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Slave Nikolovski Katin e roden vo Prespa, a se
{koluval vo Qubojno, Skopje, Belgrad i
Toronto. Na makedonskata i me|unarodnata
kulturna i nau~na javnost i e poznat po
brojnite publicisti~ki, novinarski i nau~ni
trudovi koi se posveteni, glavno, na `ivotot
na Makedoncite vo svetot, no i na niza drugi
aspekti povrzani so dijasporata, kako i so
kulturata, literaturata, jazikot, `urnalistikata, istorijata, naukata i religijata.
Vo negoviot tvore~ki opus od triesettina
dela, posebno vnimannie zaslu`uvaat knigite: Makedoncite vo SAD i Kanada (na
makedonski i angliski), Makedonskite pravoslavni crkvi vo Avstralija, Kanada i SAD,
Makedonski holokaust, Makedonskiot
iseleni~ki pe~at, Pe~albarski kopne`,
Makedonski iseleni~ki panoptikum, Vo
Avstralija kako doma, Ilinden 1903-2003 i
makedonskite iselenici, kako i delata Pridonesot na Makedonija vo svetskata civilizacija i Vo ~est na sv. Kiril i Metodij (vo
koavtorstvo so akademik Antonije [kokqevDon~o i prof. d-r Vera Stoj~evska-Anti}),
deloto za najgolemiot makedonski donator
od dijasporata, Atanas Bliznakov od Geri,
Inijana, kako i monogra-fiite za Andrea
Branov od Melburn, za Semejstvoto Janovski
od To-ronto i za Svetozar - Svetle
Stamevski od Detroit, Mi~igen (na
makedonski i angliski jazik). Toj e isto taka
poznat po negovite leksikografski izdanija,
kako i so prevodite na romanot Aleksandar
Makedonski (od angliski na make-donski) od
Urlih Vilken i Stranicite za Makedoncite i
Makedonija od Hristo Ando-novski (od
makedonski na angliski).
Slave Nikolovski Katin e dobitnik na golem
broj nagradi i prizna-nija, me|u koi na
presti`nata nagradata "Krste P. Misirkov"
vo oblasta na `urnalis-tikata od
Zdru`enieto na novinarite na Makedonija.

Akademik, profesor, (Dr. med. sc)
Antonije [kokqev - Don~o, general vo
penzija e roden vo s. D'mbeni, Kostursko,
Egejska Makedonija, Obrazovanieto go
steknal vo s. D'mbeni, Kostur, Sofija i
Belgrad. U~esnik e vo NOB.
Medicinski fakultet zavr{il vo
Belgrad. Specijaliziral maksiofacialna
i oralna hirurgija vo Belgrad i vo razni
centri vo Evropa. Doktor e na medicinskite nauki. Ekspert e na Svetskata
zdravstvena organizacija (WHO). Avtor e
na pove}e od 260 stru~ni i nau~noistra`uva~ki trudovi, deset stru~ni i
knigi drugi me|u koi: "Upro{~ena imobilizaciona metoda kod le~ewa vilica u
savremenom ratu" doktorska disertacija,
1964, "Bogovi Olimpa iz Srbija" (1998) i
brojni statii za paleolo{kite i drugi
ispituvawa.
Posle specijalizacijata vo NR Kina, 1989
god. formira i e direktor na "Me|unarodnata posdiplomska {kola za tradicionalna medicina" pri Evropskiot centar za mir i razvoj.
^len e na Makedonskata akademija na
naukite i umetnostite, na Akademijata
za medicinski nauki na Srpskoto
lekarsko dru{tvo vo Belgrad, na Amerikanskiot me|unaroden kolex za akupunktura i Elektro-terapija vo Wujork.
Se zanimava so paleolingvisti~ki
istra`uvawa na Balkanot. Dobitnik e na
mnogubrojni pofalnici, nagradi i
priznanija.
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PREDGOVOR
Свеста за себе и за творење се основни карактеристики како на
поединецот индивидуално, така и на човечкиот род како целина. Најзначајни
иновации на луѓето, како основа за формирање на историјата на човештвото,
се јазикот, писмото, идеологијата, науката и технологијата.
Во овој процес, во различните праисториски периоди и во текот на
времето, од морето насобрани идеи, знаења и искуства дошло до издвојување
и осамостојување на разни техники, уметнички достигнувања, митови,
религии, писма, идеологии, науки и технологии.
Најзначајна одлика на човечкиот род е свеста (индивидуална и
колективна) која има универзално значење во сите духовни активности. Затоа
феноменот на свеста е еден од најстарите проблеми и централна тема на
расправиите од самиот почеток на филозофските мисли на Исток и Запад,
кој до денес се третира низ разни митолошки, мистични и филозофски
системи. Првиот научен обид за објаснување на феноменот на свеста, (како
најкомплексна мозочна функција), е даден од страна на Обединетите нации,
каде последната деценија на HH век се означува како деценија токму на
истражувањата на мозокот и свеста.
Во услови на модерна информатика и будење на регионалните
национализми, желбата на авторите на ова истражување е, со понирање во
палеобалканскиот свет, да укажат на значењето на низата најнови
археолошки, лингвистички и историски информации за едно културно
наследство, кое се злоупотребува за обликување на свеста. Покрај тоа, целта
е да се истакне како е родена и именувана Европа на овие меридијани и да се
покаже дека палеобалканската култура претставува прапочеток, „архетип“
на светската цивилизација. Овие разгледувања се комплементарни со
теориите за етногенезата на разни народи на Балканот, а ја намалуваат
исклучивоста на многу теории, што е предуслов и залог за опстанокот на
идните генерации на овие простори.

Моделот на основачот на комплексната психологија д-р Јунг, за
архетипското колективно несвесно, ни послужи како парадигма во
разоткривањето на таа палета на архетипското колективно несвесно по
прашањето на археологијата, лингвистиката, праисторијата и митологијата
од палеобалканологијата. Пишаната историја е главниот дел кој архетипски
допира длабоко наназад, до појавата на човечкиот вид на Земјата.
Археолозите, лингвистите и историчарите ги проширија нашите знаења за
минатото за повеќе илјади години.
Публикацијата е напишана со желба да понуди еден научен поглед,
еден систематизиран прилог за овие европски простори од праискoна, {то
можеби би било предизвик на одредена пројава на научниците, пред сé
историчарите и лингвистите, за неконформистичка анализа на
праисторијата врз основа на новите извори на информации. Покрај тоа, таа е
пишувана и за тоа на читателите со пошироки интересирања да им
претстави слика за праисториските случувања сочувани во митологијата и
лингвистиката. Поединечната обработка на ономастиката услови и делумно
повторување заради честопати испреплетената материја.
Avtorite
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GEOGRAFIJATA I ARHEOLOGIJATA NA
BALKANOT

• Geografski karakteristiki na Balkanot
• Arheolo{ki naodi na praistoriskite
Balkanot
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GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI NA BALKANOT
На југоисток од Европа се наоѓа Балканскиот Полуостров, кој во
историски и цивилизациски поглед претставува „Стара Европа“, матица на
европската цивилизација. Се простира меѓу 35° и 46° 53` северна географска
ширина и 13° 23` и 30° источна географска должина. Древното име за Балканот
е Хем (Haimos), по планината на север во Тракија. Според една легенда,
планината Хем е наречена така по трагискиот тиранин Хем, кој во двобој го
убил Посејдоновиот син Бизант, кој пак се смета за основач на истоимениот
град на Босфорот. Според друго кажување, Хем бил син на богот на Северниот
ветер Бореј, најсилен од сите ветрови и персонификација на тракиската
планина. Бил оженет со Родопа, која му го родила синот Хебар (реката Марица
или Хебар). Заради кавгата со боговите, тие биле претворени во планини.

Karta na ,Stara Evropa, (Gimbutas.M.1982)

Името „Балкан“ е од подоцнешен датум, по стариот италијански бог на
огнот Вулканус, првенствено бог на вулканскиот оган, а подоцна и бог на
ковачката вештина. Ова име се однесува на планината Хем и на целиот
полуостров. Погрешно е да се смета дека е од турско потекло. Науката за
Балканот е балканологијата, која е основана во XVIII век, заради изучување на
општествено-политичките, културно-историските, филозофските, фолклорните
и други особености на овој дел од светот.
Географски граници на Балканот се: на север Дунав и Сава, на југ
Средоземното Море, на исток и југоисток Црно, Мраморно и Егејско Море, на
запад Јонското и Јадранското Море. Неговите јужни брегови се многу
разгранети. Полуостровот го пресекуваат големи планински системи од север
према југ и југоисток, кои тежнеат од Алпите, преку егејските острови да се
спојат со планинскиот систем на Мала Азија. Тоа се Динарско-Шарско-

Пиндскиот, Карпатскиот, Балканскиот и Родопскиот систем, со планински
врвови до 3000м. (Рила 2925м, Олимп 2918м, Пинд 2914м, Кораб 3061м, Шара
2748м, Проклетие 2694м, Дурмитор 2522м итн.).
Уште во античко време се опишани и опеани многу планини на
Балканот, секако најмногу Олимп, потоа Хем и Родопите, но и Пинд, Тајгет,
Парнас и други. Филозофот и географ Страбон (66 година пред Христа. – 19
година пред Христа), Шар Планина (Skardus) ја нарекувал „Верига на светот“
(Catena mundi).
Меѓу реките доминираат: Дунав, Сава, Морава, Дрина, Дрим, Тимок,
Ибар, Неретва, Бојана, Вардар, Бистрица, Струма, Марица, Пинеј и др.
Езера се: Охридското, Преспанското, Скадарското, Островското,
Костурското итн.
Во внатрешноста на полуостровот климата е умерено континентална, со
високи температури на југ до 40° во текот на летото и со суша, и планинска, со
големи снежни врнежи. На приморјето климата е медитеранска. Погодните
климатски и плодоносни karakteristiki овозможуваат добри услови за развој
на земјоделието, сточарството, рибарството и др.
Меѓу планините се формирани помали или поголеми широки рамници,
од кои најголема е Панонската Низина, во сливот на: Дунав, Сава, Драва, Тиса и
Морава. Таа претставува најнизок дел од земјиштето во Панонскиот Басен, меѓу
Алпите, Карпатите, Динарските и Родопските Планини. Настанала со
полвлекување и истекување на Панонското Езеро (Море) низ Ѓердапската
Клисура. Езерото било најголемо за време на плиоценската геолошка епоха, а
постепено истекувало кон крајот на плеиоценот и почетокот на холоценот, кога
завршува последната глацијална (ледена) епоха на Балканот, околу 10 000 г.
пред Христа. За тоа време, под мраз биле многу планини, како што се: Олимп,
Пинд, Шар Планина, Пирин, Рила, Јакупица, Проклетие, Дурмитор, Прењ и др.
Другите низини во Србија, Босна, Хрватска, Бугарија, Македонија,
Тесалија, Пелопонез и др., сочинуваат околу 29 % од вкупната површина на
земјиштето. Претежно на југ и запад на Балканот, меѓу стрмните планини,
рамниците меѓусебно се спојуваат преку тесни премини, обично клисури.
Ваквата конфигурација на земјиштето во минатото влијаеле во обликувањето на
помали човечки заедници, кои подоцна прераснувале во помали етнички групи
по системот полис-држави.
Разноликоста на бреговите на Балканскиот Полуостров, многуте реки,
котлини и превои, овозможувале погодни услови за рано населување од југ
спрема север, и од исток кон запад, долж големите реки и плодните рамници.
Со својата географска положба Балканскиот Полуостров од памтивек бил
мост и главна сообраќајница меѓу Азија и Европа, Исток и Запад, што
придонело за мултиетнички состав, разновидност од културни и политички
влијанија и немири низ историјата. Тоа убедливо го потврдуваат археолошките
наоди од разни древни култури. Ни помалку простор ни повеќе историја.
Балканот, Европа и светот во целост, во античко време најдобро го опишал
Херодот (IV, 36), татко на историјата, кој нагласува дека човекот мора да се
смее на тоа како многу научници ја нацртале земјата. Тие прикажале дека
земјата е округла како круг, дека околу неа течат океани и дека постојат само
три континенти: Европа, Азија и Либија (Африка), кои меѓусебе се споени.
Според тоа сфаќање, Европа е најголема и најдолга, па оттаму и
нејзиното име, од кованицата evris – широк, простран и ops, opos – многу налик,
лице, око, т.е. Европа. Неа ја опкружува Северното Море. Европа немала име, а

сега се вика така по ќерката на Филип II Македонски, Европа. Меѓутоа, според
Хесиод (меѓу 800-700 година пред Христа), во Теогонија (357) за создавањето
на светот и митовите од боговите, Европа е ќерка на Океан и Тетида, сестра на
Тракија, Азија и Либија. На Зевс му го родила синот Додон, епонимен херој на
Додона, прв храм на Балканот. Најсеверни народи на Европа во почетокот биле
Борејците, кои живееле во Тракија и по долината на Стримон, а подоцна
Хиперборејците кои живееле на крајниот север, од онаа страна на Северниот
Ветер, т.е. Хем. Херодот понатаму изнесува дека најголема река во Европа е
Истар (Danubius) и дека ја опкружуваат океани, како на исток така и на запад.
Во географски поглед, Подунавјето е голема област која ги поврзува
Источна и Западна Европа, Црноморскиот регион и Медитеранот, преку своите
притоки и северните делови на континентот со централните области на
Балканот. Гигантските Алпски и Карпатски планински системи го делат
Подунавје на Алпски или западен, Панонски или средишен и Понтски или
источен дел. Реката Дунав исто така го дели Средно Подувавје на Западен дел,
кој гравитира меѓу Динара, Јадранското Море и Апенинскиот Полуостров, и на
Панонски Базен на исток. Оваа низинска област, која претставува најмаркантна
црта на рељефот на Европа, е обележана од источната страна во лак од
планинскиот систем Карпати, Трансилванските Алпи и Стара Планина.
Во пределот на Јужните Карпати Дунав минува низ Ѓердапската Клисура
и со тоа ги спојува Панонската и Влашко-Понтската низина. Ѓердап е
најголемата клисура во Европа, долга околу 100 км. меѓу Голубец и Кладово. Се
дели на мал и голем Ѓердап. Најтесен дел на Ѓердап е кај Казан, каде во
должина од 9 км има ширина од 150-170м и длабочина од 20-50м, а најголемата
длабочина е 74м. Во Ѓердапската Клисура, Дунав има голем пад, вкупно околу
30м, брзина од 3м/s, со просечна количина на протекување на водата од околу
5800-6000м³/s. Страните на клисурата се издигнуваат 600-700м над речниот тек.
Во овој дел Дунав е многу богат со разновидна риба, пред сé моруна, која
икрата ја исфрла во пролет.
Инаку Карпатскиот лак припаѓа на групата на Алпскиот ороген систем,
со височини до 2500м. Тој е обезбеден со збиени набори кои се состојат од
разновидни петролни материи, како што се креда, глинено-песочни чкрилци
(плочест камен) итн. и кои претставуваат составни делови на каменот во облик
на лизарчиња (измазнет валчест речен камен) во речните долини. Тие ќе бидат
главен материјал за алатки и уметнички предмети од најстарата култура на
Средно Подунавје во камениот период.
Во географска смисла праисториска Македонија се наоѓала како
,,сендвич” меѓу Пелазгија на југ и Бригија и Пелагонија на север. Таа го
опфаќала просторот на планинските масиви на Олимп, на исток, преку Пиерија
и Пинд на запад, Каракамен и Вич северно со `рбетот на сливот на реката
Бистрица (Халиакмон). Многубројните автохтони неолитски племиња им биле
соседи на Македонците. Најблиски сродници им биле Магнетите во тесалиска
Магнезија, југоисточно од Олимп. Позападно биле Еолците (Минијците,
Лапитите, Тироите и Флегијците), потоа Хистиеотидите и Теспротите. На запад
биле Енхелејците, а на север Бригите и Пелагонците, додека на исток Пеонците,
Тракијците и Мигдонците.

ARHEOLO[KI NAODI NA PRAISTORISKITE KULTURI
NA BALKANOT
Археолошки наоди (arhaios, arhi – од памтивек, прастар, прапочеток и
logija – наука, т.е. раскажување стари приказни) се архетипски, културно –
историски манифестации на човечкиот дух. Долгогодишните археолошки
истражувања на Балканот, и пошироко во поранешна Југославија, Македонија,
Бугарија, Романија, Унгарија, Хрватска, Босна, Грција и Украина, укажаа на
богато присуство на материјална култура, континуитет на популацијата на
автохтоните заедници и брановидно движење на индоевропските народи.
Homo sapiens првпат се појавил на земјата во плеистоценскиот период
(pleistos е суперлатив од polis – многу, најмногу и kenos – празен), кој траел
околу 2 500 000 години, до холоценот (holos – цел, потполн), кога завршува
последната ледена епоха. Балканот во тоа време бил спорадично населен.
Во постариот палеолот (palaios – стар и lithos – камен, крш), меѓу 350 000
и 25 000 години пред Христа, Балканот речиси останал пуста земја на планот на
ликовното и уметничкото творештво, освен во Македонија и Средно Подунавје.
Ова траело сé до последната ледена епоха, до X милениум пред Христа кога на
Дунав се воспоставува прото (прва, најрана) – култура на Балканот, на чии
традиции ќе се развива уметноста на Лепенски Вир.

Дел од културата во мезолитот
Според досегашните археолошки сознанија, вистинската човечка
активност, pred sé во Средно Подунавје, почнува пред почетокот на последната
ледена епоха, па сé до неговиот крај во XI милениум пред Христа. Тоа во
подрачјето на Средно Подунавје на Ѓердап е датирано со методот Ц – 14, меѓу
10 650 – 10 100 година пред Христа. Човечката активност се манифестира со
архаична обработка на алатки, разни декорации на мамутски заби со црвено и
жолто окер, како и скулптури од лизарчиња (валчести камчиња). Овие предмети
претставуваат прв чекор во техничката и ликовна диференцијација на мислите
на човекот од Средно Подунавје во одреден период. Исто така, тоа се докази
дека нејзините создавачи го познавале ликовниот јазик кој се негувал во
тогашните слични културни центри во Европа и дека Балканот не бил длабока
провинција. Од посебно значење се бројните сложени композиции на гравурите
на коски и рог, на ѓердапските творци од двата брега на Дунав, меѓу XIII и X
милениум пред Христа. Тие, покрај тоа, претставуваат први графити, односно
некој вид „синтетичко писмо“ (Срејовиќ и Бабовиќ, 1983 г., 27) и уметност на
ловечко-собирачките заедници од мезолитот, со што се потврдува дека Средно
Подунавје било центар на уметноста. Последната ледена епоха на овие простори
завршила во IX милениум пред Христа, но само во источниот дел на Балканот,
на едниот лак кој одел јужно од Карпатите и источно од Динарскиот и
Пиндскиот систем. Климатската нестабилност ги принудила човечките
заедници да се прилагодат на новите животни услови.

Во време меѓу 8330-6700 година пред Христа, во рамничарските делови
на Балканот реките често ги менувале своите теченија, создавале нови бари и
мочвари, па не постоеле адекватни услови за живот. Заради тоа досега не се
откриени сигурни наоди за живеењето.

Културата на Лепенски Вир
Со епохолните археолошки истражувања од страна на родоначалникот на
археологијата на Лепенски Вир, академик Драгослав Срејовиќ (1931-1997), на
Дунавската тераса на Лепенски Вир во Ѓердап, меѓу 1965-1970 г., откриени се
уметнички споменици на архаична и дотогаш непозната култура. Овие
откритија го изненадиле целиот културен свет и тие се предмет на постојан
интерес.
Заради своите археотипности во археологијата и историјата, со
уметничките прототипови, сакралните градителски остварувања на населбите,
со монументалните скулптури, обилните гравури и графити, културнирелигиските и лингвистички остварувања, на културата на Лепенски Вир ќе и?
биде даден поголем простор.

Ваквиот пристап е земен од повеќе причини, а пред сé што културата на
Лепенски Вир може да послужи и како нова парадигма. Односно, модел на
архетипското колективно несвесно, но и како извор на информации дека
средиштето на уметноста на камениот период на Балканот било во најголемата
дунавска клисура на Ѓердап, на Лепенски Вир, од каде што се проширила преку
централниот Балкан до Пелопонез и Крит. Покрај тоа, можеби археолошките
наоди за културата на Лепенски Вир и нејзината ономастика на хидроними и
ороними на поблизок и подалечен простор, кои ќе бидат изнесени подоцна, ќе ја
потврдат хипотезата дека палеолингвистиката на Балканот „се родила“ во
Ѓердап, а не во Елада.
Истражувањата на културата на Лепенски Вир биле долготрајни,
многубројни и мултидисциплинарни. Проучувани се антрополошки остатоци,
правени се анализи на фауната, прибавени се непроценливи податоци за
користењето на суровините и нивната преработка, истражувани се
градителските дејности, организацијата на населбите, погребните ритуали. Со
стратиграфија на населбите е следена хронологијата на уметничките споменици
на Лепенски Вир.
Се испитале 50 археолошки наоѓалишта на разни стратиграфии од
палеолитскиот и мезолитскиот период на разни локалитети. На локалитетот
Прото-Лепенски Вир, потоа Лепенски Вир I и II, кои се матични подрачја на
Ѓердапската култура, испитани се сукцесивни населби на ловџии и риболовци.
Сé поголемото упатување на тајните на ѓердапската природа, довело до
раслојување и специјализација на популацијата со појавата на шамови,
гаталици, градежници, скулптори, рибари, дрвосечачи, алатничари, сточари,
земјоделци, трговци и др. Со време Лепенски Вир станал културен и верски
центар на сите заедници на Ѓердап. (Срејовиќ, Бабовиќ, 1983г., 50)
Во културата на Лепенски Вир откриени се 53 скулптури со различни
форми и стилови. На појавата на скулптурите влијаеле религиски и социјални
чинители.
Во еволуцијата на уметноста на Лепенски Вир, содржините се претежно
од културна природа. Во почетокот тоа се тотемски искази (риби, луѓе-риби,
елен). а потоа со антрополошки црти, културно-магиски облици, со богати
орнаментални претстави.
Од останатите уметнички дела, установени се: игли, гравури, прстени,
жезла, огрлици, музички инструменти, сврдла и други култно-уметнички
материјали.
Скулптурите се направени од камен, крупнозрнест кварцен песок, во
природен облик валчести измазнети речни камења, кои му одредуваат значајно
место во сите фази на уметноста на Лепенски Вир. Обработката на овој вид
материјал е полесна додека каменот е во вода, но е многу тешка кога каменот е
сув. Речните камења се со јајцевидни или полуедричен облик, со висина од 1675 см.
Најраната појава на светилиштата, во културата на Лепенски Вир, датира
околу 6000 г. пред Христа. Светилиштата имаат основа како и семејните
огништа, но покрај огништата имаат камени седишта, жртвеник и скулптури со
строго унифициран внатрешен распоред. Лизарчето (измазнет валчест камен) на
скулптурата означува епицентар на стаништето (домот), заради што целиот
комплекс потсетува на стилизирана човечка фигура. Распоредот на скулптурите
во рамките на светилиштата бил различен. Најмногу ги имало во позадина на

светилиштата, 48,83%, во пределот на огништата 24,32%, кои крилата на
светилиштата 16,21% и кај пепелиштата 10,83%. Најстарата фигурна сулптура
од Лепенски Вир датира околу 6500-6000 г. пред Христа и претставува човек во
размер 23,2x16см со детали од неговото лице.
Скулптурата од светилиштето која претставува надворешен дел од
женски полов орган (вулва) пред породување, со интензивна црвена боја заради
печењето на скулптурата, упатува на важноста на жената во матријархатот во
Лепенски Вир, заснована на крвно сродство. Меѓу уметничките остварувања во
културата на Ѓердап, Средно Подунавје, од XI век пред Христа, графитите, како
своевидни записи, претставуваат значаен дел во развојот на симболизмот, врзан
за водите на Дунав. Гравурите на рог и коски укажуваат на ликовниот јазик кој
се негувал и во тогашните културни центри во Средна и Западна Европа, некаде
околу 25000 г. пред Христа. Графитите се геометриски украси составени од
полни линии (линеарно писмо?), одвоени во вид на монограми, дијаграми,
триграми и полиграми.
Линиите се ставени вертикално, хоризонтално или косо. Пред тоа,
постојат цик-цак мотиви, ленти, летвички, ромбови, триаголници и други,
шрафирани или не, геометриски облици. Вкупно се утврдени 12 основни знаци,
со околу 40 нивни варијанти (Срејовиќ, Бабовиќ, 1983 г., 30). Од ова следи и
прашањето дали графитите на ѓердапската култура се писмо на нејзините
жители и што сé се соопштува со нив? Тоа е тешко за дешифрирање.

