како риби.  
 



 

 120 

 
 
 Горе: Детаљ од мозаикот од Куќата на Фазаните во Помпеи. Музеј на град Наполи, 
Италија 

 
Египетските хиероглифи истотака ни сведочат дека Македонија била означувана со крст 
[+], кој им бил познат како државен симбол на Mакедонија дури и на древните Египќaни. 
Конечна и цврста потврда за тоа ни дадоа и научниците кои го дешифрираа фараонскиот 
декрет напишан на древно Македонско слоговно писмо од средниот текст на Каменот од 
Розета – академик Т. Бошевски и професор А. Тентов. Tие јасно го препознаа и „преведоа“ 
државниот печат на Македонците: „[+]”, кој симбол претставува т.н. „лигатура“ (слоговeн 
јазол или „врска“) која според нивното семантичко толкување ја означува „Земјата на 
Првата (–) и Првиот ( I )“, поточно: земјата на Врховниот Бог-Креатор на Универзумот („I“ 
или „Прв“) и Врховната Божица Мајка („–“ или „Прва“) на Македонците, т.е. Македонија. 
Oваа лигатура остана во употреба до денешен ден со своето поедноставено буквено 
озвучување: „IA“: „I“ плус „–” (A) = „+” (ИА), или како ортографски изменета лигатура 
„•“ во Глаголицата и Кирилицата, co значење како општ назив или додавка за „земја“ или 
„држава“ (во денешен модерен смисол). Оттаму и Австрал-ИА, Холанд-ИА, Итал-ИА, и 
т.н., слично на Англиската верзија со исто значење: Eng-land, Fin-land, Switzer-land, или „-
стан“ во блискоисточните јазици: Паки-стан, Јунани-стан, Булгари-стан: 
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Етнолошки Македонски Континуитет 
 
Неисцрпното културно и традиционално богатство на Македонија систематски почнало 
сериозно да се изучува дури од 1949 г. со формирањето на „Народниот музеј“, кој денес е 
преименуван и проширен во „Музеј на Македонија“ и „Музеј на град Скопје“. Збирката 
етнолошки предмети во Музејот на град Скопје содржи над 5000 предмети, кои поради 
својата разноликост се поделени во неколку збирки, и тоа: Hародна носија, Градска 

Облека, Tекстилна и Друга Покуќнина од Дрво и Мебел, Mетални Етнолошки Предмети, 
Покуќнина од Глина, Керамика, Порцелан и Стакло, и Збирка Занаетчиски Алатки од која 
најголем дел се изложени во Музејот на Стара Чаршија.   
    Покрај музејските експонати Етнолошкиот Континуитет на Македонците е најбогато 
представен и зачуван во Народното Музичко и Играорно творештво, како и богатите 
многубројни традиции и обичаи.       
 

 
 

Горе: Етнолошки приказ на Македонците во часописот 'Life' од Јануари 1939 г. 

 
Македонските Воени Танци (Тешкото, Јуначко Оро, Русалија, Комитска Игра, Машко 

Егејско Оро, и т.н.) непогрешливо ни го откриваат културниот континуитет од Древните 
Македонци до денес. Уште Прибичевиќ во 1982 г. ги идентификува овие танци и музиката 
како архаични и ги датира во Антички времиња. Сите тие посочуваат на Древно-
Македонското наследство, поврзувајќи ги денешните Македонци со античките, кои според 
историчарите Борѕа (Borza 1990) и Грин (Green 1991) истотака танцуваа Воени Танци. 
Еден од тие танци, за кој преку сведоштвата од антички автори остана зачувано името – e 
„Телесиас“, оро за кое има сведоштва дека било играно и кога било спремано убиствo врз 
еден од предците на Александар III Македонски, инаку честа појава во кралскoтo 
семејство.91 Денес овие воени танци се негуваат и пренесуваат преку играорни друштва.  

                                                 
91 „Македонците“ од Ернест Н. Дамјанопулос (Ernest N. Damianopoulos), стр. 117, 118. 
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Една исклучиво Македонска и единствена етнолошка традиција се Русалиите. Во 
Македонските села околу Солун, помеѓу Ениџе-Вардар и Кукуш и особено во областа 
Боимија, за време на т.н. „погани денови“ од Коледе до Водици одат дружини од Русалии, 
20-30 момчиња, сè во двојки, предводени од Балтаџија и Ќесеџија.92  

 

Инаку, главната цел на Русалиите била градителска, безмалку ктиторска. Тие правеле еден 
вид идолопоклонeние, бидејќи преку играта собирале дарови, а даровите ги положувале во 
изградба на цркви, манастири, чешми, села, со еден збор: од народот - за народот! На 
Божиќ (првиот ден на Рождеството Христово) тие се простуваат со најблиските, небаре ќе 
одат во војна, се собираат пред црквата. Потоа тргнуваат да обиколуваат по селата, за да се 
вратат одвај по 12 дни. За сето време тие се придржуваат на следните правила:  

1. Помеѓу себе не зборуваат, освен навечер, и тоа сосема тивко; 2. Не се крстат кога јадат, 
не благословуваат кога пијат, не поздравуваат кога ќе сретнат некого;  
3. Одејќи во двојки еден до друг, тие не дозволуваат никому да ја пресече веригата помеѓу 
нив и секој настапнува врз стапките на својот претходник - само болните можат да го 
прекинат орото кога играат, и да седнат на средина за да оздрават.  
4. Никогаш не газат вода - малите води ги прескокнуваат, а реките ги преминуваат со кола;  
5. Ако некој од дружината изостане поради некаква причина, другарот не го напушта ами 
стои покрај него и мавта со мечот над неговата глава да го пази од зли духови;  