Неолитската култура на Централниот Балкан и на Егеј
(6500-5500)
На урнатините на културата на Лепенски Вир, како и по должината на
Средно Подунавје, Морава, Вардар, Бистрица, Пинеј и Егеј, од средината на VI
век пред Христа никнуваат првите земјоделски населби, со производство на
разни предмети од печена земја наместо мазен камен. Оваа нова култура во
археологијата е означена како неолитска култура или култура на младото
камено време. Освен Балканот, таа ги опфаќа уште и Унгарија, Романија и
Молдавија. Во Србија е позната како старчевачка култура, во Македонија
породинска, во Бугарија како каранова, а во Грција како прото-сескло култура.
Заради поедноставување во терминологијата, оваа култура носи единствен
назив – „Неолитска култура на Централниот Балкан и Егеј“.
Носителите на оваа култура не се познати со сигурност. Постојат две
веројатности. Првата е дека оваа култура е поттикнување од Анадолија и
Блискиот Исток, па преку егејскиот брег понатаму, по должината на големите
реки, сé до Дунав, Централен и Западен Балкан, во ритамот на исчезнувањето на
ледените зони. Следната е дека земјоделците од Средно Подунавје се
непосредни потомци на локалната популација и дека немало прилив на нови
жители. Понатаму, дека првите селски населби се развиле на иста локација како
и населбите на културата Лепенски Вир, а дека покрај одгледување стока и
обработка на земјата жителите негувале лов и риболов. Атлантската и
црноморската клима биле тие кои им овозможиле на локалните заедници да
пристапат кон произведувачка економија и да ја зацврстат новата култура.
(Срејовиќ, Бабовиќ, 1983 г., 62)

Во старчевачката култура, наречена по населбата Старчево покрај
Белград, спаѓаат уште наодите во Течиќ покрај Крагуевац, Рудник кај Призрен,
Падина кај Ѓердап, Гладници кај Приштина, Обрез на Сава и dr.

Неолитската култура на Централниот Балкан
(Gimbutas, 1982)
Во Македонија е културата Породин, кај Битола, Анза и Вршник покрај
Штип, Зелениково кај Скопје, Nea Nikomedea кај Солун, Sitagroi кај Драма и
други.

Во Босна е Oбре I култура кај Какан, Какан кај Високо, Горна Тузла и др.
Во Бугарија е Караново I и II, култура кај Нова Загора, Бањата кај
Пазарџика и др.
Во Тесалија, под името Сескло или прото-сескло, културата по
локалитетот покрај Volos, потоа уште Pirosasos, па Ahilon, Agrissa, Otzaki, Sufli
и Tsani култури. Следат културите: Elatia во Фокида, Heronea во Беотија, Nea
Makri во Атика, Корин, Спарта и Лерна на Пелопонез, Knos и Kato лерапетра на
Крит, Amorgos, Lemnos итн. на Егејските острови.

Арехолошките наоди на неолитските култури на Балканот откриваат
многу богато творештво на првите земјоделски заедници во траење од околу
1500 год. Покрај алатките поврзани со земјоделството, установено е изобилство
од керамични предмети, рогови, коски и камења. Повеќето од нив и понатаму
симболизираат вода и бујност на животот во плодни рамници.
Керамичките садови се со разни облици, величина и стилови, со помалку
или повеќе истакнат средишен дел, со или без рачки, претежно со орнаменти.
Тие имале различни намени, од чување на храната до нејзино подготвување и
готвење.
Оружја и орудија се: бодежи, ножеви, секири, пили, бричеви од брусен
или мазни камења, а за одбрана и лов, како и од културно-историски намени, се
користеле лак и стрела, а подоцна и копје. Првите постојани населби „Tell“
колиби од гранки и праќе, обложени со кал или тули од кал. Со создавање на
постојаните населби, заедниците на неолитскиот период стануваа посвесни за
своите роднински врски. Тие не живееле во орди туку матријархатски заедници
засновани на крвно сродство. Доказ се култовите на женските божества од
културите на Ѓердап, Рудник, Азмок, Nea Nikomedia, Sesklo, Sparta, Amorgos и
др.

Халколитска или бакарно-камена култура (5500-3100)
Преодот од неолитскиот во енеолитскиот период (5500-3100 г. пред
Христа) се означува во археологијата како младо камено или бакарнохалколитски период. На основа на доминантноста на некои археолошки наоди, е
извршена регионализација на Балканот и соседните простори во девет културни
сфери (Gimbutas, 1982 г., 22). На прво место е културата Винча од Централен
Балкан, па следат културите: Димини (5630-445 г. пред Христа за Јужен Балкан
и Егеј), Караново V и VI (5840-4800 г. пред Христа за Источен Балкан), Бутмир
за Босна, Данило-Хвар комплекс за Јадран, Тиса, Петреши итн.
Културата Винча го добила своето име по локалитетот Винча на Дунав,
околу 14км југоисточно од Белград. Истражувач на оваа култура, и еден од
основачите на археологијата во Србија, е академик проф. Милоје Васиќ (18691956 г.). Ископувањата траеле од 1906-1934 год., на длабочина од 7-12 м.
Утврдено е многу богато наоѓалиште со околу 2000 предмети. Најдени се
стамбени објекти 2-3 соби во урбан распоред. Слични објекти од

Halkolitska kultura na Stara Evropa
(Gimbutas, 1982)

оваа култура утврдени се на Бањица, покрај Белград, како и на локалитети по
должината на Морава и Сава, Селевац, Медведњак, Дреновац, Црна Бера,
Градец, Плочник, Павловец, Чаршија и др. Следат наоѓалишта покрај Вардар во
Македонија: Вршник, Анза и слично.
За културата на Винча од посебно значење се знаковите и натписите
врежани во керамика. Тоа се S и C спирали како линеарни графики.

Vin~anska kultura
(Gimbutas,1982)

Се сметало дека културата на Винча e припаша на средниот енеолит, т.е.
2500 г. пред Христа и дека потекнува од Егејскиот Басен и Анадолија, а не од
нордиските земји. Меѓутоа, во педесеттите години, со примена на
радиокарбонските методи, културата на Винча е датирана околу 6190-4800 г.
пред Христа. Покрај тоа, таа е автохтона и оригинална.

Енеолитската клисура (3100-1900г.)
Периодот меѓу неолитот и бронзениот период е наречен енеолит, од
зборовите eneos-глув или нем и lithos-камен. Процесот на енеолизација на
централните и западните простори на Балканот бил постепен, во почетокот
автохтон и независен, но подоцна под примарно влијание на силните културни
центри: Лепенска култура, Винча, Карпатскиот и Егејскиот Басен, како и
Севернопонтските области. Оваа фаза траела околу еден милениум. За тоа
време, културните групи на централниот и западниот дел од Балканот се
интегрирале и формирале нови културни области. Една од нив е и
Вучидолскиот културен комплекс.
Вучидолскиот локалитет покрај Вуковар на Дунав, најубаво е обработен
во современата публикација на академикот Тасиќ (1995 г.). Енеолитскиот
период од 3100 –1900 г. пред Христа тој го дели на ран, среден и подоцнежен,
со по 4000 г. секој. Студијата опфаќа околу 50 локалитети. Во енеолошката
култура на Балканот, рударството и раната металургија достигнуваат потполна
афирмација и прават пресвртница за идните фази, кога најпрво бронзата, а потоа

железото, ја покажуваат својата надмоќ при обработка на оружје, накит,
орудија, над претходните култури од камен, коски и бакар.
Базата на оваа култура ја сочинуваат најстарите рудници на Балканот кај
Мајданпек, каде се развила металургијата на Подунавскиот Басен од една, и
културата на Егејскиот Басен од друга страна. Со време, енеолитската култура
се ширела на југот на Балканот, по Моравско-Вардарската Долина, сé до
Пелагонија, Македонија, Тракија, Јадран и Елада. На бреговите на Егеј
енеолитската култура се развива како Минојска (рана, средна и доцна),
Кикладска, Микенска и општа Еладска култура (рана, 2500-7900 г., средна од
1900-1550 г. и доцна од 1500-1200 г. пред Христа). Енеолитската култура во
Мала Азија е позната по Троја I (2700 г. пред Христа) и Троја II (2500-2300 г.
пред Христа). Од досегашните анализи на археолошките наоди по епохи, може
да се констатира дека уметноста на Лепенски Вир е најстара, најкомплексна,
автохтона и архетипска. Покрај тоа, таа доминирала цели 1000 години и
претставувала средиште на уметноста од камената епоха од 7000-6000 г. пред
Христа, не само на Балканот, туку и во Европа и во светот. Со Ѓердап како
центар, таа оплеменета, во текот на неолитот (6500-5500 г. пред Христа) се
ширела зрачесто по поголемиот дел од Полуостровот, за во текот на халколитот
(5500-3100 г. пред Христа) да ја достигне својата кулминација со културата на
Винча и Средно Подунавје. Во периодот на енеолитот (3100-1900 г. пред
Христа) се јавуваат мултицентрични културни области, од Вучидол на Дунав,
до најјужниот дел на Балканот и целиот Егеј, со знаменитата „егејска култура“
на пределинскиот период.

Arheolo{ki lokalitet -"Cerje" kaj seloto Govrlevo-Skopje
Isklu~itelno zna~ewe za doka`uvawe deka postoela PRAISTORISKA
MAKEDONSKA DR@AVA imaat pe~atite od lokalitetot "Cerje" kaj s.
Govrlevo blizu do Skopje. Imeno, arheologot Milo{ Bilbija vo 1982 1983 godina, pri istra`uvawe na neolitskata naselba kaj Govrlevo, na
II horizont na `iveewe otkril trkalezen kerami~ki pe~at so dr`alka
vo vid na stilizirana glava od ptica i so dlaboko vdlabnat NATPIS po
kru`nata periferija na artefaktot i na samata trkalezna povr{ina na
pe~atot (Sl. 5). Op{tata kompozicija na natpisite od pe~atot ima
SOLARNA i KOSMOGRAFSKA SIMBOLIKA sostavena so
PISMENI ZNACI na drevnoto MAKEDONSKO FONETSKO
PISMO i na DREVEN MAKEDONSKI JAZIK. Vo povr{inata na
krugot e KOSMOGRAFIJA vo vid na KONCENTRI^NI KRUGOVI so
grafemi i ligaturi od sintagmata :

koja de{ifrirana oddesno nalevo i soodvetno transkribirana so bukvi
od sovremenata kirilska azbuka glasi : "SL S BO SM", a toa na sovremen
makedonski literaturen jazik }e re~e : "SAL SO BOGA SUM" ili
"SAMO SO GOSPOD SUM", odnosno so poinakva semantika : "SAL SO
BOGOT SAM" ili "SAMO SO GOSPOT SAM". Na ovalnata povr{ina
po dol`inata na krugot, t.e. na perimetralnata trkalezna bo~na strana na
pe~atot e izgravirana istata sintagma, no so kaligrafski stilizirani
bukvi od DREVNATA MAKEDONSKA AZBUKA, koi i gi formiraat
PISMENITE ZNACI na takanare~enoto TAJNO MAKEDONSKO
PISMO {to se koristelo za oddelni MITOLO[KI ili VEDSKI
LIGATURI, za bele`ewe na TAJNI PORAKI ili SIMBOLI^NO
ZAPI[UVAWE na RAZNOVIDNI BO@ESTVENI ISKAZI, a vo
slu~ajot na kerami~kiot pe~at od Govrlevo, kade {to se o{teteni prvite
dve grafemi, tajniot zapis na sintagmata "SL S BO SM" ja ima slednava
grafija :

(Sl. 5) pa zatoa na o{teteniot natpis, na DREVEN MAKEDONSKI
KONTINUIRAN JAZIK, oddesno nalevo ~itame :"... S BO SM",
odnosno "... SO BOGA SUM".
Od bronzovoto vreme (3.000 - 1.200 g. p. n. e.), verojatno, okolu 1.500 g. p. n.
e. poteknuva praistoriskiot BRONZEN PE^AT od lokalitetot "Cerje"
kaj Govrlevo blizu do Skopje. (Sl. 6) Na elipsovidnata osnova na pe~atot,
pokraj apliciraniot ZRA^EN SIMBOL na DVANAESETKRAKO
SONCE, koj kompoziciski e oformen so reljefna kontinuirana cik cak linija koja sozdava 12 triagolnici kako 12 zraci na SONCETO, ima
i dreven makedonski natpis:

koj e napi{an so grafemi na praistorisko MAKEDONSKO FONETSKO
PISMO i oddesno nalevo se de{ifrira i transkribira kako "YNL", a
toa }e re~e "YINAL", "YIRNAL" vo smisla na "VIDEL",
"PREGLEDAL". Na dvete ovalni strani od piramidalnata forma na
pe~atot, pokraj SOLARNATA SIMBOLIKA vo vid na KRUNA so 6
ZAPCI (TRIAGLESTI ZRACI), koja mo`e da se de{ifrira od desno
nalevo i kako sintagma:

i da se deskribira kako "MI IM" i oddesno nalevo da se ~ita kako "NIE
NIM", na lenta so razviena dol`ina od 5,0 sm i viso~ina ({irina) od 1,5
sm e za~uvan reljefen natpis, napi{an so pismeni znaci na drevno
MAKEDONSKO GLASOVNO PISMO i na dreven MAKEDONSKI
JAZIK, so slednive izdvoeni sintagmi :

i

{to de{ifrirani oddesno nalevo i soodvetno transkribirani so bukvi
na sovremenata makedonska azbuka zna~at : "KSI IZ PSD" i "LSI IZ
PSD" vo smisla "KUSI (KUSIOT) OD PSD" i "LISI (]ELAVIOT)
OD PSD". Poimot "PSD" vo toa odamne{no vreme, koga u{te ne bile
otvoreni vokalite za site slogovi na zborovite, verojatno, zna~el
"PUSAT" {to na arhai~en makedonski jazik zna~i "ORU@JE",
"VOORU@UVAWE" ili "POSADA" {to i denes vo makedonskiot
literaturen jazik zna~i "GARNIZON VO TVRDINA, MESTO". Ako
znaeme deka vo neposredna blizina na seloto Govrlevo se nao|a tvrdina

od pred rimskiot period, a eneolitskata naselba na Gorni grad od
Skopskata tvrdina datira od 3.500 do 3.000 g. p. n. e., toga{ stanuva jasno
deka BRONZENIOT PE^AT od "Cerje" (Sl. 6) im pripa|al na
ZADOL@ENI
LICA
od
MAKEDONSKATA
VOENA
ADMINISTRACIJA, koi vo XV v. p. n. e., t.e. pred 3.500 godini imale
ovlastuvaweda pregleduvaat i potvrduvaat dogovori ili transakcii na
teritorijata na GORNA MAKEDONIJA ili PEONIJA blizu do Skopje
{to bila pod kontrola na POSADATA od tvrdinata vo Govrlevo, a
mo`ebi i od Skopje, pa zatoa integralniot tekst na natpisot od
BRONZENIOT PE^AT od "Cerje" blizu do Govrlevo glasi:

i
{to de{ifrirani oddesno nalevo i soodvetno transkribirani so
grafemi od sovrmenoto makedonsko pismo grafiite zna~at : "YNL KSI
IZ PSD", odnosno "YNL LSI IZ PSD" {to na sovremen makedonski
literaturen jazik go imaat slednovo zna~ewe : "YIRNAL KUSI
(KUSIOT) OD PUSATOT" ili "YIRNAL KUSI (KUSIOT) OD
POSADATA" i "YIRNAL LISI (]ELAVIOT) OD PUSATOT" ili
"YIRNAL LISI (]ELAVIOT) OD POSADATA". Interesno e da se
istakne deka imeto LSI (]ELAV) denes vo Ukraina figurira kako
koren na nekoi prezimiwa, da re~eme, LISENKO, LISOVSKI itn., a
vo Makedonija imeto LSI ili LISI (]ELAV) i den - denes mo`e da se
sretne kako koren na slednive prezimiwa : LISINAC, LISI^OV,
LISI^KOV, LISOVSKI itn., dodeka imeto KSI (KUSI) denes mo`e
da se sretne vo Makedonija vo forma na koren na mnogu prezimiwa i toa :
KUSAKATOV, KUSAKATSKI, KUSAKOVSKI, KUSEV, KUSEVSKI,
KUSEMILEV, KUSINIKOV, KUSITASEV, KUSITASEVSKI,
KUSAROVSKI, KUSKINSKI itn.

БИ-БИ-СИ И ЈАХУ ЌЕ ПРАВАТ ДОКУМЕНТАРЕЦ ЗА КОКИНО

Megalitska
Observatorija
Kokino

Кокино (локалитет)
Локалитетот Кокино
Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во атарот на Општината Старо
Нагоричане, на околу 50 километри воздушна линија од Скопје, односно 35 км
оддалеченост од Куманово. Таа е поставена на врвот „Татичев камен“, а името
го добила по најблиското село Кокино.
Опсерваторијата случајно е откриена во 2001 год., а во 2002 год. се започнати
истражувањата од страна на Народниот музеј во Куманово, предводени од
археологот Јовица Станковски. Таа е датирана во 1800 год. пр. н.е., односно
раното бронзено време.
Мегалитската опсерваторија се наоѓа на неовулкански рид. Карпите се
создадени со стврднувањето на лавата, која истекла од вулкански кратер.
Времето и ерозијата направиле процепи и дел од тие процепи биле главните
маркери низ кои се следеле циклусите на Сонцето и Месечината и се мерело
времето.
Камените маркери во минатото ги означувале местата за изгревање на Сонцето
и Месечината во периодите на кусодневица, рамнодневица и долгодневица,
како и нивните отклони. Сонцето, всушност, само на рамнодневиците - на 21
март и на 21 септември - изгрева точно на Исток и заоѓа точно на Запад. Потоа
постепено има отклонување до 45 степени.
Местата на изгревање кои се опфаќаат со природните маркери на мегалитните
стени во Кокино укажуваат дека изгревањата на исто место на Сонцето се
повторуваат на 18,6 години. Веројатно некои членови на племенската заедница
имале задача секојдневно да ги следат движењата на небесните тела и да прават
календари за одредување на деновите за ритуалните обреди, како и за
започнување на сезонските работи во земјоделството и сточарството.
Опсерваторијата е сместена на две скалести платформи од кои се следеле
планетите. На горната платформа се пронајдени траги од неколку објекти и
делови на керамика.
Според наодите на археолозите, на локалитетот Кокино, всушност, немало
живеалишта туку дека опсерваторијата воедно била и светилиште, а во
процепите на стените се ставале предмети наменети за нивните божества. На
локалитетот има и еден вид престол, каде што, најверојатно, седеле
старешините и водачите на племето.
Мегалитната опсерваторија во Кокино се вбројува меѓу највредните стари
опсерватории во светот. Заради тоа, во 2005 год. американската вселенска
агенција НАСА во листата од 15 вакви опсерватории во светот го рангираше
Кокино на четвртото место.
Првите четири опсерватории според НАСА се:
•
•
•
•

1. Абу Симбел - Египет
2. Стоунхеинџ - Велика Британија
3. Ангкор Ват - Камбоџа
4. Kokino - Република Македонија

II DEL

PRAISTORIJATA NA BALKANOT

•
•
•
•

Istoriska rekonstrukcija na paleobalkanskite i
egejskite populacii
Hiperborejcite (Severcite) i nivnite sovremenici
Golemite preselbi na Balkanot vo bronzeno`elezniot period

ISTORISKA REKONSTRUKCIJA NA PALEOBALKANSKITE
I EGEJSKITE POPULACII
Од антиката до денес, проучувањето на палеобалканските и егејските
популации зазема значајно место во истражувањата на археолозите,
историчарите и лингвистите. Историјата (расказ за познатото, истраженото),
како наука, го проучува развојот на човечкото општество. Нејзините почетоци
архетипски се јавуваат со првата писменост.
Најстарите историски податоци ги забележале блискоисточните народи,
Египќаните, Хетитите, Вавилонците и др. Тоа го направиле прво на камени,
глинени и бронзени плочки, а потоа на папируси.
Првите информаци за „Северните“ народи (Борејците) се сочувани во
египетските споменици кои датираат околу 1400 г. пред Христа каде се јавуваат
имиња на народите: Дануни, Сакалаши, Шарадони и др. (Childe, 1926 г., 63, 72).
Во хетитските документи за време на кралот Мурсила II (1345-1315), како и за
време на египетскиот фараон Рамзес II (1317-1251), се јавуваат имињата на
народите: Шеридани, Луки, Илиуни, Келикиши и Мизи. Следат податоци од
Merneptah (1225-1215), кој на северните граници на Египет ги победил
„северните орди на целиот свет“, составени од Луки, Шеридани, Турши (Тирис,
митски крал на Тракија), Акаиваши (Ахејци) и Шакалаши. (Thomson, 1954 г.,
227,228)
Неколку години подоцна, 1194 г. пред Христа, Рамзес III, во Делтата
Нил, ги одбил непријателските напади на „Северните“ народи, под називите:
Данауни, Пелешати, Уашашаи, Такруи. Оваа победа е овековечена на натписот
во храмот Мединет Хабу во Теба. (Childe, 1926 г., 63, 72).
Меѓу морските народи од север, Мелаарт (1978 г., 70-78) ги набројува
уште: Неохетити, Фриги и Урартруи, а Страбон (XI, 14, 527, XVI, 1, 23) и
Мигдонците од околината на Нисибис. Хомер (VIII век пред Христа) во својата
„Илијада“, каде опејува многу јунаци на разни народи на Балканот и Мала
Азија, во второто пеење ги опишува ахејските лаѓи (484-785). Како народи ги
набројува: Ахеите, Данаите, Аргеите, Минојците и др., додека во тројанските
чети (786-877) ги вбројува: Пелезгите, Дарданите, Трачаните, Пеонците,
Фригите, Мисиите од Дунав, Меонците, Карците, Ликијците и др.
Сепак, Херодот (485-424 г. пред Христа ) е тој кој како творец на првата
историска композиција, во своето значајно дело „Историја“, дал попрецизни
податоци за создавачите на новата култура на Балканот и Егејскиот басен. Овој
генијален човек го направил преминот од легендите кон историјата и неговата
работа претставува не само високо книжевно туку и историско дело. Тие
значајни создавачи се: Хиперборејците, Јоњаните, Карците, Лелегите,
Ликијците, Лувијците, Дарданите, Тројанците, Минијците, Хетитите, Лиџаните,
Трачаните, Пеонците, Трибалите, Бригите (Фратите), Мизите, Пелазгите и
Македонците.

Судејќи според археолошките остатоци од материјалната култура,
посебно од ликовната уметност и митологијата, древна Македонија имала

значаен и единствен, самостоен митолошки систем. Тој содржи етнолошки,
етнографски, лингвистички, историски, книжевни и антрополошки елементи,
кои можат топографски да се лоцираат на географско-политичките простори на
Македонија.

Karta na paleobalkanskata i na egejskata populacija

HIPERBOREJCITE (SEVERCITE) I NIVNITE SOVREMENICI
Во палеобалканската митологија Бореј бил еден од Титаните.
Тој бил бог на Север (voreas – север),
најјак од сите ветрови. Бореј е син на
Еоја, богиња на утринското руменило
и зората. Тој живеел на север во
Тракија и во долината на реката
Стримона (Струма). Негов син е Хем,
персонификација
на
тракиската
планина
Хема
(Балкан).
Во
најстариот
пелашки
мит
за
постанокот на светот, Бореј е еден од
називите за општиот
Mitolo{kata li~nost Borej
(Sreovi} i sar., 1992)

демијург (создавач на светот), Офион (ophis, opheos – змија), прв господар на
светот кој си играл со Еуринома, божица на создавањето, ја оплодил и од неа
потекнуваат Еурономините деца, првите луѓе на овој свет. (Оттогаш Северец
почнува да оплодува; заради тоа кобилите често се вртат со задниот дел кон
ветерот и се ждребат без пастув). (Grevs, 1990 год., 1, a). Култот за
оплодувањето на Северецот бил присутен не само во Тракија и Македонија,
туку и во другите делови на Балканот, но и во Мала Азија, каде на пример „... на
Дардановиот син му опишал ...“, „кобилата илјада и три ...“ (Хомер, XX, 223).
Од другата страна на Северниот ветер живееле Хиперборејци (Северци). Тие
биле најсеверната палеобалканска популација за која пишувале: Хомер (VIII век
пред Христа), Хесидот (VII век пред Христа), Херодот (484-425 год. пред
Христа) и многу други.
Така Херодот (IV, 32,33), на пример, кажува: „За Хиперборејците не
знаат да кажат ништо ниту Скитите, ниту другите народи од тие области, освен
до некаде Иседонците, а најмногу за нив знаат жителите на Дела.“ Исидонците
биле скитско племе, а денес едно финско племе се нарекува „Исет Донци“, кои
веројатно во периодот на Херодот живееле покрај реката Дон. Според Херодот
(IV, 1-33), Скитите биле многуброен, воинствен и распространет народ кој
живеел во југоисточна Европа. Биле распостранети меѓу Дунав, Црното и
Каспиското Море и најчесто живееле номадски живот.
Скитите биле присутни на Дунав и во 512 г. пред Христа кога против нив
војувале Персијците при нивниот поход на Балканот. Лирскиот поет од Теба
Пиндер (522-442 год. пред Христа) во Питија (X, 27), за Хипербореја истакнал
дека тоа е земја со блага клима. Нејзините жители не сеат и не жнеат, не градат
куќи и не ги трпат неволјите на староста, болестите и војните, туку тие се
блажени, праведни, мудри и побожни. Тие сакаат песна и игра. Во нивната земја
не се стасува ниту по море ниту по копно, а пристапна им е само на боговите и
на нивните миленици. Посебно го почитуваат Аполон, на кого му принесуваат
жртва - диви магариња.

Bogot Apolon (Sreovi} i sar?., 1992 g.)

Според митологијата (Срејовиќ, Цермановиќ-Кузмановиќ, 1992 г., 484),
се раскажува дека божицата на среќното породување Ејлејтија, ќерка на Хера и
Зевс, дошла од земјата на Хиперборејците на островот Дел во Егејот за да ?
помогне на Лета при раѓањето на Аполон (Паусанија I, 4, 4).
Титaнката Лето (lith, Litho-заборав, да скриеш, грешница) е родена во
земјата на Хиперборејците (Diodorus Sikulus 90-20 год. пред Христа во
Bibliotheca II, 47; 2-3). Била сопруга на Кеј (Koios), кој бил Титан или Гигант и
син на Уран и Геја. Кога Лето ги зачнала божествените близнаци со богот Зевс,
неговата љубоморна жена Хера се обидела да го спречи породувањето на
својата противничка. Трудната Лето долго скитала по светот бидејќи ниту една
земја не сакала да ја прими. На крајот, во седмиот месец од бременоста, дошла
на Дел, кое било талкачко и пусто острово во Егејот. По породилните маки од
девет дена и девет ноќи, пристигнала божицата Ејлејтија и во истиот миг Лета
на свет ги донела божествените близнаци Аполон и Артемид, заштитена од
светите ловорови, палмини и маслинови гранки (Хесиод, Теогонија, 404).
Исто така, се раскажува дека Зевс ја преобразил Лето во волчица, дека во
таков облик дошла од земјата на Хиперборејците на Дел, каде и се породила. За
хиперборејската божица Ејлејтија се вели дека пристапила кон породувањето
дури откако била подмитена со златен ѓердан од страна на Ирида,
златокрилестата гласница на боговите.
По породувањето Лето отишла во Мала Азија каде волците ? го покажале
патот до реката Ксанта за да се напие вода и да ги искапе децата. Лето му ја
посветила реката на Аполон, а според волците кои ? го покажале патот на Лето,
целата земја го добила името Ликија (likos – волк). Потоа Лето се преселила на
Олимп, покрај Зевс, и како нежна мајка се грижела за Аполон и Артемида, кои
како возрасни ? биле приврзани на мајката.
За полесно породување на Лето, на Дел стасале и две хиперборејски
девици, Арга и Опида, за да ? принесат жртви на Ејлејтија за полесен пороѓај
(Херодот, IV, 35). Хиперборејките умреле на Дел и биле погребани зад
Артемидовиот храм. Нивниот гроб бил посипан со пепелот од жртвуваните
животни, кои ги славеле хиперборејските девици во песната која ја испеал
најстариот поет на пофални песни Одликија, Олеан.

Кога се родиле божествата, Дел процветал и замирисал, а лебедите пееле
и го облетувале островот. Божицата Титанка, ќерка на Уран и Геја, втората жена
на Зевс и мајка на Прометеј, ги нахранила новороденчињата со нектар и
амброзија, а тие веднаш ги отфрлиле пелените. Таткото Зевс, на Аполон му
подарил златна митра, лира и кола со лебедова запрега. Негови атрибути биле:
стрела, лак, лира, троножец, папочна врвца и лав, а функцијата му била да ги
брани и штити од злото луѓето, градовите, нивите, жетвата, пастирите, а
посебно сите нив од болести.
Во Тројанската војна Аполон им помогнал на Тројанците во борбата
против Ахејците и ја предизвикал смртта на Ахил. Според Хомер (XXI, 435 –
465), заради заверата против Зевс, Аполон и Посејдон биле казнети да бидат
една година кај кралот на Троја Леомедонт и да изградат киклопски тврдини.
Леомедонт (кованица, leo, leos – народ и med, medod – да се грижиш, да
владееш, владетел) бил еден од најпознатите потомци на Дардан, а во време на
неговото владеење тројанската власт се простирала до тракискиот Пенеј и до
Стримон. Негов син бил Пријам, владетел на Троја.
Една од должностите на Аполон била да ги чува стадата кои боговите ги
држеле во македонската Пиерија (Гревс, 1990, 21, X).
Етимолошки името на Аполон потекнува од палеобалканската
глосологија, од зборот apollio, apollo – да погуби, да упропасти, да уништи, што
била и намера на Хера со трудната Лето, неговата хиперборејска мајка.
Во антиката, Аполон бил многу популарен во егејско-балканската
култура. Троја се споменува и во кариско-фригискиот мит за натпреварот во
фрула меѓу Аполон и Марсија. Потоа, во Гигантомахијата на олимписките
богови, па неговата активност со Дионис и Артемида и др. Во хеленската
митологија, Аполон е преземен со посредство на Крит и Минојската култура,
така што тој постепено ги потиснал разните локални хеленски божества. Во
текот на времето тој станал бог не само на музиката и уметноста, туку и на
смртта, поморството, колонизацијата, основач на градови, бог на сонцето, на
светлоста, бог на мерката („ништо премногу“), на сознанието („запознај се
самиот себе“), на законот и уметничката инспирација.
Од V век пред Христа култот на Аполон се шири во Италија, каде станал
еден од најголемите римски богови, а најстарото култно место на Аполон
(Appolinar) било во Рим каде, во 429 год. пред Христа, е изградено светилиште
во негова чест. Воведени се свечени игри (Ludi Appollinares) во 212 год. пред
Христа, а големиот храм на Палатина, во чест на Аполон, е подигнат во 28 год.
пред Христа и кој бил поврзан со царската палата. Во чест на Аполон се
посветени светилишта (Дел, Делфи), храмови (Коринт), празници, питијските
игри, претстави, статуи, фрески и друго, насекаде во античкиот свет.
Во митологијата на Балканот и Егејот, сестра-близнак на Аполон е
Артемида, ќерка на Хиперборејката Лето и богот Зевс. Артемида со Аполон
често престојувала кај Хиперборејците (Пиндар во Олимпија, III, 2-3). Таа
сакала да скита по планините сама или во друштво на нимфите. Од татка си
добила вечна девственост, лак и стрела, а нејзини атрибути уште биле факелот и
месечевиот срп. Во митовите Артемида е строга божица, наклонета кон
Амазонките, кои биле нејзини придружнички, била основач на култот и
светилиштето Ефска Артемида. Во војната била на страна на Тројанците.
Нејзиното име Артемис е плеобалканско. Основата е ar, artios-тесно
споен, близнак, чеdен, девствен, пристоен и mis-Мичанка или artemis-свеж,
здрав.

Во историскиот период, Артемида е божица на ловот, господарка на
животните, пчелите, природата, изворот на децата, девствената младост,
невиноста, посебно на хиперборејските девици. Таа засекогаш останала девица
и нејзе ? се припишува смртта на жената. Во чест на Артемида се подигнати
многубројни храмови низ сиот антички свет, многу статуи и разни други
споменици на уметноста.
Како најмлад син на Лето и Зевс се наведува уште и богот Дионис, кој
заедно со Аполон, Артемида и Хермес ? припаѓа на втората генерација на
олимписките богови (Гервс, 1990 год., 14). Други податоци го посочуваат
Дионис како син на Зевс и Персефона или Семела. Во Хомеровата „Илијада“
(VI, 133 и понатаму) се наведува дека Дионис е роден во Ниса (Ниш?) и тука
Зевс им го предал својот син на чување на нимфите на оваа земја, под имињата
Ниса, Бромеј итн. Етимолошки неговото име е палобалканска кованица од
зборовите dios-бог и nisa-крај, брег, односно место во Тракија, Ниса, кое ?
припаѓало на Пеонија. Дионис е значи „син на Зевс“ или „бог на Ниса-Ниш“.
Богот Дионис бил доен и воспитан од вилите на Ниса, кои потоа како
Бромеј го вовеле свечено во баханалијското оро на празнување и оргии. Тој
израснал меѓу жени, менади, тејади (нимфи) и баханилијки, кои останале покрај
него. Кога тргнал во светот бил закитен со венци, бршлени (kissos) и ловор
(daphni). Бршленот му бил посветен на Дионис и каде што тој растел, таму
еднаш престојувал и богот Дионис. Во слава на богот Дионис, во заливот Терма,
денешен Солун, Кисеја бил негов храм, а баханалиите и хоровите трагичари
биле восхитени од бршленот.

Bogovite Apolon i Artemida i hiperborejskite devici
(Sreovi} i sor., 1992)

Дионис бил бог на вегетацијата, плодноста, оргиите и екстазата. Негови
свети животни биле лавот и пантерот, а омилени билки освен бршленит биле
лозата и смоквата. Тој имал многу пријатели и приврзаници, а негов противник,
заради виното, бил кралот на тракијските Едонци, Ликург, кој немилосрдно го
прогонил Дионис на планината Ниса и ја уништил виновата лоза. Заради тоа
земјата Тракија станала неплодна. Дионис ветил дек земјата повторно ќе носи
плодови единствено ако Ликург биде казнет. Бидејќи бил принуден да се опие
од вино, во настап на лудило, Ликург ги убил својата жена и син. Тогаш Дионис
го однел Ликург на Родопските Планини и го фрлил на пантерите. Потоа
Дионис со својата придружба, во која се наоѓал и неговиот воспитувач Силен,

го започнал својот победнички поход, најнапред кај кралот Мид во Македонија,
а потоа го обиколил целиот Балкан, Мала Азија, Италија, Шпанија, Египет и
Индија.
Во ликовната уметност Дионис е значајно застапен. Покрај тоа тој е
главен лик во трегедијата „Бахи“ од Еврипид (406 год. пред Христа) и во епот
„Диониска“.
Како син на Аполон, во митологијата се споменува и Орфеј (Orphevs)
(Aollodori, Bibl, I, 3, 2). Се раскажува исто така дека тој бил син на тракискиот и
македонски крал Еагар, а подоцна самиот тој бил крал на овие области од
Балканот. Негов роден крај е Лебетра, под Олимп во Македонија, каде бил
погребан по трагичната смрт, а во негова чест е подигнат кип.
Орфеј е најпознатиот митски пејач, поет и свирач. Првите знаења за
пеењето и свирењето ги добил од татка си Аполон, кој му подарил лира со
седум жици. Силата на неговата песна и свирка била волшебна, господарела со
ветровите и го топела снегот на високите планини. Орфеј ги советувал луѓето да
го почитуваат Аполон Хелиј како најголемо божество. Со овој пример, како
крал на Тракија и Македонија, честопати осамен, секое утро излегувал на
врвовите на планината Пангеја да го поздрави богот на сонцето-Аполон, кого го
служел и како свештеник. Необичното обожавање на сонцето, како „татко на
сé“, потекнува од северен Балкан, т.е. Хипербореја.
Орфеј се смета за пронаоѓач на азбуката, основач на Дионисовите
мистерии и науката за посмртниот живот на душата (Diosor Sic, I, 69, 92). Бил
учесник во експедицијата на Аргонаутите, околу 1250 год. пред Христа, кога
само благодарејќи на неговата помош биле пребродени многу потешкотии.
Митот за Орфеј најверојатно настанал во раниот VI век пред Христа, а во врска
со сектата Орфичари за божествената природа на човечката душа и првобитниот
грев. Заради гревот душата скита, но со екстаза, аскетизам и иницијација се
чисти и се враќа на небото. Орфичарите биле аскети, не јаделе месо и јајца и
носеле бела облека. Сочувани се 87 орфејски химни, орфејската аргонаутика и
многу уметнички дела, во Елада и Италија, од орфејскиот мит.
За Орфеј пишувале многу антички писатели, како Пиндер, Есхил,
Ератостен, Аполодор, Родиски, Диодор Сиц, Паусанија итн. Во современата
филозофија се смета дека Орфеј бил реформатор на култот на Дионис и
кодификатор на обредите и начелата на заедницата за новата ера (Расел, Б., 1962
год., 34-40 и Кљакиќ, Љ., 1993 год., 190). Како законита жена, сестра или ќерка
на Аполон, се споменува и Сибилата Херофила(´ηρως- херој + φιλος- пријател).
Во митологијата, Сибилите биле жени кои во екстаза претскажувале страшни
настани, спонтано, во миговите на божественото вдахновение. Според
Паусанија (X, 12, 3), Херофила претскажала дека убавата ќерка на спартанскиот
крал Пиндареј, Елена, ќе предизвика голем спор меѓу Европа и Азија
(Тројанската војна).

Врската на Хиперборејците со светот
Многубројните митови говорат за врските на Хиперборејците со
останатиот митолошки свет, а пред сé со центарот на Аполоновиот свет. Според
легендата, Хиперборејците на Дел (корен:di, dios-бог, а исто така deelos и dilosочигледен) пратиле две девојки Хиперборејки, во придружба на пет свои
сограѓани, да однесат заветени подароци завиткани во слама. Тие девојки биле
Хипероха (hiper-ocha- високо достоинство) и Лаодика (laos-народ и dikiправедна). Бидејќи девојките на островот умреле, а придружниците не се
враќале, Хиперборејците во наредните години ја промениле маршрутата и
даровите им ги носеле на Скитите за нивните соседи да ги пренесат понатаму до
Јадранското Море. Оттаму, преку епирската Додона (најголемото Зевсово
светилиште), островите Еубеја и Киклатските Острови, ги носеле на Дел.
Хиперборејките Хипероха и Лаодика биле погубени во Артемидиниот храм,
каде биле и нивните земјакини Арга и Опида. Во спомен на Хиперборејките,
девојките и момчињата од малото острово Дел, пред венчавањата ставале
прамен од својата коса на нивните гробови (Херодот, IV, 33-35).
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Во малата општина Атика во Пазијаца е Аполоновиот храм. „Велат дека
таму стасуваат првите плодови на Хиперборејците, дека Хиперборејците им ги
предаваат на Аримаспите, тие пак на Иседонците, а од нив Скитите ги праќале
во Синопа, откаде Хелените ги пренесувале во Празија, а Атињаните ги праќале
на Дел. Првите плодови биле покривани со пченична слама и никој не смеел да
ги види.“ (Паусанија, I, 31)
Пиндер (Олимпија, III, 31) тврди дека само неколку смртници доспеале
во земјата на Хиперборејците, освен божицата Атина, која го однела Персеј,
аргиски херој, крaл на Олинт и Микена, откако ? ја отсекол главата на Медуза.
Меѓу посетителите на Хипербореја бил и Херакло, син на Зевс и
Алкмена, најславниот елински јунак. Прогонувајќи ја срната на Артемида, со
златни рогови, стасал далеку на север, сé до реката Истар (Дунав), кај
Хиперборејците. Живеел зад ветрот на Бореја и оттаму ги пренел прекрасните
маслинки во Олимпија на Пелопонез. Роговите од срната ги посветил на храмот
на Артемида. (Паусанија, V, 7)
Поетот Олен од Ликија, прв во својата химна за Ахеја (која тагува,
придавка на божицата Деметра во Африка) рекол дека Ахеја дошла на Дел од
Хиперборејците. Потоа Меламп од Кума, во одата за Опа и Хекаерга пеел дека
тие дошле на Дел од Хиперборејците пред Ахеја (Паусанија, V, 7). Истиот автор
понатаму тврди дека основачи на Делфинското пророштво биле Хиперборејците
(V, 5): „Беа, жена од тој крај, која за Делфијците составила една химна, рекла
дека пороштвото на богот го основале оние кои дошле од Хиперборејците: Олен
и други; дека Олен прв почнал да претскажува и пее во хексиметарۥۥ. Ова се
стиховите на Беа:
„Ова пророштво кое добро се сеќава на сé,
го основале Хиперборејците Пaгаз и прекрасниот Агијеј.ۥۥ
Наведувајќи и други Хиперборејци, на крајот на химната го споменува Олен:
„И Олен, кој прв во Феба (Аполон) станал пророк
Од стихови стари составил прв песничкиۥۥ
Следни гости на хиперборејските храмови биле Клинид и Крез
(Antoninus Liberalis, II-III, век пред Христа, во Metamorphosis). Кленид (Kleinosславен, светол, племенит) бил богат и побожен жител на Месопотамија од
околината на Бабилон и бил многу познат како почитувач на Аполон и
Артемида. Тој често доаѓал во храмот на хиперборејскиот Аполон, каде видел
дека на богот му се жртвуваат магариња. Подоцна него Аполон го претворил во
еден вид орел.
Побожниот Крез (560-546), кој бил последниот владетел на моќната
држава Лидија во Мала Азија и најбогатиот владетел на светот, ја доживеал
честа да биде гостин на блажениот хиперборејски народ. Митовите за
Хиперборејците биле омилени и во Италија, меѓу Питагорејците (Dionisius
Helicarnassensis, околу 30 год. пред Христа во Antiquitates Romanae I, 43).
Питагора (околу 550 год. пред Христа), филозоф од Сарма, себеси се сметал за
инкарнација на хиперборејскиот Аполон. Покрај тоа, се сметало дека кралот на
Лација во Италија, по име Латин (Latinus) и епонимен херој на Латините роден
од љубовта на Хиперборејката Паланта (кованица: pallo-ниша и anathos-цвет) и
Херкул. Тој Паланта ја донел од Хипербореја во Лација како заложник и пред
таа да се омажи за кралот Фаун, го родила синот Латин.