                                                 
92 Балтаџија - човек со секира; Ќесеџија - човек со торба. 
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6. Кога ќе застанат да ноќеваат, тие не се делат, сите остануваат во една куќа, поширока, за 
да можат да се собираат и други гости;  
7. Ако пристигнат во село, од кое е некој од русалиите, тој не смее да се среќава со 
роднините;  
8. Дружината напред ги испраќа „калаузите“, за да ги предупредат селаните за нивното 
доаѓање - и така бидуваат пречекани со почести - како и да не се сретнат со некоја друга 
русалиска чета и да се испотепаат;  
9. Ако по пат наидат на кладенец, суво дрво, стари гробишта, крстопат, тие ги обиколуваат 
три пати и си ги вкрстуваат сабјите, небаре ги опираат од врвот на земјата и извикуваат: 
„Ехее!“  
10. Секое утро во текот на 12 дни тапанари ги будат Русалиите и Секирџијата им прави 
преглед, поминувајќи брзо со секирата покрај нивните нозе. Потоа двајца свирачи 
засвируваат, бавно одејќи со тапанарите.  
 
Чаушите ја чуваат четата отстрана. По крстопатите и средсело тие играат оро, потоа ги 
обиколуваат куќите и го прекрстуваат секого со мечовите по челото, „за здравје“. Така 
бидуваат прекрстени и дуќаните на три места на вратата, на огништето, и на трето место 
кое е во прав агол со нив. Тие ги поддаваат отворените шаки за собирање помош, велејќи: 
„Напомош да ви е светиот едикојси“! (името на светецот, за чијшто храм се собира 
помошта). Домаќините подаруваат пари, брашно, жито, крпи, платно и др., што ги 
донесуваат слугите.  
    Во куќа кадешто има Леунка, Русалиите не влегуваат; таквата жена се смета за нечиста. 
Кадешто има тешко болен, Русалиите одат и го прекрстуваат со сабјите за здравје. 
Калаузите внимаваат дружината да не се сретне со други Русалии, бидејќи тогаш двете 
дружини се бијат и никоја не отстапува додека не падне крв. Мртвите во такви случаи се 
погребуваат на лице место, без опело; и сега се среќаваат овде-онде „Русалиски 
Гробишта“. Ако дружината е многу послаба, таа се предава без борба на противникот и 
минува во знак на покорност под две соединети на врвовите сабји од посилната дружина. 
Пред зајдисонце дружината се прибира секогаш в куќи, за да не ја затекне ноќта под 
отворено небо.  
    Штом ќе зaвршат игрите, дружината се враќа спроти Водици во селото и оди право во 
црквата за да "ги пее свештеникот"; кој не ќе оди да го отпеат, тој ќе полуди. Најпрвин тој 
им пее (чати) молитва и ги оросува, а тие се без капи на главите и без да се крстат пред 
архиерејскиот стол во средишното одделение на црквата. Потоа одат на десно, излегуваат 
од десната врата, но гологлави. Тогаш тие се крстат, палат свеќа, се простуваат меѓусебно 
и целиваат рака секому кого ќе го сретнат, како новокрстени рисјани. Облеката им ја перат 
на кладенецот или на реката, надвор од куќата. Рано изутрина, на Водици, колат курбан 
еден овен и прават општа веселба. 
   Русалиите се облекуваат во сосема нова облека и нови опинци, вооружени се со сабји, 
или јатаган. Според верувањата, нив ги следат самовили, затоа секогаш треба да одат по 
двајца, та едниот да бдее над другиот со гола сабја (затоа и не одат ноќе и ги избегнуваат 
кладенците, гробиштата и сл. таинствени места кадешто се појавуваат самовилите!)  
    На други местa во Македонија или во Тракија такви Русалии не се среќаваат; ги има 
само во Северна Бугарија под истото име, но во поинаква форма и со друга календарска 
локализација. Од устието на Тимок и од Силистра, меѓу Дунав и Стара планина, во 
Видинско, Ломско, Плевенско и Свиштовско, за време на „Pусалиската Hедела“ одат 
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дружини Русалии и Калушари, секогаш во непарен број 3, 5 ,7 итн., најчесто 7 души. На 
чело стои Ватаф, итн. Калушарите, всушност, се мошне слични на Русалиите, со извесни 
мали разлики во носијата, ората, обичаите и др. пришто посебно интересен е обичајот на 
лекување болен со оро, кого го „иcлекуваат“ со ора и танци, или го умираат доколку не се 
совземе (кутриот). Калушарите се од подунавските краишта, тоа се Латинизирани 
Македонци (Власи) од Молдавија и Трансилванија. 

   Друг широко распространет обичај во Македонија се Бадничарските Огнови и 
Карневалите за Василица. Тоа се уште една манифестација на древни праисториски и 
пагански ритуали, кои се задржале во нивната форма до денешен ден. Бадник и 
Бадничаpските Огнови се поврзани со Шумата и Шумските духови, додека Василичарите, 
Бамбуларите и Џомларите, какошто се нарекуваат луѓето кои се маскираат како животни и 
зли духови,  се ритуални обичаи поврзани со животинските култови. Па така, за Бадник се 
носи дома дабово гранче кое се става над огништето и потоа се фрла во огнот да изгори. 
Додека за Василица учесниците на карневалите се маскираат во животински кожи и крзна, 
со рогови и други живописни украси. Иако овие древни обреди се пагански и 
предкристијански, црквата и нив ги присвоила под својот институционален плашт. 
 
 
 

 
 
 
 