За Хипербореецот Абарид (кованица од a-негација и varis-тежок, т.е.
avaris-лесен, неоптеретен), Херодот (IV, 36) истакнува дека не земајќи храна, со
стрела во раката ја обиколил целата земја. Паусанија (III, 13), опишувајќи ја
историјата на Спарта од мистичниот до хеленистичкиот период, како и
нејзините споменици, пишува дека храмот на Кора-Спасителката го изградил
Абарид, кој дошол од земјата на Хиперборејците, односно на Тракиецот Орфеј.
Исто така, за Абарид се раскажува дека бил чудотворец и пророк (Пиндар, 522446).
Исто така, се верувало (Херодот, IV, 13 и понатаму) дека волшебникот и
поет Аристеј (aristos-најдобар) од Проконез на Мраморното Море, околу 540
год. пред Христа, седум години ги минал со Аполон во земјата на
Хиперборејците, а бил син на Аполоновиот свештеник Каустробиј. Во своето
дело „Аримасписки песни“, Аристеј ги опишал земјите на Иседонците и
Аримаспите и дал податоци за Хиперборејците. Исто така, се смета за еден од
авторите на теогонијата. Како крал на Хиперборејците се спомнува Забил
(кованица: za-многу и via-сила, телесна сила). (Stphanos Biz.: Galeoti)
Неговата ќерка Темисте (Themistevo-да се дели правда), со богот Аполон
ги добила синот Галеот (Galeotis, од galeo-морско куче, односно риба сабјарка).
Тој пак, со Хиперборејката Телмиса (кованица од: thelo-зема, решителен и
misos-омраза) отишол во прочуеното светилиште во Додон на консултации.
Тамошното пророштво им наредило еден да тргне на исток, друг кон запад и да
се населат на местото каде што орел го украл месото на жртвуваното животно.
Темис отишол на исток во малоазиската Карија, каде што се задржал, додека
Галеот тргнал кон запад до Сицилија, каде се населил засекогаш (Срејовиќ,
Цермановиќ-Кузмановиќ, 1992 г., 90).
Хипербореецот Лаодок (кованица од laos-народ и докео, doksa-слава) е
јунак кој заедно со Пир и Хиперох го одбранил Делфиското светилиште од
Келт, 279 год. пред Христа (Паусанија X, 23,2).
Што се однесува до земјата на Хиперборејците, таа била многу богата со
злато (реката Пек и Мајданпек?), кое го чувале митски птици со големина на
волк, Грифони-Грипес (grips-gripos). Грифоните биле волшебни птици со четири
нозе, чувари на златото на Хиперборејците. Тоа биле суштества кои во себе ги
спојувале најсилната птица-орелот и најсилниот четвороножец-лавот и биле
симбол на најголемата животинска сила. Најчесто се поврзувале со Аполон,
Дионис или Артемида и биле чувари со божествена сила и постојана будност
(Херодот, IV, 13).
Од кажаното може да се заклучи дека Бореите и Хиперборејците
(Северци) биле многу присутни и познати не само во митологијата на античкиот
свет на Балканот, туку и во теогонијата, историско-општествените случувања,
комуникациите и др. Херодот (IV,32) ги лоцирал северно од планината Бореј,
подоцна Хемос и Балкан и југозападно од Скитите и Исидонците, значи негде
во Подунавјето. Меѓутоа, во египетските споменици како народи од „север“ не
се наведуваат Хиперборејците, туку Дануните. Значи, тие се јавуваат и пред
Хомер (VIII век пред Христа), уште во 1400 г. пред Христа, во документ од Дел
Ел Амара, заедно со народите под имињата Шакалаши и Сардани (Childe, 1926
г., 63,72). Шакалашите веројатно биле скитско племе Саки, додека Шарданитите
биле Лиџани Сарди, подоцна жители на островот Сардинија во Медитеранот.
Етимолошки зборот Дауни произлегува од Дан или Зан, кои се коси
падежи од зборот Зевс или Дие. Зевс бил крал на боговите и луѓето, а негови
деца биле Аполон, Артемида, Атена итн. Во антиката, горниот дел на

најголемата река на Балканот и Европа на латински се викал Danubius, додека
пак долниот дел се викал Истар (istros). Зборот Данубиус е кованица од
генитивната форма на зборот dan-danu (бог-на бог) и bios-живот. Покрај Нил и
Фасис, од античките географи Дунав е означен како една од најголемите реки во
светот.
Значи, Данубиус означува божја река на животот каде живееле
Подунавците т.е. Дануните. Како народ Дануните се споменуваат и подоцна, на
пример во египетскиот натпис во храмот Мединет Хабу во Теба, во знак на
благодарност кон Рамзес III кој во 1194 г. пред Христа ги одбил
непријателските напади на „народот од море“ и копно.
Меѓутоа подоцна, речеси по десет векови. повторно, и тоа по последен
пат, Хиперборејците се евидентирани во античката историја за време на
наездата на Келтите во Македонија и Грција. Келтите имале цел да го ограбат
Аполоновото светилиште во Делфи. Во есента 279 г. пред Христа. Келтите, под
команда на Бренон, биле поразени од македонската војска. Во оваа борба
учествувале и Хиперборејците (Дауните) под команда на Лаодок (Паусанија, Х,
23, 2).
Во понатамошната историја се губи етнонимот Хиперборејци и
хоронимот Хипербореја, за жителите и територијата меѓу Дунав и балканските
планини. Меѓутоа, се јавуваат синонимите Миси и Мези за популацијата на овој
дел од Балканот. Етимолошки Мисите, Моесите или Мезите имаат основа од
мис, mios-глушец, или mio-да затвори, односно мис, латински musculus-глувче.
Меѓу тројанските сојузници (X, 430) се набројуваат „Теонците, Карците,
прекрасните Пелазги, Кауконците, Ликијците и жестоките Мишани (т.е. Мези)“.
Тој истотака, во XIII (5) песна, за Мишаните зборува како за „борци од блиску“.
Страбо (VII, 3, 2-10) смета дека тие биле европски Мизи кои за време на
римските освојувања биле познати како Мези.
Во Хомеровиот период, под името Мисија (Мизија) постоела и покраина
во северозападна Мала Азија, која се простирала од Есеп до Олимп, а потоа се
делела на Голема и Мала Азија.
Еден од кралевите на областа Мизија бил Теутрант (Τευθρας-tevthas-оној
кој крши), во долниот дел на реката Кајка (Καικα καικιας-северен ветер).
Каишката рамница била најплоден дел на Мизија. Него го наследил Телеф
(Τηλεφος од τηλε-далеку и υφος, φος, φοτος-маж, јунак), основач на пергамската
кралска лоза. Владеел со Месија кога Грците тргнале во Тројанската војна. Се
борел јуначки и ги потиснал Грците во лаѓите, но бил ранет од Ахил. Кога
раните му биле излечени, во втората грчка експедиција, Телеф среќно ја довел
нивната флота до брегот на Троја. Судбината на Телеф е предмет на обработка
во трагедиите на Софокле.
Деца на Телеф се Тархон (Ταρχων), Тирен (Τυρρην) и Рома (Ρωµος-сила,
храброст). Тоа се оние кои ги воделе Етрурците во областа на средна Италија,
подоцна наречени Тиренија и Етрурија (Страбон, V, 2,2). Истовремено тоа е
период кога Дануните и Мезите се преселиле од Подунавје и централнобалканските простори во Мала Азија; во миграциските бранови на народите
исчезнале Хетитите, меѓу XIII и XII век пред Христа, но секако пред
Тројанската војна. Дел од Дануните ја населиле Киликија, Бригите мигрирале во
Фригија или Горгија, Мезите во Тројада и Сирија, Беотите од јужен Пинд во
Дриопија, која подоцна, според нив, е наречена Беотија, Теспротите од Додона
во Тесалија итн. Современите истражувачи на Сахара тврдат дека пронашле
бледокожни Нубијци во Египет, кои велат дека потекнуваат од Дунав. Во тие

бурни времиња и племето Мосни, од пределот на Поречка Река кај Горни
Милановац на Дунав, каде и сега постои селото Мосна, мигрирало во Мала
Азија на Црното Море, западно од Трапезунт, по името Мосиники. Ова име го
добиле по тоа што живееле во дрвени куќи слични на кули. Мосиники е
кованица од: µοσσυν-υνος, µοσθωοις-дрвена кула и οικος, οικοι-ikos, iki-куќа,
дом, родно место, татковина. Гревс (1990 г., 244) изнесува дека Бригите во
Македонија уште се викале Мојсинеци, што упатува на заклучок дека дел од
оваа популација мигрирале во околината на Преспа.
Во нашите краеви, некои келтски племиња во IV и III век пред Христа
основале населби во долината на Сава и Дунав, од кои позначајни се
Сингидунум (Белград) и Капедунум (Ужица). Тие биле и носители на културата
младото железно доба (Powell, 1989 г.).
Пред крај на владеењето на Август, од 15 г. по Христа, Мезија била
римска провинција која подоцна била поделена во два дела, на Горна и Долна
Мезија. Горна Мезија (Moesia Superior) главно е денешна потесна Србија. Долна
Мезија (Moesia inferior) се простирала према исток до Црното Море и од Дунав
до планината Балкан.
Дотогашното тракиско кралство престанало да постои во 45 г. по Христа,
под Клаудиј (41-54 г. по Христа). Еден нејзин дел ? припаднал на Мезија,
додека од другиот дел била оформена прокураторска провинција. Задачата на
Легиите кои се наоѓале во Мезија била да ја чуваат земјата на долниот Дунав од
упадите на Варварите.
Од Мезија Римјаните преземале експедиции за понатамошните
освојувања. Мезија претставувала главна сообраќајница меѓу Исток и Запад и
важен центар во политичките збиднувања. По убиството на царот Филип
Помладиот (Iulius Philippus Augustus, 247-249), римските трупи го прогласиле
Дециј за цар на Мезија, кој подоцна бил убиен во Долна Мезија во борба против
Готите.
Мезија дала поголем број римски цареви кои ? ги вратиле моќта и
славата на ослабената Римска Империја. Покрај тоа, тие својата родна земја
Мезија (Подунавје) повторно ја направиле средиште на цивилизираниот свет.
Современите археолошки истражувања откриле величенствени римски царски
градови, како што се Naisus (Ниш), Sirmius (Сремска Митровица), потоа големи
палати, како што се Felix Romuliana (Гамзиград) и Шаркамен.
Најпознатите римски цареви од Мезија биле императори: Messius Decius
(249-251), познат по првиот општ прогон на христијаните во целото Царство;
Dominitius Aurelianus (270-275), прв римски цар кој се нарекол господар и бог
(dominus et deus), обновувач на старите светилишта во Рим и идеолог кој сакал
колебливата царска власт да ја зцврсти со давање верско обележје. Следат
Aurelius Probus (276-282), познат меѓу другото и по проектот со реформи за
издигнување на земјоделието и Aurelius Maximianus (286-305 и 307-310).
Друг синоним за популацијата меѓу Дунав и Балкан Планина, за
Хиперборејците, била Северци. Овој податок се однесува на доаѓањето на
хунско-оногурското племе под Аспарух, 679-680 г. по Христа, на устието на
Дунав, за време на царот на Источното Римско Царство (ИРЦ), Константин IV.
Земјата во која Бугарите „влетале“ во најголем дел веќе била словенизирана;
тука живееле Северците и уште седум други словенски племиња.
Што се однесува до судбината на староседелците, посебно од
Подунавјето, за време на масовните селидби на Словените во VI век пред
Христа, тие можеле да опстанат само засолнувајќи се во некои приморски

делови и на непристапните балкански планини. Периодот од VI-VIII век е еден
од најмрачните во историјата на Полуостровот, токму поради скудните
археолошки и пишани податоци. Така, етнонимот Мези повторно се јавува во
текот на XII век во историјата на ИРЦ, во периодот на превласт на военото
благородништво и внатрешниот крах на царството. Во тој период, етничкиот
состав на населението бил многу сложен: „Варварите од планинските подрачја
на Балканот, кои порано се викале Мезијци, сега се викаат Власи. Според тоа, се
наметнува декa жителите на стара Мезија во тој период се нарекувале Власи.
Овој назив немал само етничко значение, туку служел и како општ белег за
пастирските племиња“. (Остроговски, 1969 г., 378)

Бриги
Меѓу палеобалканската популација на Централниот Балкан, Бригите
заземаат значајно место, а меѓу малоазиските, Фригите.
Етнонимот потекнува од сложениот палеобалкански збор Βρυ-γοι, bri-дој,
Βρυ, bri-мов и γεα, γη, gea, ge-земја, област.
За Бригите, Херодот (VII, 73) ги дава следните информации: „На
Фригите, по кажувањата на Македонците, во времето додека живееле во Европа
и им биле соседи на Македонците, името им било Бриги, а кога се преселиле во
Азија, истовремено ги смениле и родниот крај и името, и се нарекле Фриги.“
Според археолошките и историските истражувања, најголемиот број
автори (Страбон, VII, 7, 9; Папазоглу, 1957 г.; Гарашанини, 1983 г., 467-170)
прото-Бригите ги лоцираат на просторот меѓу Преспанското и Охридското
Езеро, Драч, Јужна Албанија и Епир, или попрецизно, во горниот тек на реката
Еригон, а нивни соседи биле: Енхелеите, Партините, Линкестите и Деуриопите.
Главен град на Бригите бил Кидрај (κυδρατ-kidros-славен), на северо-запад на
планината Варнус (Баба, со висина 2177 м.), покрај Преспанското Езеро (λτµνη
Βρυγητς-limne brigeis), по кого го добиле својот етноним, додека пред тоа се
викале Мосиничани, по топонимот Мосна кај Ѓердап на Дунав.
Доаѓањето на Бригите на просторите на Балканот, најверојатно се случил
од север, со бранот индоевропски миграции, во средината или крајот на II
милениум пред Христа. Бригите биле индоевропски народ, сроден на
Тракијците (Томсон, 1954 г., 291). Во митологијата и во историјата тие се
попознати како Фриги, народ во Мала Азија, отколку како Бриги, народ на
Балканот. Во преданијата на Кадмо, епонимен херој на Кадмејците, жители на
беотска Теба (1313 г. пред Христа), а во неговото кралување кај Енхелејците,
кои живееле долж Црн Дрим, како и во борбите со Илирите, Бригите не се
споменуваат. Тие не се споменуваат ниту како ученици во Аргонаутската
експедиција во 1225 г. пред Христа.
На овие простори тие најверојатно дошле меѓу Кадмовата миграција,
1313 г. пред Христа и Аргонаутската експедиција, 1225 г. пред Христа (Томсон,
1954 г., 291), а нивната миграција хронолошки се врзува со 1200 г. пред Христа
кога се случило паѓањето на хетитската држава.
Најзападниот дел на нивната покраина на Хелиспонд и Тројада се викал
Мала Фригија, а поголемиот дел во долината на реката Сангариј, Голема
Фригија. Во Тројанската војан Фригијците биле сојузници со Пријам против
Грците. Од друга страна, младиот Пријам им помогнал на Фригијците во
борбата против Амазонките.

Од митските личности на Фригијците познати се кралевите Пелоп,
Танталов син, и Мид, Гордиев син. Фригиецот или Лиѓанецот Пелоп, ги повел
Ахејците, во средината на XIII век пред Христа, од тесалска Фтија на
Пелопонез. Таму се оженил со Хиподамија, ќерка на елидскиот крал Енонај. Таа
му родила шест синови, од кои најпознати биле Атреј и Тиест, и три ќерки. Од
Атреј потекнува Агамемнон, кој станал крал на Микена во 1200 г. пред Христа
инаку војсководец на Грците во војната против Троја. Другиот син, Менелај,
бил маж на убавата Елена заради која избила Тројанската војна.
Митскиот основач на фригиската држава и на градот Гордион, на власт
дошол по братоубиствената војна, на воловска кола и со орел. На Гордиевата
кола јаремот бил врзан за рудата со јазол кој не можел да се одврзе. Според
пророштвото, оној кој ќе го одврзе јазолот ќе владее со цела Азија. Тоа го
сторил Александар Македонски со својот меч. Како кралеви на Фригија Хомер
(XVI, 718) ги споменува Димас и Отреј.
Гордиев син бил Мид кого го сметале за мудар и неизмерно богат крал.
Во митологијата тој е познат по приказната „за магарешките уши на кралот
Мид“. Меѓутоа, во легендите има збрка меѓу Мид од Фригија и Мид кој имал
градини со рози во подожјето на македонската планина Бермион, каде што
залутал Силен, учителот на богот Дионис.
Според најновите истражувања (Петрова, 1996 г., 208), миграцијата на
Бригите и Мизите од централно-балканските простори се одвивала во повеќе
бранови и правци. Првиот поголем бран се случил околу 1500-1400 г. пред
Христа во правец кон Мала Азија. Вториот помал бран во ист правец се случил
по Тројанската војна, т.е. 1193 г. пред Христа. Третиот бран се одвивал во
правец кон Епир, Грција и Италија, околу 800-700 г. пред Христа. Фригиската
држава исчезнала во почетокот на VII век пред Христа.

Тракијци
Во митологијата, Трака (Θρακη:thraka) е епонимна хероина на Тракија,
ќерка на Океан и Партенопа, сестра на Европа, полусестра на Азија и Либија
(Африка). Името на земјата Тракија (Θρακη,thrakе) потекнува од зборот θραζ,
thrax-Тракиец, додека зборот Θρασθς-εω, thrasis значи срдечен, смел, пркосен.
Според Херодот (V, 2), по Индите, Тракијците биле најброен народ на светот и
би биле непобедливи да биле сложни и да имале еден поглавар. Во
праисторијата Тракијците го поседувале целиот простор на Балканскиот
Полуостров меѓу Дунав, Црното и Егејското Море, а на запад до границите на
земјите кои главно достигнувале до Дрина. На север ги населувале денешните
Романија, Унгарија и Украина (Hoddinott, 1981 г.). Нивното потекло не можело
да се утврди, како ни областа од каде што дошле на Балканот. Според Хомер,
сите земји северно од Тесалија биле Тракија. Нивен бог бил Посејдон, како и
боговите: Дионис, Ареј, Артемид и Салмоксис. Тракијците биле сојузници на
Троја во војната против Хелените.
Класичните подоцнешни литературни податоци за Тракијците се многу
сиромашни, но најновите антрополошки истражувања на многу научници од
Балканот, по Втората светска војна, утврдиле дека потеклото на Тракијците е од
Кавказ. На југоисток во Европа, во Балканско-Карпатскиот регион, тие дошле
во неолитот преку Мала Азија, Црното Море и Дунав, а пред сé преку
Вардарско-Моравската долина (Hoddinott, 1981 г., 15). Се утврдило дека

Тракијците биле многу способни земјоделци и рудари, имале заедница со
социјално здрела структура, но и еден етнички амалгам од различни народи кои
во период од околу 2000 години постепено се асимилирале. Заедниците во
Македонија и во северниот Егеј, во класичниот период, од страна на Хелените
го добиле името Тракијци. Не е познато како тие се викале меѓусебе (Hoddinott,
1981 г., 27). Што се однесува до обичаите, Херодот (V, 2-8) изнесува дека тие
имале обичај да ги продаваат своите деца во странство. Кога се раѓало детето,
тие кукале заради наволјите кои ќе мора да ги трпи во животот, а умрените ги
спалувале и ги погребувале со игра и голема веселба. Тетовирањето било знак
за високо благородништво. Невработеноста за нив била нешто најубаво, а
земјоделството нешто најлошо. Да се живее од војување и ограбување, за нив
било најголема „гордост“. Се претпоставува дека Тракијците зборувале со
балканска палеоглосологија. За јазикот на Тракијците потврдува и
ономастиката. Од оронимите тое се планината Хем (`ατµα, haima-крв која тече,
но и род), потоа планината Родопи (ροδον, rodon-ружа, роза и зборот ωψ, ωψης,
ops, opsis-изглед, лице) и др; од хоронимите, на прво место е Истрос (кованица,
ιστα, istia-храна и ρεω, reo, ro-струја, вода, река), реката Хебар (кованица
`ηβος,hebos-млад и `ηβη, hebe-зрелост, напон и зборот ρεω, reo и ροος, ros-струја,
река, т.е. Еврос). Следат Местос или Нестос (полн), Асимос (незначителен) итн.
Меѓу многубројните племиња најпознати се Гетите кои верувале дека се
бесмртни. Тие живееле меѓу Хема и Дунав, а потоа се преселиле преку Дунав и
добиле име Дачани. Во време на Демостен имале три државички. Од другите
племиња биле: Траузите, Скирниидите, Нипсеиците и др. Како тракиски крал се
споменува Ликург (λυκος, likos-волк), кој според митологијата бил син на
Дријант, внук на Аеј, крал на Едонците. Тој бил сурово казнет кога во
митологијата се споемнува околу Македонија и египетскиот крал Озирис.
Имено, кога Озирис ? го препуштил владеењето со Египет на својата жена
Изида и тргнал да го освојува Балканот, со себе ги понел и своите синови
Анубис и Македон, кои биле врвни воини. Бидејќи во Тракија го убиле кралот
Ликург, Озирис го прогласил Македон за крал и го оставил во земјата која по
него е наречена Македонија (Diodonus Sic., I 18, 1, 20, 3). Други кралеви на
Тракија биле: Амикос, Олор, Ринеј, Спаргапита, Терс, Тереј, Анадокос, Ситалк
(со ордиско потекло) и други.
Тракија била богата со шуми, рудници за сребро, житарици и коноп. Во
текот на персиските војни Тракија била, меѓу првите на Балканот, окупирана од
царот Дариј, во 512 год. пред Христа па сé до 479 година пред Христа кога
персискиот поход на Балканот бил скршен.

Енхелеи
Палеобалканското племе Енхелеи е поврзано со митското доселување на
Кадма и неговата жена Хармонија од беотска Теба, меѓу древните жители на
западниот Балкан и борбата со Илирите во XIII век пред Христа. Меѓутоа, тие
се интересни од повеќе аспекти, а пред сé што припаѓаат на единствениот
праисториски свет на Балканот и заради објаснување на подоцнежните односи
на западните граници на Македонија во историскиот и подоцнежен период.
Името на Енхелеите доаѓа од палеолингвистиката каде зборот `εγχελυς,
enhelis, што значи јагула, а `εηις, ehis-отровна змија. Од ова произлегува дека

тие претежно се занимавале со рибарство, односно со лов на јагули и биле
„јагулари“.
Енхелеите биле западни соседи на Македонците и Бригите и се
простирале од Преспанското и Охридското Езеро, долж реката Дрим, до заливот
Бока Которска. Јужно, Енхелеите го населувале просторот до Кераунските Гори,
односно граничеле со Теспоречаните (подоцна Епирци).
Легендарниот Кадмо, син на фенекискиот крал Агенор, е основач на
тврдината Кадмеј и градот Теба во пелешка Беотија, според кажувањата на
Ератостен, 1313 година пред Христа. Во длабока старост, Кадмо со својата жена
ја напушта Теба и оди во земјата на Енхелеите, а престолот му го препушта на
својот внук Пентеј. Доаѓањето на Кадмо меѓу Енхелеите можело да се случи по
1313 година пред Христа. Во новата татковина тој станал крал на Енхелеите и
ги победувал новодојдените варвари Илирите, кои станале нивни северни
соседи. По 100 години, т.е. околу 1213 година пред Христа, на Енхелеите им се
придружиле и преостанатите беотски Кадмејци, бидејќи биле протерани од
страна на Ахејците, од Арг на Пелопонез (Херодот, V, 61).
За религијата на Енхелеите податоците се скудни, но најверојатно, како и
другите народи на Балканот во тоа време, ги почитувале боговите на Олимп и
светилиштата во Додона, во соседната Теспротија. Со доаѓањето на Кадма, се
воведува тотемолатрија (култ) кон змијата, зашто тој „дошол во воловска кола
во вид на змија“ (Томсон, 1954г., 80, 180, 292). Едно од енхелејските племиња
кое може да се следи и низ историскиот период се Дасаретите. Нивната земја
Дасаретида ги опфаќала областите ?Црн Дрим, Охридското и Преспанското
Езеро и Девол (Папазоглу, 1957г., 224). Главен град на Десаретите бил Лихнид
(λυχνιδα, lihnida, од λυκ, λυχνος-лик, lihnos-светилка, ламба, борина), денешниот
град Охрид на истоименото езеро.
Други племиња познати во историјата се Пенестите (πενεστης, penestesслуга, надничар), Пирустите (πυρ, πυρος, pir, piros-оган) и други. За време на
македонскиот храл Филип II, од 358 година пред Христа, Десеретите влегле во
состав на македонската држава. Во војните на македонскиот крал Филип V со
Римјаните, 197 година пред Христа и понатаму, се споменуваат многубројни
градови во Десаретида, како што се Енхеланај, Пелиум, Лихнида итн. (Поливје,
V, 108, 2) сé до V век по Христа.

Пелагонци
Во пелашкиот свет, Пелагонија (кованица од зборовите πελ, πελας, pel,
pelas-блиску, најблизок роднина, πελαγος, pelagos-рамница, езеро, море и зборот
γεν, γενη, gen, gone-раѓање, род) е област на Балканот во сливот на западната
притока на Вардар (Aksios), Црна Река и Еригон. Таа ја опфаќа целата денешна
леринско-битолско-прилепска (пелагонска) рамница. На запад се граничела со
Енхелеите, односно Дасаретите, на север со Бригите и Дарданите, на исток со
Пеоните, а на југ со Македонците.
Од митологијата се дознава дека епонимен херој на Пелагонците бил
Пелагон, дека најголем и најсветол симбол на сите Пелазги бил гулабот
(περιστερα, peristera), олицетворен во планинскиот масив Пелистер (περι, periмногу, прекумерно и στερεος, stereos-јак, тврд). Во пелашката митологија,
божицата на светот Евринома, го зела обликот на гулабица и снела општо јајце
од кое излегле нејзините деца: сонцето, небото, земјата, планините, животните,

растенијата и др. Заради тоа, гулабот станал сеопшт симбол на мирољубивоста
на сите Пелазги и свет симбол на најголемото светилиште на тогашниот свет,
пелашкото пророштво Додони, во соседна Теспротија.
Друг митолошки симбол на сите Пелазги, кој се наоѓал во Пелагонија се
две планини под името Бореј (Βορεας,voras-север), Ниџе со Кајмакчален и
Бабуна, од „кои дува северниот ветер Бореј“.
Овој „Змискоопашест“ ветер бил уште еден назив кај Пелазгите за
Создавачот (Demiurga) Офион, кој играл и ја оплодил Евринома. Култот на
Бореите бил многу раширен насекаде по егејскиот свет. Се верувало дека Бореј
дувал во зима од планинскиот венец Бабуна, Ниџе и Стримон и дека како пастув
ги оплодувал кобилите и ги потопувал бродовите на непријателите, како на
пример на Персијците кај Атос и кај магнезискиот брег (Херодот, VII, 189).
Покрај митовите, првите пишани податоци за Пелагонците се јавуваат
дури во текот на IV век пред Христа. Според истражувањата на Папазоглу (1957
година, 199) во прашање се два натписа од Атина, од 365 и 363 година пред
Христа, до пелагонискиот крал Менелај. Тоа биле благодарници за воената и
финансиската помош која кралот му ја давал на австрискиот стратег Тимотеј во
војната против Халкидиќаните и Амфипољаните. Од историски аспект, овие
податоци докажуваат дека Пелагонците уште во средината на IV век пред
Христа имале своја одвоена политичка заедница, на чело со крал. Во време на
зајакнувањето на пеонската држава, Пелагонците политички се приклучиле во
нејзин состав. Во периодот на јакнење и ширење на македонската држава под
водство на Филип II , Пелагонија станала составен дел од Македонија. Инаку,
главниот град на Пелагонија исто така се викал Пелагонија и се наоѓал на
левиот брег на реката Еригон. Во наредните векови Пелагонија се споменува на
неколку места кај Ливиј, Страбон и Диодор, а во врска со римските освојувања
на Македонија и нејзините поделби, наведувајќи дека Пелагонија била центар,
Четвртата Македонска мерида. Трагата на градот Пелагонија се губи по
готските наезди кон крајот на V век н.е., но останува да постои областа
Пелагонија во Македонија.

Пеонци
Меѓу праисториските народи на централниот дел на Балканот се
вбројуваат и Пеонците, а нивната земја се викала Пеонија. Родоначалник на
Пеонците и нивен крал бил епонимниот херој Пеон (Παιων). Во митологијата
Пајон бил син на Посејдон и Хела, татко на Скордиск и Трибал. Според Хомер,
Пеон бил лекар на боговите, по кого лекарите на воените херои биле нарекувани
Пеониди, а иста придавка имале Аполон и Ескулап. Инаку, глаголот peonizo
(Παιωνιζω) значи пеење свечена воена, борбена песна. Браќа на Пеон биле Едон
(Ηδον, edon, од зборот edis-љубезен, драг) и според него тракискиот народ на
Стримон и Нест под името Ηδονοι, edoni, како и истоимената планина) и
Алмопа. По неговиот брат, називот го има Алмопија (αλµη, als, alme, αλµυρος,
almiros-солен и пοιεω, pieo-да се создава, прави, работи) во Долна Македонија.
Името на Пеон како божество се споменува многу рано, уште околу 1400 година
пред Христа, на глинените таблици испишани со линеарно Б писмо (Ventris,
Chadwich, 1956 г., 122).
Пеонците го населувале Балканот јужно од Дардан, меѓу Тракијците,
Пелагонците и Македонците. Живееле во средниот тек на реката Аксиј

(Вардар), околу Еригон (Црна) и Астибос (Брегалница), во чии води се правело
обредното крунисување на пеонските кралеви, како и во долината на Стримон.
Меѓу племињата кои се истакнувале биле Агрианите (αγριος, agrios-суров,
жесток, див), кои живееле околу изворот на Стримон и учествувале во походот
на Александар Македонски со 1000 стрелци.
Следат Стрипеоните (σιρος, siros-јама за жито), кои живееле во
рамницата на градот Серес, потоа, Пеоплите, Доберите и др.
Во Пеонија се споменуваат кралевите: Астропевс, Ликеј, Патраи,
Никрах, Бастареј, Андолеон, Леон, Допеон и други.
Археолошките ископувања во Гевгелија и Марвинци во Македонија ја
потврдуваат нивната висока култура и трговските врски со Мала Азија, а пред
сé со Троја, Јонија и Микена. Многу богатите археолошки наоди во Демир
Капија откриле златен и сребрен накит со висока вредност и ковани пари со
ликовите на веќе споменатите пеонски кралеви (Микулиќ, 1989 година). Во
Тројанската војна Пеонците биле сојузници со Троја. Хомер во поглавјето за
„Составот на тројанската војска“ (II, II, 848), за Пеонците вели: „А Пеонците
криволуки Пирехмо ги водеше јунакот /, од далечниот Амидон до Аксиј широка
река /, Аксиј кој земјата ја оплодува со најубава вода.“ По смртта на Пирехмо,
поетот во епот (I 1. XVII, 348), за смртта на вториот пеонски јунак Аписаон вели
„. . .и Аписаон, човечки пастир, син на Хипас /, во црниот дроб го рани. . . тој е
од плодната земја Пеонија. . . “
Главни градови на Пеонија биле Астибо, денешен Штип, и Стоби. Други
градови биле: Арг, Вилазора (Велес), Карпи (Демир Капија), Евристус, Баргала,
Армохија, Запара, Добер, Астреон итн. Реки: Аксиј (Вардар), Еригон (Црна),
Стримон (Струма), Астибос (Брегалница) итн.
За луѓето и обичаите на Пеонците постојат податоци од Херодот (IV, 33),
кој ги обиколил тие краишта. Тој зборува за постоење лавови во Паонија, дека
при принесувањето жртви на божицата Артемида ветените дарови ги виткале во
пченична слама. Во време на персиската окупација на Пеонија, некои нивни
племиња давале жесток отпор, па Сириопеонци и Пиплии биле преселени во
Фригија, во Мала Азија. По нивната успешна буна, тие се вратиле во Пеонија.
Во време на кралот Филип II Пеонија била приклучена кон Македонија.
Интересни се и податоците кои ги дал Херодот (V, 16): „Оние околу
Пангејската Планина и Прасиадското Езеро не паднале во рацете на Мегабаз.
Тој се обидел да ги покори и оние кои живееле на езерото и тоа вака: во сред
езеро се наоѓале древни скелиња на високи колци, а пристапот од копното бил
овозможен со помош на еден тесен мост. Колците под скелињата, во старо
време, ги донесувале сите жители на населбата заедно, а подоцна создале и
таков обичај. Кога некој ќе земел една жена, од планината, чие име било Орбел,
донесувал три колци и ги ставал под скелињата; а кај нив секој човек се женел
многупати. Секој имал на скелето по една колиба во која живеел и од која низ
скелето еден отвор водел долу во езерото. Коњите и говедата ги хранеле со
риба, а риба имало толку многу што кога ќе се спуштела корпата за ловење риби
низ отворот во езерото, по кратко време, кога ќе се извлечела, била преполна со
риба. . .“

Македонци
Праисторијата на Македонија може да се реконструира по истата
методологија како и другите заедници на Балканот, а на основа на различни
извори како што се митолошко-историски, археолошки, лингвистички и
литературни податоци.
Веќе е кажано дека митологијата на балканските простори е вткаена во
светлоста на хеленската митологија. Судејќи според археолошките податоци од
материјалната култура, посебно од ликовната уметност и од митологијата,
античка Македонија имала единствен митолошки систем. Тој содржи
етнолошки, етнографски, лингвистички, историско-книжевни и антрополошки
елементи кои можат топографски да се лоцираат на географско-политичкиот
простор на Македонија.
Според митологијата, постојат две преданија за Македонците. Според
едното предание, од авторот Diodorus Siculus (библиот. I, 18, 1; 20, 3),
митолошкиот крал по име Македон, бил син на египетскиот бог Озирис и
божицата Изида. Антропонимот Македон има основа µακ, µακαρ, mak, makarимашлив, блажен, среќен, додека сроден збор е µακεδνος, makednos-тенок,
силен, висок. Според оваа легенда, кога египетскиот крал Озирис, од V
династија египетски владетели, околу 2500-2340 година пред Христа, власта ? ја
препуштил на жена си Изида и пошол да го освојува светот, со себе ги повел и
своите синови Македон и Анубиус. Бидејќи Озирис во Тракија го убил
тракискиот крал Ликург, наследник на Дријант, својот прв син Македон го
прогласил за крал и го оставил во земјата која според него била наречена
Македонија (Срејовиќ и сораб.,1992 година, 243).
Озирис припаѓал на првиот ред египетски богови, бил бог на Сонцето
(Амон -Ра). Пред крајот на неговото валедеење дошло до духовни и религиозни
промени, па Озарис станал бог на Подземниот свет, како и Хад, зашто според
египетските верувања, задгробниот живот заземал најважно место. Од ова
произлегува дека потеклото на првиот македонски крал е божествено и
неговото лоцирање може да биде околу 2300 година пред Христа, што значи
при крајот на V египетска династија.
Според втората легенда, чиј автор е Хесиод (Фрагменти, 29), богот Зевс
нимфата Тиа имале два сина, Магнет и Македон. Магнет е епонимен крал на
македонското племе Магнети од источниот планински дел на Тесалија,
создавачи на Димини културата (300 година пред Христа).
Вториот син на Зевс, Македон, бил родоначелник на Македонците,
епонимен херој на Македонците и епонимен херој на Македонија која ги
опфаќала областите на Олимп, Пиерија и Пинд. Македон имал три сина:
Амарија, Пиер и Пинд. Наредни митолошки македонски кралеви биле: Еагар,
Орфеј, Леонт, Мид. Македонската историска династија, или т.н. Аргеадска
династија, според името на градот од кој потекнува (Argos Orestikon или
Рупишче, костурска околија во Западна Македонија), датира од околу 700
година пред Христа. Нејзин родоначалник бил Пердика I. Во историјата се
познати дваесет и седум кралеви до 168 година пред Христа, од кои најзначајни
се Архелај (413-399), Филип II (359-336), за кого Демостен (384-322) од Атина
рекол дека истовремено бил најдобар војсководец, благајник, политичар и
дипломат и дека никој никогаш не ја разбранувал така Европа пред него, и
Александар Велики Македонски (336-323). Македонците на Балканот биле
староседелци, како и сите палеобалкански народи. Тоа го потврдуваат и

археолошките наоди од VII и VI милениум пред Христа на локалитетите: Анза,
Породин, Неа Никомедеиа, Дупјак, Рупишта, Ситегрои, Зелениково и др.
Единствено тие успевале на Балканот да формираат единствена држава, во
општествено-политичка смисла, уште во време на кралот Пердика (околу 700
година пред Христа), да го сочуваат континуитетот и името на државноста од
дамнешната праисторија, а со Александар Македонски создаваат светска
Македонска империја, од Дрина и Дунав, до Индија и Кина.

Кралеви на античките македонски династии
Aргеади и Aнтигониди
Пердика I
(околу 700 година пред Христа)
Аргеј I
Филип I
Аероп I
Алкета I
Аминта I (540-495)
Александар I (495-452)
Пердика I I (452-412)
Архелај (413-399)
Орест (399-398)
Аероп I I (398-395)
Аминта I I (394-393)
Павсанија ( 393)
Аминта I I I (393-370)
Аргеј I I (393-392)
Александар I I (370-368)
Пердика I I I (368-359)
Филип I I (359-336)
Александар I I I Македонски (336-323)
Филип I I I Аридај (323-317)
Касандар (316-298)
Диметрије I (293-283)
Антигон I I Гоната (276-239)
Диметрије I I (239-229)
Антигон I I I (229-221)
Филип V (221-179)
Персеј (179-168)
Бидејќи кралот Аминта отишол, Александар им рекол на Персијците:
,,Почитувани гости, овие жени ви стојат потполно на располагање и можете, ако
ви е по волја, сите или поедини да ги обесчестите, но пуштете ги да се измијат,
па пак ќе ви се вратат по миењето“. Бидејќи Персијците се сложиле, тој ги
пратил жените надвор, во женските одаи, а Александар облекол исто толкав
број голобради момчиња во женска облека, па на секого му дал нож и ги вовел
внатре. Кога влегол со нив, им рекол на Персијците: ,,Персијци, мислам дека сте
кралски нагостени, па ви ги нудиме уште и своите мајки и сестри да се уверите
дека ви укажуваме онакво почитување какво што ви припаѓа“. Штом

Персијците се обиделе да ги милуваат преоблечените момчиња, тие ги убиле
сите до еден. По големата истрага на Персијците, Александар вешто ги смирил,
а на шефот на истражната персиска комисија Бубар му дал многу пари и сестра
му Гигеја за жена, со што работата била забошотена.
По смртта на кралот Аминта, на македонскиот престол дошол
Александар, како Александар I и владеел меѓу 495-452 година пред Христа. Во
историјата тој се споменува како прв организатор на пешадија и коњаница во
Македонија. Исто така, се наведува и неговото учество на Олимписките игри на
Пелопонез, (веројатно оние од 496 година пред Христа) за што Херодот (V, 22)
подвлекува: „Кога Александар дошол во Олимпија и сакал да се натпреварува
во трчање, не сакале тоа да му го дозволат другите Хелени, ниту варвари. Тогаш
Александар докажал дека е Аргеец и бил признат за Хелен“, т.е. за хеленофил,
па оттаму и името Александар I – Филхелен, односно пријател на Хелените.
Во персиско-елинските војни, Македонците се бореле на двете страни, па
дури и во поморските битки кај Саламина, кон крајот на септември, 480 година
пред Христа, на страна на Хелените. За ова Херодот (VIII, 43) изнесува: „Во
текот на војната на Саламина учествувале: Спартанци, Коринчани, Сикиоњани,
Епидаврани, Трезењани и Хермиоњани. Сите, освен Хермиоњаните, по потекло
биле Дорци и Македонци“. Пред прочуената битка кај Платеја во Атика, во
пролетта 479 година пред Христа, Александар лично му доставувал важни
обавестувања на спартанскиот крал Паусанија за бројот, распоредот и
вооружувањето на персиските сили и за времето на битката. Победени,
Персијците во паника го напуштиле Балканот. На македонскиот крал
Александар I му била доверена улогата како пратеник да склучи мир меѓу
Персија и Атина. Поради сите овие и други услуги, во историјата, Александар
бил наречен „Филхелен“, а не поради тоа што бил Хеллен. За време на
владеењето на овој крал, границите на Македонија биле проширени повеќе на
исток, со заземање на Крестонија и Бизалтија. Сето ова се случувало во општа
ровка меѓународна ситуација за превласт на овие простори меѓу Персија, Атина,
Спарта, Македонија, Тракија и Илирија.
Кралот Александар I го наследил неговиот син Пердика II, кој владеел
меѓу 452-412 година пред Христа. Тој бил крал на Македонија во периодот на
Пелопонеските војни, кога сé повеќе доаѓа до криза во односите со Атина,
заради нејзините експанзионистички и колонијалистички претензии околу
македонските и тракиските брегови. Пердика ја искористил спартанската
експедиција во 424 година пред Христа заедно да го разбијат Атинскиот сојуз и
колонијалното владеење на Атина. Покрај тоа, Пердика ја запрел тракиската
опасност на кралот Салтик (429 година пред Христа) и успешно го
експлоатирал антагонизмот меѓу хеленските градови. Во текот на неговото
владеење, на македонскиот двор престојувал и најпрочуениот лекар на
тогашното и подоцнежното време, Хипократ од Алкарнас, кој го лечел
разболениот крал. Пред Хипократ, во околу 460 година пред Христа, во
Македонија бил и таткото на историјата, Херодот, кој дал многу добри
податоци за Македонија.
По смртта на Пердика, на престолот на Аргеада дошол неговиот син
Архелај, кој владеел меѓу 413-399 година пред Христа. „Кога станал крал и
рамните патишта ги расекол, и останатото за војната го сторил: коњи, оружје и
останатата опрема, подобро отколку сите осум други кралеви“ (Туркидид, I I,
100).

Кралот Архелај е познат и по тоа што основал нова престолнина на
Македонија, Пелa, во покраината Ботиаја, преместувајќи ја истата од
планинските и погранични делови во идеален и централен, рамничарски крај,
покрај Термајскиот Залив, кој тогаш длабоко навлегувал во копното. Во текот
на само една генерација, Пела станала најголем и најубав македонски град.
Покрај тоа, Архелај е основач на светиот град Дион, на источните падини
на Олимп, чии ѕидини изнесувале 2.500 метри во должина, а површината на
утврдениот дел била 460.000 м2. Покрај храмот на богот Зевс, тука биле и
светилиштата на други богови: Дионис и Деметра, потоа Асклепије, Изида,
Муза и други. Следат театри, некрополи, палати, терми, куќи за великаните и
друго, кои биле откриени со археолошките истражувања од 1920, 1929, 1978 и
понатаму.
Кралот Архелај спаѓа меѓу крупните личности на Македонија. Тој го
продолжил обликувањето на внатрешната и меѓународната политика на
Македонија, која била трасирана од страна на кралот Пердика II, за
ослободување на приморските делови на земјата од атинскиот колонијализам,
како и од елинското влијание. За да се ослободи од притисокот на Атина, тој во
410 година пред Христа го преместил градот Пинда, кој бил најзначаен
приморски град на Термајскиот Залив за македонската независност, во
внатрешноста на земјата. Во негово време, Македонија се развила во модерна
држава.
Стопанството станало јако. Се граделе големи палати, сообраќајници,
општествени и културни институции. На неговиот двор во Пела престојувале
истакнати личности од културниот живот од Јонија, Еолија и Елада, а меѓу нив
и светски познатиот поет и секако главен трагичар Еврипид (485-406) кој бил
Анаксагорин ученик и Сократов пријател. Тој во Пела кај Архелај останал до
својата смрт, со многу големо взаемно почитување. Се смета дека Еврипид во
Македонија ја вовел феникиско-јонската аналфабета, што значи многу порано
отколку што тоа го сторила Атина, дури во 403 година пред Христа за време на
архонтот Евклида (Papastavrou, 1972, 61).
Декорацијата на македонскиот двор ја извршил популарниот сликар на
Хераклеја на Сицилија, под името Зевксис, околу 430 година пред Христа. Исто
така, познато е дека своето македонско потекло го истакнувал многу порано и
прочуениот епски поет Хесиод (околу 700 година пред Христа) кој пишувал
дека е син на Зевс и бил со исто презиме како Македонија и Македонците
(Е.И.Е., 1976, 1490). Хесиод е автор на теогонијата, создавање митови за
боговите на Олимп, и на козмогонијата, за постанокот на светот. Тој во својот
труд под наслов „Дела и денови“ ги удрил темелите на науките за земјоделието,
бродарството, домаќинството и живеењето, а сето тоа го преплетувал со митови
и басни.
По несреќната смрт на кралот Архелај, настанува период на анархија,
инвазија од страна на Илирите, Пеоните, Олимпите и други. Овој период во
Македонија траел околу 40 години, а се смениле девет кралеви и следела воена
помош од Спарта (379 и 362 година пред Христа). Македонија станала
неспособна да води независна меѓународна политика и се нашла меѓу двајца
ривали во хеленскиот свет, меѓу Атина и Теба.
Во таква ситуација, на македонскиот престол дошол Филип, син на
Аминта. Некои историчари, со Droysen (1877 година) на чело, времето на
Филип, на Александар Македонски и нивните наследници, па сé до падот на
македонското египетско кралство на Птоломеј во 30 години пред Христа под

Октавијан, го означуваат во историјата како Хеленистички период. Meѓутоа,
овие истражувања, како и други автори, убедливо покажуваат дека тоа бил
Македонистички период. Во овој интервал од околу 300 години, македонската
култура и цивилизација дошле до полн израз. Македонските кралства на
Балканот, со центар во Пела, во Египет со центар во Александрија и во Азија, со
центри во Антиохија и Пергам, станале генератори на автохтоната
цивилизација. Македонскиот јазик од своја страна, како „Александров коине“,
станал главен јазик на светската дипломатија, наука, трговија и комуникацијата
воопшто, во траење од околу 900 години. Тој добил посебно значење со појавата
на христијанството, придонел во христијанизацијата на светот и воведен е во
христијанската литургија, како еден од официјалните јазици за време на
Римското царство.
Во културен поглед, праисториските и аналитичките Македонци
најмногу придонеле во развојот на археотипското палеобалканско писмо
(линеарното А писмо од Церје-Скопје, околу 6000 години пред Христа, Пешиќ,
П. 1987 година и Дупјак-Костурско, околу 5260 година пред Христа,
Hourmouziades, G, 1966, како и македонското слоговно-фонетско писмо од
Ресна, околу 5000-4500 година пред Христа, Иљов, 2000) и јазик. За време на
Македонскиот комонвелт, јазикот на Александар Македонски станал и светски
јазик, јазик на Стариот и Новиот завет и на светската дипломатија. Заради тоа,
историогеографија, цел еден период од триста години (од кралот Филип II, 360
година пред Христа до Клеопатра, 30 година пред Христа) е именуван како м ак е д о н и з а м, со што се означува периодот на македонските: дух, наука,
техника, јазик и филозофија, како и историска пресвртница во светската
култура.
На територијата на Македонија, во близина на Куманово на локалитетот
Кокино, е откриена една од најстарите о п с е р в а т о р и и на светот. Според
извештајот на Американската агенција за истражување на вселената, НАСА,
оваа опсерваторија настанала пред 3800 години, т.е. околу 1800 години пред
Христа, а од неа постари се само Abu Simbel во Египет, Stounhenћ во Британија
и Angkor Bat во Камбоџа. Според оценката на стручњаците, опсерваторијата
можела со исклучителна точност да ги одреди четирите главни позиции на
Месечината и главните позиции на Сонцето во текот на годината. Тоа го
потврдуваат и неодамнешните археолошки наоди, „Стенската“ или
„Карпестата“ уметност (Rosk-Art), на македонскиот истражувач др. Алексовски,
кај Кратово во Македонија. На планинските карпи (стени) е откриена „Ѕвездена
карта“ (Astro-Map), со христијанска структура во облик на крст, гравури со
уметнички содржини, сочувани се во сегашната македонска уметност и др. од
бронзениот период (Шкокљев и Николовски, 2004 година).

Еолци или Еољи
Меѓу носителите на палеобалканскиот јазик и „Димини културата“ од
Подунавје, на просторите на јужниот Балкан, посебно во Пелазгија (Елада), и
тоа најпрво во Еолија, подоцна Тесалија, покрај Македоците (стр. 44) и
Минијците, биле и:Лапитите, Тироите, Магнезите и Флегите (Томсон, 1954
година, 268 и 283). (Прилог . . . .) Според митолошките и историските податоци,
Еолците најнапред го заземале просторот на источните падини на Олимп до
Грамос во Македонија и во североисточниот дел на Тесалија, во долниот слив

на реката Пенеј. На овие простори на Еолија, во генеолошките процеси на
Балканот, се наоѓало големото Бебеидското Езеро. Со неговиот постанок се
создадени услови за развој на Сескло и Димини културата. За овие процеси
Херодот (VII, 129) истакнува: „Постои една приказна според која Тесалија
некогаш била езеро, од сите страни опколена со високи планини. Тесалците
тврдат дека Посејдон ја направил клисурата Темпе, низ која тече реката Пенеј, и
тие имаат право. Имено, оној кој верува дека Посејдон ја тресе земјата и дека
клисурите кои настанале од земјотресите се дело на овој бог, тој сигурно, кога
ќе ја види оваа клисура, ќе рече дека тоа е дело на Посејдон. И јас ,мислам дека
оваа пукнатина меѓу планините настанала од земјотрес.“ Реприза на панонските
геолошки процеси. Значи, на овие простори во праисторијата се доселувале
разни племиња од Средно Подунавје и создале една мултинационална заедница.
Својата татковина ја нарекле Еолија и го зеле етнонимот Еолци. Во превод Eolis
значи различни, разновидни, мешани, разнородни, шарени, но значи и светол и
брзоног. Во подоцнешните историски случувања називот Еолија бил променет
во Тесалија, кога Теспроќаните, со пелашко потекло, староседалци од просторот
на Епир, поради продорот на Дорците-вистинските Хелени (Херодот, I, 56),
мигрирале во 1124 година пред Христа. Меѓутоа, по половина век (1053 година
пред Христа) и многу Еолци мигрирале во Мала Азија и на својата нова
татковина ? го дале името нова (?или Нова) Еолија.
Според Папаставро (1972 година, 16), Еолците како носители на
неолитската Димини култура, биле прв индоевропски народ од север, од Средно
Подунавје, кои сукцесивно ја населувале денешна Елада и тие биле основачи на
првата Троја која Блеген (The Coming of the Greeks, Amer. I. of Arch., Concord,
1897 година, 32-746) ја датира околу 3200-2000 година пред Христа.
Еолците, покрај Тесалија, во текот на времето ги населувале и Беотија,
Атика, Пелопонез, Крит и островите. Во митологијата тие се многу познати не
само како кралеви на Еолија, туку и на Беотија, Атина, Коринт, Арг, Елида,
Пил, Месена, Итака, Родос, Кидонија на запад на Крит итн. Еолците се познати
и како први основачи на Олимписките игри пред 776 година пред Христа, како
учесници во митот „Каледонски вепар“, во борбите за протерување на
Фениќаните на кралот Кадма од Теба (војните „седуммината“ и „епигоните“), во
Тројанската војан во 1192 година пред Христа, во експедицијата на Аргонаутите
во 1225 година пред Христа, во пренесувањето на своите богови од
хидролошкиот систем на Панонија и нивното издигнување на врвот на Олимп,
итн. По Тројанската војна, но и подоцна, подунавските Еолци биле првите
колонизатори на бреговите на Медитеранот и Црното Море, создавачи на
митологијата на Балканот, на Илијада и Одисеја, на обликувањето на животот
во античка Елада со создавањето на „полис државите“, на кралставата,
тиранијата и демократијата, како и новите општествено-економски односи и на
сé она што денес се нарекува „грчка цивилизација“, односно златна епоха на
Перикле. Следат легендите за Минијците, Лапитите и Тироите.

Минијци
Во рамките на ова истражување, од посебно значење се Минијците, кои
културата на Подунавјето ја пренеле преку Македонија, Тесалија, Беотија,
Пелопонез и Егеј, па сé до Либија. Во историјата Минијците (Μινυαι, основата
µιν, min-јас лично и υος,ios, iios-син, додека υιωνος, iionos-внук) се праисториски
народи на Минијскиот Орхомен во Беотија. Своето име на етнос тие го носат
според епонимниот крал Миниј (Μινυας). Се смета дека првобитно Минијците
живееле во тесалискиот Орхомен или Миниј (Μινυειος), кој се наоѓал на сливот
на реката Енипеј во Пенеј, во близина на Кранон, и долго време биле
поистоветувани со едно пелашко племе, заедно со Лапитите и Тироидите.
Меѓутоа, Томсон (1954 година, 124-135), како и многу подоцнежни
истражувачи, сметаат дека воинствените Минијци биле посебен етнос и дека
мигрирале од Подунавје во II милениум пред Христа, а што може да се следи
преку археолошките наоди. Од Подунавје, Минијците оделе кон југ по долината
на Повардарието (Аксија) и источните падини на Олимп, или преку Епир, и
стасале во југоисточниот дел на Еолија, т.е. Тесалиската Рамница. Подоцна се
прошириле сé до Коринтскиот Залив и Елада на Пелопонез.
Се тврди дека Минијците се носители на палеобалканската гносологија
од подунавските простори кон југ и тие се творци на културата „Димини“, по
истоимената локација во Тесалија. Schahermeyr (1964г.) исто така истакнува
дека Минијците својот нехеленски глосолошки супстрат го внеле во античкиот
јазик на Грците и дека тие мигрирале околу 2000-1900 г. пред Христа од север
кон ?Елада, од некој дел на Балканот или од просторот на Дунав. Денес во
Тимочка Краина во Србија постои гратче Миничево.
Во митологијата се наведува дека првиот крал на тесалискиот Орхомен
(Ορχοµενος, од зборовите: ορχος, orhos-ред, клада и µενος, menos-јунаштво,
сила), или Ерхомен (Ερχοµενος од ερχοµαι, erhome-да доаѓа), бил Андреј
(Ανδρευς), син на богот Пениј, истоимена река во Тесалија (Еолија). Негов
наследник бил Етиокле (Ετεοκλης, од зборовите ετεος, eteos-навистина и κλης,
kles-назив). Оваа династија исчезнала по 2000 година пред Христа, по некои
земјотреси и разурнувања.
Новата династија на Минијците ја основал Миниј кој бил син на
Посејдон. Тој го преместил своето седиште од Тесалија во Беотија и на устието
на реката Кефис во езерото Копаис го основал новиот град Орхомен. Миниј
станал творец на моќна, богата и славна праисториска држава на Минијците.
Неговите наследници исто така биле славни како што биле кралевите Орхомен,
Климен и Ергин, кој бил и освојувач на Теба. Клименовите синови Трифон
(Τροφωνιος) и Агамет (Αγαµηδης) биле прочуени архитекти на тврдини, храмови
и ризници. Во археологијата е позната „Минијската ризница“ која
претставувала огромна куполеста градба. По својата монументалност можела да
се спореди со египетските пирамиди (Срејовиќ и сораб. 1992 г., 226).
Заради својот придонес во културата, по ова племе од Подунавје,
културата на средно-бронзениот период на југот на Балканот била наречена
„Минијска култура“. Бидејќи бил употребуван посебен облик на керамика,
претежно темни облици на бели површини, како што се меандри и спирали,
Schlimann (1878г.) ја нарекол „минијска керамика“. Во димини групата на
грчкиот неолит покрај керамиката, која ја обележуваат вази со особена
декорација и облици, се јавува и пехар на ногата кој се смета за типичен облик и
за извесна група вази на подунавските праисториски локалитети. Во

археологијата Минијците се познати и по мегалитските утврдувања на
населбите, наспроти некогашните отворени населби. Во Димини, меѓу градбите
првпат се појавува тип на „мегаронска куќа“ која како најстар тип на овој вид во
Европа се појавува и на локалитетот Вучидол на Дунав (Тасиќ, 1995г.).
Градбата „мегарон“ (µεγαρον од µεγας, megas-голем, огромен, силен;
зборот припаѓа на балканската палеоглосологија со неелинско потекло) била
составена од две соби во континуитет. Според Папаставро (1972 г., 16), првата
соба имала трем на столбови (Προδοµος, prodomos-претсобје), додека другата
соба (δοµος-дом, сала, светилиште) во центарот имала тркалезно огниште и два
дрвени столба, држачи на кровот. Авторот смета дека носители на културата
Димини биле првите индоевропски народи кои мигрирале во Тесалија од север
и дека биле сродни со оние кои го изградиле првиот град Троја, каде се
појавуваат куќи од типот „мегарон“. Троја I се лоцира околу 3200-2600 година
пред Христа. Поголемиот број истражувачи се сложуваат дека Минијците не
биле Хелени, дека мигрирале од северниот дел на Балканот, поконкретно од
Подунавје. Во митологијата исто така се истакнува дека кралот Миниј имал
четири ќерки: Климена, Периклимена, Етеоклимена и Персефона. Тие биле
прочуените Минијади (Μιναδες) кои богот Дионис ги претворил во лилјаци. Од
минијската женска линија потекнуваат многу славни кралеви на праисториската
?Елада. Пред сé, тоа е Нелеј (Νηλευς) основач на Пил на Пелопонез, татко на
Нестор, херој во Тројанската војна, како и потомците на Нелеј. По доаѓањето на
Дорците во XI век пред Христа тие побегнале во Атина и тука ги дале славните
атински семејства Пезистрати и Алкменоиди, Пајониди и Кордиди, на кои
припаѓаат Солон и Платон (Томсон, 1954г., 126). Кордидите биле водачи на
миграцијата на Јонците на Атика во малоазиска Јонија. Брат близнак на Нелеј
бил Пелиј (Πελια), крал на Јонците во Тесалија, оженет со Минијката Филомаха,
внука на ќерката на Минија Персефона. Пелиј владеел со Јолк до доаѓањето на
Иасон (Јасон), внук на Миниј. Пелиј го убиле родените ќерки. На натпреварите
во негова чест учествувале многу познати јунаци, како што се: Орфеј, Пелеј,
Херакле и др.
Минијската култура својот најголем зенит го постигнала околу 1400 г.
пред Христа. Нејзините архитектонски и други достигнувања имале големо
влијание на микенската и целата егејска култура во поглед на изградбата на
утврдувањата (акрополите), мегаронските куќи, новите орудија и оружја,
поинаквиот начин на облекување (специфични кабаници-хламиди, лесни,
раскошни и скапи одела) итн. Покрај тоа, Минијците вовеле употреба на
килибарот, градењето големи бродови со педесет весла итн. Минијците од
Подунавје воспоставиле добри односи со своите соседи: Пелазгите, Магнетите,
Лапитите, Тироидите, Македонците и др., како и со Лимнеите, Тројанците,
Микените, Криќаните и др., што се потврдува и со археолошките наоди на
„минијската керамика“ во овие области. Со своите бродови Минијците пловеле
по Егејското и Црното Море сé до Колхида, на чија основа настанала
приказната за „златното руно“ на божествениот овен, а и приказната за
Аргонаутите. За минијското потекло на Аргонаутите постојат многубројни
податоци како од Аполониј од Род (I, 229), така и од Раусаниј (IX, 36,3), каде
меѓу другото се тврди дека Фрикс бил правнук на Миниј, а пак Јасон бил
потомок на ќерките на Миниј. Фрикс бил син на кралот на Орхомен, Атамас
(Αθαµας) и неговата жена Нефелин, (Νεφελη) и брат на Хела (`Ελλη). Во Фрикс
се заљубила неговата тетка Бијадика, жената на кралот Кретеј. Кога тој отсечно
ја одбил, таа го обвинила дека се обидел да ја силува. Заради тоа народот во

Беотија побарал смрт за Фрикс. Кога требало да биде жртвуван, Зевс или Хера
го пратила крилестиот златен овен кој долетал да му помогне на Фрикс.
Момчето со сестра му Хела, се качиле на грбот на овенот и одлетале на исток
кон Колхида, каде Хелиј (Сонце) ги чувал своите коњи во штали. По патот Хела
ја фатила вртоглавица, изгубила рамнотежа и паднала во клисурата меѓу Европа
и Азија, која според неа бил наречен Хелеспонт.
Фрикс го продолжил летот, стасал во Колхида и веднаш го жртвувал
овенот на Зевс. Неговото златно руно станало славно една генерација подоцна,
кога Аргонаутите тргнале во потрага по него, во 1225 година пред Христа. Сето
ова е Минијска легенда за златното руно и Фрикс.
Најдобри податоци за минијското потекло на Аргонаутите сепак
забележал Херодот (IV, 145 и понатаму) во врска со инцидентот кој се случил
меѓу Спартанците и Минијците на Тајгет: „...Пелазгите, ...ги протерале
потомците на Аргонаутите од Лемон, а тие оттаму отпловиле во Лакедемон и,
задржувајќи се на Тајгет, запалиле оган. Забележувајќи го тоа, Спартанците
пратиле гласници за да дознаат кои се и од каде се. Кога гласникот ги прашал,
тие му одговориле дека се Минијци, дека се внуци на Аргонаутите кои се
задржале на Земна и ги изродиле нив... Спартанците со задоволство ги примиле
Минијците и им одобриле да се населат каде што сакале. На тоа посебно биле
поттикнати од сознанието дека на бродот Арго биле и Тиндаридите (Костор,
спартански борач и Полидеук, спартански боксер, браќата на Клитеместра и
убавата Елена)... Примајќи ги Минијците во својата земја, им дале земја и ги
поделиле меѓу племињата.“ Тиндаридите биле со лелешко потекло. Не минало
многу време од нивното доаѓање, а Минијците зајакнале и барале да им биде
дадено да бидат кралеви. Заради тоа, некои Минијци биле протерани и заедно со
спартанскот крал Тера отишле и го населиле островот Калистра во Егејот. Тука
Тера повторно станал крал, а според него и името на островот Тера (Sandorini).
Меѓу Минијците на Тера бил и нивниот земјак Бат (Βαττος), син на
Полмнест, од Минијското семејство Еуфемиди (Ευφηµιδης). Овој минијски
Подунавец станал основач и крал на големата минијска колонија Кирена во
Либија, околу 630 година пред Христа, со која владеел 40 години. Неговите
славни потомци Батиади, Аркесилај I-IV и Бат II-IV, владееле со Кирена и по
460 година пред Христа, т.е. околу 170 години.
Со доаѓањето на Дорците на Балканот, најпрво во Тесалија, околу 1124
година пред Христа, а потоа на Пелопонез, во 1104 година пред Христа и во
Атика, во 1044 година пред Христа (Ератостен, 275-294 година пред Христа),
многу Минијци мигрирале во Мала Азија (Еолија и Јонија) и на егејските
острови. Доселениците во Еолија, т.е. и Минијците, биле први кои во
подоцнешните векови ја развиле епската поетска традиција на Хомер. Bruk
(1933) смета дека глосолошкиот супстрат на еолскиот јазик е јазикот на
Минијците (Томсон, 1954 г., 286), т.е. Подунавците. Томсон (1954 г., 408) исто
така забележува една паралела во митовите за Одисеј и Аргонаутите, па
истакнува дека митот за Аргонаутите, од исток на Балканот кон запад го
преместиле Минијците, потомци на Нелеј, при нивната миграција на запад на
Пелопонез. (Прилог 13)
Една голема група Минијци мигрирале на Кавказ, северно од Асирија во
Ермениј, под името Арменци. Херодот (VII, 73) изнесува дека Арменците се
потомци на Фригите, односно балканските Бриги. Гревс (1990 г., 154, 12)
истакнува дека Арменија значи Ar-Minni, што во негов превод било

„висорамнина Минија“. Меѓутоа, сметаме дека етнонимот и хоронимот
етимолошки имаат палеобалкански глосолошки супстрат.
Арменци би била кованица од αρ, αρα-ar, ara, што во превод значи
навистина, тукушто, токму и Μτνυοτ-Minijci, т.е. вистински Минијци. Денес, во
јужниот дел на Транскавказија постои Република Арменија или Ерменија, со
главен град Ереван. Минијската ономастика постои не само во Азија, туку и на
Балканот, како што се Арменохори и Арменово во Македонија, Јарменовци кај
Рудник, Јерменовци во Банат, како и градот El Minya во Горен Египет, на
левиот брег на Нил, со 200.000 жители, и др.

Лапити
Лапитите, како потомци на Хиперборејците, народ населен на далечниот
Север, на бреговите на Океанот, т.е. Дунав (Херодот, IV, 32 и понатаму), при
својата преселба долж Морава и Вардар, ги понеле со себе и ги донеле во
подножјето на Олимп и своите божества Посејдон и Аполон. Тоа го
потврдуваат легендите и античките писатели. Според делфинската легенда,
примарно седиште на богот Аполон бил Олимп и тесалиска Темпа. Храмот на
богот Посејдон, кој според Хесоид (Theogonia, 453 и понатаму) ги поставил
бедемите кои го опкружувале Тартар (Ѓердап), „бронзена врата“-денес „железна
капија“, бил пренесен во градот Петра, во областа Пиерија во Македонија.
Населби на Лапитите во Еолија биле: Атракс, Гиртон, Елатеја и Корона
(северно од денешниот град Лариса).
Етнонимот на Лапитите потекнува од сложен збор, каде lara значи
рамница, стомак, па оттаму и современите називи во медицината лапа-готомија
и лапа-роскопија. Како и од зборот it, императив од eimi-да припаѓаш, што би
значело народ од рамница. Топоним со ист корен постои во називот на градот
Лапово во Србија, во Моравската рамница, што упатува на хипотезата за
нивната прататковина, како и многу топоними во Хомоље под називот Петра,
Петриш, Петрикша, Петрач, Петро-Град, Петрина карпа итн. Лапитите во
митологијата се витешко племе, познато по јуначките борби со Кентаурите,
сурови, влакнести суштества кои живееле во тешко пристапните шуми и
планини Пелион, во Магнезиска Тесалија. Родоначалник на Лапитите бил
кралот Лапит, син на хиперборејскиот бог Аполон и нимфата Стилба, ќерка на
богот Пенеј. Нивни деца биле Форбант и Персифант. Според Diodor Sic. (IV, 69)
и Хомер (I, 1, I, 266 и XII, 128), како браѓа на Лапит се наведуваат уште Кентаур
и Енеја, додека деца му биле Пртенија и Периерг.
Постариот син на кралот Лапит Форбант, ја напуштил Тесалија и се
населил на островот Род кој бил загрозуван од бројни отровни змии. Откако го
ослободил островот од отровниците, формирал колонија од свои земјаци и
станал крал на Род. Со Хирмина Форбант имал два сина, Актор и Авгеј.
Меѓутоа, според едно друго предание од Пелопонез, Форбант од Тесалија
преминал во Елида, каде му помогнал на елидскиот крал Алектор во борбата
против Пелоп од Фригија. Во знак на благодарност Алектор со Форбант го
поделил кралството, кое по смртта на Форбант го населиле неговите синови и ја
поделиле власта над Елида.
Вториот син на кралот Лапид Терифанд станал крал на Атина. Тој бил
познат по праведноста и по својата побожност према хиперборејскиот бог на
Сонцето, Аполон, на кого му подигнал многубројни светилишта. Заради
исклучителната побожност, а според легендата, Зевс кралот Перифант, по

смртта, го претворил во орел, кој оттогаш се смета за крал на сите птици, а
престојувал покрај неговиот престол и го чувал неговиот скипар (жезлo).
Покрај сите, како прочуени владари на Лапитите се споменуваат уште и:
Иксион, Хипсеј, Пиритој, Полипет, Леонтеј, Елат, Каинеј, Корон и др.
Кралот на Лапитите Иксион бил внук на Перифант, син на Антион и брат
на Флегиј. Бил оженет со Дија, ќерка на кралот на Фокида Деонеј, а брат на
Кретеј и Магнет. Според Пиндар (Pythia, II, 39), пред да ја побара Дија, Иксион
на својот иден дедо му ветил големи дарови. Кога подоцна Дејонеј ги побарал,
зетот го намамил во својот дом и го фрлил во јама исполнета со зажарен јаглен.
По овој гнасен злочин Иксион полудел и никој од боговите и од луѓето не сакал
да го ослободи од гревот. Единствено Зевс се сожалил на неговите страдања и
не само што му го простил убиството, туку му подарил бесмртност и му
дозволил да присуствува на гозбите на боговите.
Во меѓувреме Иксион ја посакал љубовта на божицата Хера, Зевсовата
жена, и се осмелил да ја напатствува жената на својот доброчинител,
обесчествувајќи го нејзиниот лажен лик од облак (Nefele). Од оваа врска е роден
Кентаурот Хирон, татко на сите кентаури. Децата на ова чудовиште, со
магнезиските кобили, го наследиле горниот дел на телото од таткото, а долниот
од мајката. Заради оваа дрскост Зевс го казнил Иксион. Го распнал на запалено
тркало кое постојано се вртело во воздух околу земјата. Судбината на Икрон ја
обработувале Еврипид и Ескил во нивните трагедии. Синот на Иксион, Пиритој,
бил крал на Лапитите од Магнезија, на устието на реката Пенеј. Постои легенда
дека тој бил син на Зевс и жената на Иксион Дија. За тоа Хомер (II. XIV, 317)
кажува: „Ниту кога ја љубев жената на Иксион, која го роди Пиритој, на
боговите рамен. . .“
На денот на венчавката на Пиритој со ќерката на Бут, Хиподамија,
Кентаурот Евритон, опиен од вино, се обидел да ја напатствува невестата.
Неговиот пример го следеле и другите кентаури кои ги нападнале присутните
лапитски жени. Овој настан предизвикал војна меѓу Лапитите и кентаурите која
траела една година. На денот на победата на Лапитите, Хиподамија на кралот
Пиритој му го родила синот Полипет. По татковата смрт Полипет станал крал
на Лапитите. Кога пламнала Тројанската војна, заедно со својот пријател
Леонтиј тргнале со четириесет воени бродови кон бреговите на Тројада (Хомер,
I, 1, II, 740). На бојното поле Полипет се истакнувал со големо јунаштво. Со
останатите елински борци се нашол во дрвениот коњ, а по разурнувањето на
Троја се вратил во родниот крај. Братот на Иксион, Флегиј, е херој на
воинственото лапитско племе Флегијци (Пожаревљани) и татко на мајката на
Асклепеј, Коронида. Тој е основач на градот Флегиј во Беотија, а се споменува и
како валедетел на минијскиот град Орхомен. Воинствено расположен, Флегиј ја
ограбувал стоката и жетвата од своите соседи, сé до коринтската превлака?. Во
близина на Епидаур на Пелопонез, неговата жерка Коронида му родила син,
Асклепиј, идниот бог со лекарска вештина. Пиндар (Pyth. III) наведува дека
врската меѓу Коронида и Аполон се случила во Тесалија, па богот Асклепиј бил
роден во Трика (Трикала). Страбон (IX, 5, 21 и XIX, I, 40) кажува дека Коронида
живеела на брегот на Бебеитското Езеро во Тесалија, каде имала обичај да ги
мие своите нозе и каде подоцна богот Аполон станал нејзин љубовник. Што се
однесува до Флегијците, се раскажувало дека тие го ограбиле и запалиле
светилиштето во Делфи. Заради тоа, Аполон сите Флегијци ги фрлил во Тартар
(Ѓердап). Таму Флегиј, со најголемите криминалци, ги плаќал своите гревови,

трпел глад и страв, зашто над неговата глава се наоѓала карпа која секој миг
можела да падне.
Вонбрачен син на Иксион со Нефла бил прочуениот крал на кентаурите
Хирон, иако според Пиндар (Pyth. III, 45) тој бил син на титанот Крон и
Окенаидата Филира, ќерка на Тетија. Од другите кентаури се разликувал по
добрината, благоста, правилноста, побожноста и длабоката мудрост. Хирон
живеел во пештера на тесалиската планина Пелион. Бил учител и воспитувач на
многу херои, па дури и на богови. Ги учел на мудрост, морал. витештво,
лекарски вештини и ловење, па како таков имал значајна улога. Хомер (I, 1, XI,
832) го споменува како учител на Ахил, а Пиндар (Ryth. III, 45) и како учител на
Пелеј, Асклепиј и Јасенов.
Хирон го прифатил тукушто родениот син Херакле и му бил воспитувач,
пријател и учител. Подоцна, кога ги прогонувал дивите кентаури, Херакле
случајно со стрела го погодил својот учител. Хирон, кој бил способен да излечи
секаква рана, не можел да ја исцели својата. Се повлекол во пештерата и,
изморен од страдањата, му упатил молба на Зевс да умре наместо Прометеј.
Боговите го пренеле праведниот Хирон на небото, во соѕвездието на кентаурите.
Нимфата Харикло, ќерка на Аполон, му родила на Хирон син Каристо и две
ќерки.
Следен крал на Лапитите бил прочуениот Кенеј, син на кралот Елат во
истоимениот град во Тесалија, а внук на Антракс. Кенеј се одликувал со
исклучителна сила, а посебно се истакнал во борбите на Лапитите со кентаурите
на свадбата на Пиритој. Во митологијата тој е познат и по тоа што учествувал во
ловот на Калиндонскиот вепар и во походот на Аргонаутите.
Синот на кралот Кенеј бил Корон, епонимен херој и крал на истоимениот
град во Пегаситскиот Залив. Корон учествувал во походот на Аргонаутите и
војувал против дворскиот крал Егимија, син на Дор, првите Хелени во Тесалија.
Етимија владеел со Дорците населени околу планината Ета или долината Пенеј.
Кога на Егимија му се заканила опасност од лапитскиот крал Корон, го повикал
напомош Херакле и му ветил третина од својата земја. Херакле го убил Корон и
ги растерал Лапитите, а ветениот дел од земјата му припаднал на Хераклевиот
син Хил, кој подоцна, при освојувањето на Пелопонез, бил убиен во двобој од
Тегеачанинот Ехем.
Коронов син бил Андремон, крал и митски основач на градот Амфиса во
Фокида (Паусанија, X, 38, 5). Бил оженет со Горга, ќерка на калидонскиот крал
Енеј, кој бил познат по својата гостољубивост. Горга била сестра на Дејанирин,
која пак станала сопруга на Херакле.
Андремоновиот син Тоант бил водач на Етолците во Тројанската војна со
четириесет лаѓи (Хомер, I, 1, II, 638). Во оваа војна Тоант се истакнал со своето
јунаштво и речитост. Од војната среќно се вратил дома. Кога Одисеј морал да ја
напушти Итака, според одлуката на Неоптоломеј, тој нашол прибежиште кај
кралот Тоант. Таму Одисеј се оженил со неговата ќерка, која го родила неговиот
син Леонтофон. По десет години, во длабока старост, Одисеј умрел во дворецот
на Тоант.
Тоантов син бил Хемон, а неговиот син се викал Оксил, кому во
младоста му било уништено едното око со стрела. Личноста на Оксил е
поврзана со дорско-елинските освојувања на Пелопонез. Имено, кога потомците
на Херакле, Хераклидите, тргнале во поробување на Пелопидите на Пелопонез
преку западната страна, во 1104 година пред Христа, тие во Оксил го
препознале својот водач од пророштвото. Оксил покажал podgotvenost да ја

задоволи нивната молба, под услов Хелените (Хералидите), по освојувањето на
Пелопонез, да му ја препуштат управата над Елида, земјата на неговите претци.
Негови претци биле Лапидите, кои од Тесалија се преселиле под команда на
кралот Форбант. Синови на овој Форбант биле Актор и Аугија, а ќерка Проноја.
По Оксил, кралската власт во Елида ја презел неговиот син Лајас. Оксил мудро
владеел со Елида, донел многу закони и ги зел во заштита Ахејците кои биле
прогонувани од Хелените. Покрај тоа, ја презел грижата за светилиштето во
Олимпија и ги обновил Олимписките игри.
Синот на Фарбант и Хирмина, Актор, живеел во Елида со својот брат
Аугија. Бил сопруг на Молиона и татко на Молионидите, двајцата близнаци
Еурит и Ктеат. Биле најсилни во својата генерација. Го изгубиле животот во
цветот на младоста, кога Херакле ги убил од заседа кај Клеона, каде дошле како
претставници на Елида на Истамските игри. Оттогаш жителите на Елида
никогаш не учествувале на овие игри.
Вториот син на Форбант, Аугија, станал крал на Елида и бил прочуен по
своето богатство. Учествувал во походот на Аргонаутите во 1225 година пред
Христа. Имал и најбројни крда и стада на светот, тристотини белонозни црни
бикови и двестотини приплодни крави. Во неговите сточни дворишта и штали
лепешките не биле чистени неколку години. Кога Еуристеј, кралот на Микена,
Тиринта и Мидеја, од египетската династија Данаи, му наредил на Херакле да
ги исчисти овие запуштени штали, Аугија се израдувал зашто од ѓубрето се
ширеле страшни миризби и зарази, а тоа ја загрозувало земјата. Кралот Елида
дури и му ветил на Херакле десет проценти од говедата, зашто не верувал дека
работата ќе ја заврши за еден ден.
Кога Херакле ги исчистил шталите и дворовите, Аугија одбил да му ја
даде ветената награда, тврдејќи дека бил излажан бидејќи работата не ја
извршил сам, туку со речните богови со свртување на водата од блиските реки
Алфеј и Пенеј. Во судирот кој избил меѓу кралот и Херакле, синот на Аугија
Филеј застанал на страната на Херакле. Тогаш кралот го протерал Херакле и
неговиот син Елида. Во тоа учествувале внуците на Аугија, Милионидите, кои
подоцна Херакле ги убил од освета. Кога по еден воен поход Херакле ја освоил
Елида, го убил Аугија и неговите синови, освен Филеј кого го поставил на
престолот на Елида (Паусанија, V, 3, 1 и понатаму). Меѓутоа, се раскажува дека
Аугија не бил убиен и дека синот го вратил на престолот. Потоа Аугија долго
владеел со Елида и умрел во длабока старост, а народот му искажувал
божествени почести.
Кога Аугија го протерал синот Филеј, по судирот со Херакле, тој се
населил на Дилихија, остров во Јонското Море. Таму се оженил со Тимандра
која му родила син, Магет. По враќањето во родниот крај, Филеј го зазел
татковиот престол. Подоцна тој престолот на Елида им го отстапил на своите
браќа и се вратил на Дулихија. Учествувал во ловот на Калидонскиот вепар.
Филеј бил миленик на Зевс.
Мегет во митологијата е познат како син на Филеј и внук на елидскиот
крал Аугија, Негова мајка била Тимандра или Ктимена, ќерка на Лаерт и сестра
на Одисеј, како и сестра на Елена и Клитеменестрина. Мегет ја испросил Елена
и заради тоа учествувал во Тројанската војна со четириесет лаѓи. Во војната бил
облечен во прекрасен оклоп, подарок од кралот Еуфрет. Се споменува меѓу
јунаците кои се наоѓале во дрвениот коњ и меѓу повратниците од Троја
(Паусанија, Х, 25, 5).

Следејќи ја лапитската генеологија на југозападна Елада, Паусанија (V,
3) истакнал дека од Тоант до синот на Ендимионт, Етола, биле шест генерации.
Ендимион бил крал на Елида, син на Етлиј или на Зевс и Каликин, татко на Епеј,
Пеон, Етол и Еуридика. Бил прочуен ловец на кого Зевс му подарил моќ сам да
си го одреди денот на својата смрт. Бидејќи не сакал да ја дели својата земја, им
наредил на синовите да се натпреваруваат во трчање во Олимпија, а на
победникот му го ветил кралството. Победил Епеј кој по татковата смрт станал
крал на Елида. Погребан бил во Олимпија.
Во периодот на владеењето на Епеј со Елида, лиѓанинот Пелоп од Мала
Азија, кој ги донел Ахејците од Тесалска Фтија, ги зазел Пиза и соседната
Олимпија, одделувајќи ја од земјата на Епеј. Бидејќи Епеј немал деца, на
престолот го наследил неговиот брат Етол, додека пак Пеон побегнал во
Македонија. Етол бил оженет со ќерката на Форбант Проноја, која ги родила
синовите Плеурон и Калидон, епонимни херои на етолските градови. Подоцна,
кога Етол случајно го убил пелопонескиот крал Апид од Палантиј, тој побегнал
на север во Етолија, која по него го добила името Етолија. Синот на Етол и
Проноја, Плеурон, бил епонимен херој на градот Плеурон во Етолија. Се
оженил со Ксантија, ќерка на Дор, која ги родила синовите Агерон и Енеј и
трите ќерки: Стеропа, Стратоника и Лаофонта. Го поседувал и светилиштето во
Спарта.
Братот на Плеурон, Калидон, станал епонимен херој на истоимениот град
во Етолија. Подоцна градот станал прочуен во Елада заради колективниот лов
на Артемидиновиот вепар, во кој учествувале најхрабрите воини од целата
земја, зашто вепарот ги уништувал жетвите, тревата и работниците. Во
митологијата овој настан е познат како „Ловот на Калидонскиот вепар“, за
време на каледонскиот крал Енеј. А Енеј бил првиот смртник на кој Дионис му
подарил гранче винова лоза и виното го нарекол по своето име. Се раскажува
дека неговиот пастир Стафил (грозје) забележал јарец како јаде еден, дотогаш
непознат плод. Пастирот го набрал овој плод и бидејќи го изгмечил, добил сок.
Кралот Енеј овој напиток го нарекол по своето име-вино.
По бегството на Етол од Пелопонез, кралството на Енеј добило ново име,
Илис или Елида, по синот на ќерката на Ендимион, Еурикида, наречен Елеј. Со
ова и етнонимот на жителите од Епејци бил променет во Елејци. И додека Елеј
бил крал во Елида, се собрала војската на Хелените-Дорани кои го освоиле
Пелопонез во 1104 година пред Христа.
Многу потомци на Лапитите, во текот на времето, се населиле во Атика,
посебно во Атина, каде староседелци биле Пелазгите. Во митолошката
традиција тоа е поврзано со Етеобутадите, т.е. правите потомци на Бутадите,
атинско свештеничко племе, една важна гранка од тесалските Лапити (Томсон,
1954 г., 183).
Бутадите биле цвет на атинската аристократија, затворено, старо и
конзервативно племе, со богат имот и големи привилегии. Нивни симбол бил
воловската глава со рогови, зашто нивниот етноним потекнува од зборот вол,
говедо, бик.
Жителите на Атика и Атина, според херодот (I, 56) воделе потекло од
Пелазга и зборувале со варварски (негрчки) јазик. Нивни прв крал бил Кекропс,
син Ерехтеов, кој како и неговиот татко никнал од земјата како „човек-змија“,
т.е. бил домородец. Во Атина тој ги изградил Ерихтеевото и Атениното
светилиште, атинската тврдина Кекропија-Акропол. Жителите на Атина биле

земјоделци и сточари, а нивна божица била Атена, која дошла од Либија, додека
други тврдат дека стасала од Тесалија преку Беотија.
Според Томсон (1954 г., 184), кога Лапитите првпат ја населиле Атика и
Атина биле опкружени со непријателски расположените Пелазги. Меѓутоа,
Лапитите, со поголем степен култура и поагресивни, брзо се наметнале кака
управувачи во сите сектори на животот и станале аристократски сталеж и
големопоседници. Тие биле дрски и се фалеле со своето неатичко потекло, а
Пелазгите ги омаложувале кака „селани“ („ton aplon gion tis gis“). Ваквото
однесување и постојаните кавги, довеле до побуна на Пелазгите против
владејачката непријателска аристократија на дојденците.
За кавгата на Атињаните Херодот (VIII, 55) вели: „Во тврдината (градот)
се наоѓа храмот Ерихтеја за кого се зборува дека таму го родила земјата, а во
храмот се наоѓаат една маслинка и кладенец со морска вода. Атињаните
раскажуваат дека нив таму ги ставиле богот Посејдон и божицата Атена, како
знак дека се расправале околу земјата. . .“ Од ова се согледува дека се работи за
алегоричен приказ на односите меѓу Лапитите и Пелазгите, т.е. Посејдон и
Атена. Посејдон, како претставник на Лапитите, бил алчен за земно царство и
еднаш сонил дека има право на Атика, со тоа што некогаш удрил со трозабец во
Акрополот во градот Атина, каде што се создал кладенец со морска вода кој го
користеле пелашките Атињани. Подоцна, во време на кралот Кекроп, божицата
Атена сакала да ја преземе власта на мирен начин, садејќи маслинка покрај
кладенецот. Посејдон се налутил многу и ја повикал Атена на двобој, а таа се
согласила. Меѓутоа се вмешал Зевс и го изнел настанот на јавна расправа, која
била многу бурна. Во смирување на кризата голема улога одиграле Бутадите.
Според Хесиод (Фрагм.124), Бут бил син на Посејдон. Негова ќерка била
Хиподамеја која се омажила за липитскиот крал Периоја. Во текот на нивната
свадба се одиграла прочуената битка меѓу Лапитите и Кентаурите во ЕолијаТесалија. Потомците на овој Лапит, под името Бутади, се населиле во Атина и
тогаш успеале да станат свештеници на Ерихтеовото светилиште на АтенаПолијаси Посејдон, и имале голем углед. Кога настанала криза во
меѓуетничките односи, Бутадите станале посредници меѓу Лапитите и
Пелазгите за конфликотот да се реши на мирен и демократски начин, со
гласање. Тогаш жените и мажите имеле исто изборно право. Кога гласале
жените, тие гласале за божицата Атена, а мажите за богот Посејдон. Победиле
жените со еден глас повеќе, со што божицата го обезбедила своето владеење и
името на градот, Атина.
Меѓутоа, мажите набрзо се освестиле. Им го укинале изборното право на
жените, како и правото на граѓанство, и го забраниле обичајот децата да го
добиваат името на мајката (матријархат).
Жените во овој мит биле матријархални Пелазги, додека пак мажите
биле патријархални дојденци од Дунав-Лапити. Овој судир меѓу религиите
(Посејдон-Атена) се совпаѓа со општествено-економските промени, со
воведување на патријархатот, ослободувањето на мажите од туторството на
жените и преодот од омогамија во моногамија.

Тирои
Следно тесалско племе од Димини културата од подунавските простори,
биле Тироите. Томсон (1954 г., 134) смета дека Тироите и Лапитите биле гранки
од ист народ. Додека Лапитите го населувале североисточниот дел од Еолија
(Тесалија), Тироите биле населени во рамницата околу Пегаситскиот Залив,
околу денешниот град Волос. Нивна прва татковина биле населбите покрај
море, како што биле: Филаке, Ферај, Јолк, Нелеја, Бојбе и Кранон.
Археолошките локалитети на Димини културата се наоѓаат покрај античката
населба Јолк.
Тироите го носат епонимот на својата прамајка по име Тиро. Зборот тиро
значи сирење, а иста ономастика имало и местото на стариот плоштат во Атина,
каде што се продавало свежо сирење. Во нашите палеоглосолошки истражувања
на ономастиката во Србија, топоним со исто име како сир-аково, најдовме во
Стичкото поле, источно од Пожаревац и Млава.
Пиндар (Ryth., 4, 138) кажува дека Тироите мигрирале на север, преку
Македонија, и дека нивната прамајка Тиро се заљубила во богот Посејдон од
Петра на падините на Олимп. Како своја религија, верувањето во богот
Посејдон го донеле со себе и доселениците Тирои, како и нивните сонародници
Лапити.
Во митологијата името Тиро се јавило во праисторијата, како во
Тесалија, така и во Елида на северозапад на Пелопонез. Тесалската Тиро била
жена на богот Посејдон (Херодот, VIII, 55 и Паусанија,II, 1 и понатаму), но и на
Кретеј, кралот на Јолк, кој бил син на Еол.
Родоначалникот на сите Еолци, кралот Еол, во Одисеја (Х, 176) се јавува
како господар на сите ветрови и крал на карпестите пловечки острови на Еолија.
Според друго предание, тој бил син на богот Посејдон и Меланипа, која била
ќерка на Елениниот син Еол, внука на кентаурот Хирон. Кај Хомер (I, 1, VI, 152
и понатаму), како и кај Одисеја (II, 235 и понатаму), Еол бил татко на Кретеј и
Сизиф, додека кај Хесиод, како негови синови се вбројуваат уште Атамант,
татко на Фрикс, Салмонеј и Периер, а кај Аполодор (Библ. I, 73) и Магнет.
Според подоцнешните легенди, кои ги бележел Паусанија (IX, 20 и 40),
Еол бил епонимен херој на Еолците, син на Хелен и нимфата Орсида, брат на
Дор и Ксут и татко на седум синови и пет ќерки, меѓу кои биле: Кретеј, Сизиф,
Атамант, Магнет и др. Бидејќи Хелен, Дор и Јон не му биле познати на Хомер,
Томсон (1954 г., 128-130) смета дека односите на Еолците со Хелен, Дор и Јон
се подоцнежни и тежнееле трите одвоени и етнолошки различни племиња на
тлото на Елада, Ахејците, Еолците и Дорците-правите Хелени, да ги спојат во
единствен хеленски етнос. Заради тоа, за Хелен, Дор и Јон не се продолжува да
се зборува во овие анализи. Понатаму Томсон истакнува дека е симптоматично
Сизиф и Кретеј генеолошки да потекнуваат од Тесалија (Еолија) и да имаат
тесалски имиња, кои им припаѓаат на Минијците и Лапитите, односно на
носителите на палобалканскиот јазик од Подунавје, кој бил база за
подоцнешниот грчки јазик.
Синот на Еол, Сизиф, според митологијата, бил крал на тесалската Ефира
(подоцнешен назив Кранон). Страбон (328 и понатаму) тврди дека со името
Ефира се јавуваат пет градови во Елада, и тоа во Тесалија, на Коринт, во Елида,
во Епир и во Етолија. На овие простори во праисторискиот период не биле
евидентирани Ахејци, Дорци и Јонци. Како владетел, Сизиф важел за грабливец
и итар човек. Тој често ги откривал тајните на боговите, па затоа по смртта во

Хад, по казна на Зевс, морал да ја турка карпата по нагорнина, која постојано
паѓала и се враќала во подножјето-„Сизифова работа“. Според Аполодор (Библ.
I, 7), како негови деца се споменуваат: Миниј, Алмо. Терсандер, Глаук, Орнит и
Одисеј. Сизиф бил погребан на Истма на Пелопонез, а митот за него го
користеле Есхил, Софокле и Еврипид во нивните драми.
Алмо имал тесалско име и во митологијата се споменува меѓу кралевите
на минискиот Орхомен. Неговата ќерка Хриса му родила син на богот Ареј, по
име Флегиј, додека другата ќерка Хрисогенија го родила синот Хрис, кој бил
Аполонов свештеник во градот Хрис во Тројада. Ќерката на Хрис, Хрисоида,
била убава и чесна девојка која Грците ја заробиле во походот на Троја. Потоа
му била дадена како плен на врховниот грчки војсководец Агамемнон.
Следниот Сизифов син Орнит бил вледетел на Локрида. Владеењето му
го пренел на својот син Фок, додека со другиот син Троант владеел со Коринт.
Трант го наследил татковиот престол во Коринт. Во време на неговите
предци, Дорците-Хелени, под водство на Алет ја освоиле коринтската област во
? година пред Христа.
Фок е епонимен херој на Фокида и маж на Антиопа. Терсандер е
епонимен херој на градот Коронеја во Беотија, близу минијскиот Орхомен.
Во коринтскиот мит Глаук е син на Сизиф и татко на Белерофонт.
Владеел со Коринт (Ефир) и бил прочуен како одгледувач на коњи, особено
кобили. Се смета за основач на Исламските игри.
Белерофонт бил познат коринтски херој. Заради убиството на Белер
морал да го напушти Коринт и да отиде во Тиринт, каде кралот Прет го
ослободил од гревот. Сопругата на Прет се заљубила Белерофонт, па поради
интригите морал да го напушти Тиринт, а по налог на Прет бил испратен во
Ликија кај негов пријател. Со помош на боговите и својот крилест коњ Пегаз
направил значајни херојски дела. Кога кралот на Ликија Јобат видел дека кон
овој дојденец боговите биле наклонети, му отстапил половина кралство и го
оженил со својата ќерка Филиноја. Со неа имал два сина, Хиполох и Исидер и
ќерка Лаодамија. Белерофонт бил почитуван како херој во Коринт и во Ликија.
Негов внук бил Сарпедон, син на Лаодамија и Зевс.
Сарпедон бил владетел на Ликија, поседувал големи имоти и бил
почитуван како бог. Учествувал во Тројанската војна од страната на Тројанците
и се борел јуначки со Патрокло, кога и загинал. Бил погребан во Ликија. Еден од
Еоловите потомци бил и Филак, основач на градот Филака во Тесалија и бил
познат херој. Биле прочуени неговите говеда (Хомер, I, 1, II, 705). Негова жена
била Климена, ќерка на кралот Миниј. Нивни деца биле Ификло и Алкимеда,
која била мајка на Јасон и била омажена со Есон, од племето Тирои. Ификол
бил познат тркач и учествувал во походот на Аргонаутите, во 1225 година пред
Христа. Деца на Ификло и Астиоха биле Подарко и Протесилај.
Протесилај бил помладиот син на Ификло. Се оженил со Лаоданија,
ќерка на Акасто. Неговиот дедо Акаст бил син на кралот Пелија од Јолк во
Тесалија. Во брзањето што побрзо да тргне во Тројанската војна, Протесилај
заборавил да принесе жртва при венчавањето, па го навлекол на себе гневот на
Афродита. Пред почетокот на Тројанската војна, на Грците им било проречено
дека првиот јунак кој ќе стапне на тројанско тло ќе го изгуби животот.
Невнимателниот Протесилај бил тој, а бил убиен од тројанскиот херој Хектор.
Протесилај бил погребан на тракискиот Херсон. Но, во Хадот не можел да ја
заборави својата Лаодамија. Бидејќи боговите се сожалиле на несреќниот јунак,
му дозволиле кратко да се врати во својот дом во Тесалија. Кога дошла

разделбата. Лаодомија, која не можела да ја преживее разделбата, пресвиснала
од билка во неговата прегратка. Потоа жива се фрлила во оган и го завршила
својот живот. Љубовта меѓу Лаодомија и Протесилај ја овековечил Еврипид во
трагедијата „Протесилај“.
Генеологијата на Еолците продолжува со синот на Еол Кретеј и неговата
женидба со Тира, чие име се јавува како во Тесалија, така и во Елида на
Пелопонез.
Во легендата на тесалиските Тирои, Кретеј бил смртник, крал на Јолците.
Тој се оженил со својата внука од брат Тира, која му родила три сина, Ферет,
Амитаон и Есон. Кретеј ги усвоил и двете деца на неговата сопруга со богот
Посејдон, Пелија и Нелеј (Аполодор, Библ. I, 7, 3).
Ферет бил основач и епонимен херој на градот Фере (Рига од Фере) во
Тесалија, северозападно од Волос. Ферет бил оженет со Периклимена, ќерка на
кралот Миниј, по потекло од Подунавје. Нивни деца биле: Адмет, Еидомена,
Периопеда и Ликург, кој бил крал на Немеја за време на походот „Седуммина“
против Теба, 1913 година пред Христа. Адмет го наследил својот татко Ферет.
како крал на градот Фере, го проширил своето владеење на уште четири
тесалиски градови, а подоцна и на цела Тесалија (Еолија).
Вториот син на Кретеј и син на Тира, Амитаон, се оженил со Феретовата
ќерка Идомена, која му родила два сина, Мелампод и Бијант. Тие со своите
приврзаници мигрирале во Пелопонез. Аполодор (Библ. I, 1, 2, 2) бележи дека
тие биле внуци на Кретеј, но и Минијци. Според Паусанија (VI, 17, 6),
потомците на Малампод и Бијант живееле во Мегара во Атика, Месенија и
Акарнанија. Во митологијата Амитаон е познат по тоа што заедно со своите
роднини Нелеј и Пелиј ги основал Олимпискиот игри, кога се доселиле на
Пелопонез (Томсон, 1954 г., 129. Од друга страна, Паусанија (V, 8, 29)
истакнува дека Амитаоновата мудрост била многу пословична во Пелазгија.
Постариот син на Амитаон, Мелампод, кој живеел во близина на Пила на
Пелопонез, станал прочуен пророк, зашто го разбирал говорот на птиците, се
занимавал со медицина, со хумана репродукција, а посебно со лекување лудило.
Според Хомер (I 1, II 706), кога Мелампод како заробеник паднал во рацете на
кралот Филак во Тесалија, му пошло од рака да го излечи Ификло од полна
немоќ (импотенција) и неплодност.
Ификло бил син на Филак, крал на градот Филак во Тесалија, и
Минијката Климена, ќерка на кралот Миниј од Подунавје. Поттикнат од
желбата да добие внуци, кралот Филак му ги ветил на заробениот пророк
Милампод своите прочуени говеда, ако го излекува неговиот син од
неплодноста. Задоволниот крал Филак го исполнил своето ветување. Пророкот
ги добил слободата и ветените говеда, а потоа со подароците од Тесалија се
вратил во Месена на Пелопонез и говедата му ги дал на брат му Бијант.
За време на престојот на Меламопд во Месена, во средината на XIII век
пред Христа, се случил уште еден настан по кој тој станал познат. Ќерките на
аргивскиот крал Прет, Лисипа, Ифиноја и Ифијанса полуделе зашто божицата
Хера, Зевсовата жена, ги казнила, бидејќи пристапиле кон Дионисовиот култ.
Бил повикан Меломпод да ги излекува. Како награда, пророкот побарал една
третина од неговото кралство за себе. На кралот Прет му се чинело дека оваа
цена била превисока и го одбил Меломпод. Со време, лудилото се пренело и на
другите ергивски жени кои ги напуштале своите мажи, деца, домови и лутале
по Пелопонез. Тогаш кралот Прет бил принуден повторно да го повика
Меламод, но овој ја зголемил цената бидејќи заразата многу се проширила и

побарал уште една третина од земјата за својот брат Бијант. Со голема тага Прет
го прифатил барањето. Тогаш Мелампод, со помош на брат му, одбрал група
силни момчиња со кои ги протерал лудите Претови ќерки и избезумените жени
на Арг до градот Сикион. Откако ги собрал, ги однел во Елида на потокот
Миниј и таму сите ги исчистил и излечил од колективното лудило, освен
Ифиноја кој од замор умрела (Паусанија, II, 11, 3). Кралот Прет своите ќерки
Ифијанса и Лисипа ги омажил за Мелампод и неговиот брат Бијант.
Мелампод добил три сина: Мантиј, Антифат и Абант, како и две ќерки,
Пронија и Манта. Покрај споменатите успеси, Мелампод бил прв кој му
изградил храмови на Дионис во Грција и прв кој го разблажил виното со вода.
Од родот на Мелампод шест потомци владееле со Аргос, како и исто толку
поколенија. Ќе ги наведеме позначајните од нив.
Абант бил аргивски крал, а негов потомок бил Оикле, аргивски пророк,
син на Антифат. Се оженил со Нипермнестра, која го родила синот Амфијара и
двете ќерки, Ифијанира и Полибеја. Загинал во Мала Азија, кога Херакле тргнал
да му се освети на тројанскиот крал Лаомедонт.
Амфијара исто така бил потомок на пророкот Мелампод, херој од
аргивската и тебанската војна, во 1213 г. пред Христа. Неговата сопруга
Ерифила, ќерка на аргивскиот крал Талај, во среќниот брак ги родила синовите
Алкмеон и Амфилох и ќерките Евридика и Демонаса. Амфијара поседувал дар
да претскажува. Во војната ,,Седуммина“ против Теба, која вушност била војна
меѓу Подунавците и Фениќаните, Амфијара се истакнал во борбите. Зевс го
сторил бесмртен. Учествувал во ловот на Калидонскиот вепар, во походот на
Аргонаутите и на свеченостите приредувани во чест на Пелиј. Митот за него е
честа тема во античката литература, во поезијата и драмската уметност, од
страна на Еврипид, Есхил и др.
Алкмеон, како и неговиот татко Амфијара пред тоа, учествувал во
вториот поход против Теба по десет години, зашто претходниот пропаднал. Во
оваа војна Алкмеон бил водач на походот. Се истакнал во борбите, го убил
тебанскиот крал Лаодамант и прв влегол во градот. Алкмеон се женел три пати,
а еден од неговите синови бил Акарнан.
Акарнан имал трагичен живот, а митот за него го обработувале Еврипид
и Софокле. Тој бил епонимен херој и по него Акарнанија го добила името.
Помладиот син на Амитаон, Бијант, брат на Мелампод, кога дошол во
Месена кај својот роднина Нелеј, крал на Пила, се заљубил и ја побарал
неговата ќерка Перо. Кралот му ја ветил девојката под услов најпрво да ги
донесе прочуените говеда на Филак од Тесалија. Бијант тргнал за Тесалија и
залудно се обидувал да ги украде, зашто говедата ги чувал страшен и секогаш
буден пес. Само благодарејќи на пожртвуваноста на неговиот брат Мелампод,
планот успеал. По враќањето во Пелопонез, Нелеј ги добил бараните говеда, а
Бијант раката на убавата Перо. Со заслуга на Мелампод, Бијант добил и дел од
Претовото аргивско кралство. Со Перо Бијант имал повеќе деца, од кои
најпознат бил Талај. Подоцна, кога Бијант станал владетел на Арг, се оженил со
Лисипа, која му ја родила ќерката Анаксибија.
Синот на Бијант, Телај, учествувал во походот на Аргонаутите и имал
повеќе деца меѓу кои биле: Партенопеј, Пронакт, Мекистеј, Адраст, Ерифил и
др.
Партенопеј пораснал во Арг, се истакнувал со исклучителна убавина и
џиновски раст. Бил еден од војсководителите во походот „Седуммина“ на Теба

против Кадмејците. Во борбите се истакнал со голема храброст, но го усмртил
Актор.
Пронакт бил крал на Арг и бил почитуван како херој. Негови деца биле
Ликург и Амфитеј.
Мекистеј исто така учествувал во походот „Седуммина“ на Теба, каде
што и загинал. Неговиот син Еуријал се споменува во митологијата меѓу
Епигоните и како учесник во Тројанската војна (Хомер, I 1, II 559 и понатаму).
Адраст бил крал на Арг и бил оженет со Амфитеја која му родила шест
деца. Учествувал во првата војна против Теба и бил еден од војсководителите.
По десет години, Адраст повторно организирал поход против Фениќаните на
Теба со синовите на оние кои загинале во претходната војна. Овојпат
„Епигобите“ ја освоиле Теба и ги протерале Фениќаните, но Адраст умрел
скршен од болка заради смртта на својот син Егијалеј. Адраст бил почитуван во
повеќе елински градови.
Син на Егијалеј и внук на Адраст бил Кијанип кој бил крал на Арг,
учесник во Тројанската војна и еден од оние кои се наоѓале во древниот коњ.
Трет син на Тира и Кретеј бил Есон, крал на Јолк, каде што живееле и
многу Минијци (Гревс, 148, 9). Се оженил со Алкимеда, внука на кралот Миниј.
Нивни син бил Диомед, познат во митологијата како Јасон. Есон владеел со Јолк
додека од престолот не го симнал неговиот полубрат Пелиј, вонбрачен син на
Тира и богот Посејдон. Пелиј го затворил Есон и барал да се откаже од
наследството.
Јасон бил јунак на митот за Аргонаутите и тесалиски херој, чија легенда
во трудот „Аргонаутика“ ја опишал Apollonius Rh. (295-230 година пред
Христа). Јасон имал несреќно детство бидејќи неговиот чичко Пелиј, заради
наследство, сакал да го уништи без трошка милост. Јасоновата мајка, за да го
спречи тоа, применила лукавство. Ги собрала своите роднини да тажат над него
како над мртвороденче, а потоа го однела од градот Јолк во Магнезија, на
планината Пелион, кај мудриот кентаур Хирон. На пелион Диомед го
одгледувале Хироновата мајка и ќерка, а Хирон го научил на лекарска вештина,
па оттаму и името Јасон (од зборот iasis-лекување, излекување и лекар-iater,
iatar).
По дваесет години Јасон решил да отиде во Јолк за да ја побара кралската
власт. Кога дошол до надојдената река Енипеј, забележал старица која стоејќи
на брегот ги молела минувачите да ја пренесат преку реката, но никој не се
сожалил освен Јасон. Тој ја пренел на својот грб од другата страна на брегот. Во
речниот кал Јасон ја изгубил едната сандала. Старицата всушност била
маскирана божицата Хера, која подоцна во животот секогаш му помагала.
Во Јолк, Јасон се појавил на градскиот плоштад, силен и убав како бог,
со две копја во раката, нагрнат со крзно од пантер, но без една сандала. Сите се
прашувале кој бил овој дојденец. Кога кралот Пелиј го видел новодојдениот, се
сетил на едно пророштво да се чува од човек со една сандала, па грубо го
прашал кој е и како се вика татко му. Тој одговорил дека се вика Јасон, дека
претходно го нарекувале Диомед и дека е син на Есон. Рекол дека дошол во
својот роден крај за да ја побара кралската власт, која му припаѓа по татко.
Пелиј се преправал дека е спремен да го стори тоа под услов да му го донесе
Фриксовото златно руно од Колхида на Кавказ.
Со помош на Хирон и Хера, Јасон ги собрал најдобрите јунаци и ја
изградил лаѓата Арго (брз) со педесет весла. Потоа отпловил кон Колхида. По
многубројни перипетии и со помош на Медеја, ќерка на кралот на Колхида Ејет,

која се заљубила во Јасон, тој го убил змејот, чувар на „златното руно“. Кога го
зеле пленот, Аргонаутите заедно со Медеја веднаш се натовариле на Арго и
брзо отпловиле од Колхида, гонети од лаѓите на Ејет. За враќањето на
Аргонаутите постојат повеќе преданија.
Еден ден, како што беше кажано претходно, на плоштадот на Јолк се
појавил човек со една сандала. Тоа бил Јасон, син на некогашниот крал на Јолк,
Есон, кој го барал кралскиот престол кој и му припаѓал. Пелиј покажал
podgotvenost под еден услов, да му го донесе златното руно од Колхида. Јасон
се согласил со спогодбата и со своите Аргонаути, со голем успех, ја завршил
тешката задача. Кога по враќањето Јасон му го предал златното руно на Пелиј,
кралот одбил да му ја предаде власта.
Пелиј го убиле неговите ќерки Пелијади, благодарејќи на мамката на
волшебничката Медеја дека ќе го подмлади нивниот татко ако претходно го
распарчат. Плашејќи се од освета, Јасон му го препуштил кралството на синот
на Пелиј, Акаст. Според една легенда, Јасон заедно со Медеја отишол на Истам,
додека пак Акаст го погребал таткото со најголеми почести. По повод смртта на
Пелиј биле организирани натпревари на кои учествувале елинските јунаци, како
што биле Херакле, Пелеј и др., но и јунаци од северните земји, како што биле
Бореадите, Македонците Кокно, Орфеј, итн.
Акаст, син на Пелиј, се оженил со Астидемија. Нивни деца биле Стеропа,
Стенела и Лаодомија. Акаст учествувал во ловот на Калодонскиот вепар, а
потоа, против волјата на татко му, им се придружил на Јасон и Аргонаутите.
Како крал на Јолк, Акаст во митологијата бил познат и по тоа што го исчистил
од гревовите Пелеј, син на егинскиот крал Еак, крал на Фтија во Тесалија, татко
на најголемиот грчки јунак Ахил.
Додека Пелиј престојувал во Јолк, Акастовата жена Астидамија се
обидела да го заведе гостинот, а кога тој одбил, направила голема интрига.
Љубоморниот Акаст го однел Пелиј на планинината Пелион, без оружје и го
оставил на милост и немилост на кентаурите и дивите ѕверови. Пелиј го спасил
мудриот кентаур Хирон. По извесно време, Пелиј сам или со Јасон го разрушил
Јолк и го убил Акаст. Своите Мирмидонци, тесалиски Ахејци од Фтија, ги внел
во градот прку распарченото тело на Астидамија. Подоцна Пелеј бил прогонет
од Јолк и Фтија од потомците на Акаст, кои веќе не му се плашеле кога
слушнале за смртта на Ахил во Троја. Прогонетиот Пелеј, чекајќи го својот внук
Неоптолом, умрел на островот Икос, во близина на Еубеја, каде што бил и
погребан.
Акастовата ќерка Лаодамија се омажила за Протесилај, син на Ификло,
чија љубов била легендарна. Кога во Тројанската војна нејзиниот маж загинал,
таа направила негов кип од восок и често го прегрнувала. За да ја ослободи
својата ќерка од сеќавањата на загинатиот сопруг, Акаст ја фрлил восочната
фигура во оган.
Една од Акастовите сестри, Пелиади, била Алкеста. Таа била најубава и
најпобожна ќерка на кралот Пелиј и единствено таа не учествувала во убиството
на татка си. Алкеста се омажила за Адмет, крал на градот Фере во Тесалија, син
на Ферет. Во митологијата Алкеста била симбол на брачна љубов и
пожртвуваност. Нејзин син бил Еумел, учесник во Тројанската војна, и еден од
стројниците на убавата Елена. Еумел дошол пред Троја со единаесет воени лаѓи,
а ги понел и своите убави коњи. Владеел со тесалиска Пера.
Вториот вонбрачен син на Тиро со Посејдон бил Нелеј. Бидејќи морал да
го напушти Јолк, побегнал во Месенија, на југозапад на Пелопонез, каде на југ

од Наваринскиот Залив го основал градот Пил. Заради неговата популарност,
Хомер во своите епови го нарекува Нелејев град. Со себе ги повел и роднините
Мелампод и Бијант.
Според Паусанија (IV, 2), Нелеј во Месенија го примил неговиот
роднина Афареј, кој го основал градот Арена, според името на неговата жена.
Афареј бил син на Периј. внук на Еол од Тесалија и Енарета, и тој владеел со
Месенија. Бил оженет со Горгофона, ќерка на Персеј од Аргос на Пелопонез.
Арафеј бил татко на Линке, Идо и Пис, кралеви на Месенија. Синови на Πериј
биле уште и Леукип, Тинтареј и Икарије. Леукип станал крал на Месенија,
додека Τинтареј на Спарта. Τинтареј се оженил со Леда, ќерка на Етоловиот
крал Тестија. Негови деца биле Диоскури, Кастор и Полидеук и ќерките Елена,
Клитемнестра и др. Елена се омажила за Менелај, Клитемнестра за Агамемнон.
По смртта на своите синови, Тинтареј спартанскиот престол му го отстапил на
Менелај. Својата внука Хермиона ја омажил за синот на Агамемнон, Орест.
Тинтареј бил пограбан во Спарта. Последниот син на Перијер, Икарије, се
оженил во Акарнанија со Поликастра, ќерка на кралот Тестија, која ја родила
ќерката Пенелопа и пет синови. Кога пораснала, Пенелопа се омажила за
Одисеј, кралот на Итака, син на Сизиф, кој станал славен јунак во Тројанската
војна.
Наоѓајќи се меѓу своите роднини на Пелопонез, Нелеј се оженил со
Хлорида, ќерка на Амфион и Ниобина, од племето Минијци од Пеолопнез. Таа
му родила дванаесет синови и ќерката Перо. Од синовите најпознати се Нестор
и Периклимен.Како крал на Пил, Нелеј доживеал длабока старост.
Археолошките истражувања утврдиле дека Нелеј изградил голема палата
наречена „Несторова палата“. Откриен е и архив со околу 1200 керамички
плочки испишани со линеарно „Б“ писмо, кои се датирани во 1200 г. пред
Христа.
Според Томсон (1954 г., 130 и 285), Нелеидите заедно со Лапитите ја
внеле на Плеопонез балканската глосологија и религија. Тоа се заклучува не
само по линеарното „Б“ писмо, туку и по топонимите, како што се: Пинеј,
Енипеј, Минијеј, пред сé во Елида, а пренесени од Еолоја. Исто така, тие го
вовеле и митот за својата прабаба, Тиро, според кој таа е ќерка на Салмонеј, син
на Еол, која својата младост ја минала во Тесалија. Според митот, тој подоцна
се иселил во Елида каде го основал градот Салмона, северно од Олимпија. Таму
станал крал на Елида женејќи се со ќерката на Алеј, Алкидика, која ја родила
преубавата и мудра девојка Тиро. Со Нелеидите во Месена стасал и богот
Посејдон (Томсон, 1954 г., 285). Нелеидите биле и одлични морепловци. Според
Аристотел, жителите на Пил пловеле не само до Кавказ, туку и до Јадранското
Море, каде набавувале килибар од устието на реката По во Италија. Тоа го
утврдиле и археолошките наоди во Пил, каде биле откриени големи количини
килибар, со што Пила заземала значајно место во „килибарскиот пат“ од
Балканот до Медитеранот.
Најстариот син на Нелеј бил Периклимен, кој учествувал во походот на
Аргонаутите во 1225 година пред Христа. Во борба него го убил Херакле
(Аполодор, Библ. I, 9, 9) кога дошол во Пил за Нелеј да го исчисти од гревовите
по убиството на Ифит, прочуениот стрелец, син на кралот Еврит, кој владеел со
Ехалија во Месена. Нелеј го одбил тоа бидејќи бил голем пријател со таткото на
Ифит. Заради тоа Херакле ги нападнал Нелеидите и при тоа ги убил единаесетте
сина на Нелеј, освен најмладиот Нестор кој бил отсутен.

Нелеј му го препуштил кралството Пил на својот син Нестор и се
повлекол на Коринт, каде умрел во длабока старост, и таму бил погребан со
големи почести (Паусанија, II 2, 2 и III, 26).
Митот за Херакле и заземањето на Пил бил уште еден настан во
ахејскиот продор покрај Тесалиска Фтија на Пелопонез, под водство на Пелоп
во XIII век пред Христа (Гревс, 1990).
Нестор бил најмлад син на Нелеј, оженет со Евридика, која му родила
две ќерки и седум синови: Пизистрат, Антилох, Трасимед, Арет, Персеј,
Стратих и Ехефрон. Бил мудар и храбар крал на Пилите. Учествувал во
прочуениот лов на Калидонскиот вепар и во походот на Аргонаутите. Бил многу
ангажиран во подготовките на Тројанската војна, кога со Одисеј собирал војска
по цела Елада. Одел дури до Фтија во Тесалија да ги наговори Ахил и Патрокле
за војна. Пред Троја Нестор стасал со деведесет лаѓи и двата сина, Антилох и
Трасимед. Во текот на Тројанската војна се истакнал како „коњаникот Нестор“
и бил главен советник и мудар стратег (Хомер, I 1, IV, 170). По освојувањето на
Троја среќно се вратил во родниот Пил, во својот раскошен дворец, каде
дочекал длабока старост и таму бил погребан.
Кога Хелените-Дорци го освојувале Пелопонез, во 1104 година пред
Христа, многу Нелеиди ја напуштиле Месенија и се населиле претежно во
Атина, каде со Лапитите се вклучиле во кралските владеачки семејства, до 1044
година пред Христа. Според Херодот (V, 65) и Паусанија (II, 18. 8), некои
Нелејци го преживеале елинскиот налет во Месена.
Меѓу најпознатите братства на Нелејците од Пил во Атина спаѓале:
Пизистратидите, Кодридите, Алкменоидите и Пајонидите.
Посебно за Пизистратидите, Херодот (V, 65) истакнува дека тие
навистина по потекло биле од Пил и биле потомци на кралот Нелеј, исто како и
фамилиите Кодра и Меланта, кои порано се доселиле во Атина и таму станале
кралеви. Покрај тоа, Нелејците биле тие кои најмногу влијаеле во обликувањето
на општествено-социјалниот и економскиот живот во Елада, во т.н. архаичниот
период (VIII-VI век пред Христа), во периодот на класичната грчка
цивилизација. Тие придонеле во реформите на „полис-државите“, со преодот од
кралското уредување и тиранија до демократија, како врв на политичкиот
живот.
Пизистрат бил Хипокритов син, кој владеел со Атина седумнаесет
години (560-543), односно трипати бил избран за тиранин и трипати бил
протеруван (шеснаесет години). Неговиот период се смета за најславен во
историјата на Атина, а тој како најголем политичар (Папаставро, 1972 г., 124).
Аристотел (Полит. 2, 7) за него вели дека бил „голем хуманист, милостив и
демократски етичар, способен политичар и војсководец.“Покрај тоа, Пизистар
бил прв кој ги собрал Хомеровите дела. Умрел во 528/7 година пред Христа.
По неговата смрт, владетел (архонд) на Атина станал неговиот син
Хипиј, кој управувал со државата до 520 година пред Христа. Го наследил
неговиот син Хипарх, до 514 година пред Христа. Времето на Пизистратидите
претставувал највисок степен на атинската, па и на грчката цивилизација во
архаичниот период. Со Пизистратидите се завршил периодот на тираните, кога
со помош на дорската-елинската Спарта на сцена стапува наредната Нелејска
фамилија, Алкмеониди.
Алкмеонидите биле потомци на Алкмеон, внук на Трасимед. Имено,
Трасимед, заедно со својот брат Антилох, го придружувале својот татко Нестор
во Тројанската војна. Антилох во војната загинал жртвувајќи се за да го спаси

татка си и бил погребан на Хелиспонт, заедно со Ахил и Петрокле. По
разурнувањето на Троја, Трасимед среќно се вратил во родниот Пил (Хомер, I,
1, 8, IX и понатаму). Трасимед бил татко на Сил и дедо на Алкмеон, предок на
атинското семејство Алкмеониди. Бил погребан во Пил (Паусанија, II, 18. IV.
36).
Алкмеон бил последен доживотен архонт на Атина, 757 година пред
Христа. Негови потомци биле: Мегакле, Клистен, Клиниј, Перикле, Клиниј II,
Алкибијад, Клиниј III и др. Ќе наведеме позначајни личности од ова големо
братство.
Мегакле бил атински политичар и архонт. Бил познат по тоа што во 612
година пред Христа ја уништил Килоновата странка. Неговиот внук, под исто
име, бил противник на Пизистрат, додека пак правнукот бил дедо на Алкибиад.
Клистен бил син на Мегакле и Агариста, глава на Алкмеонидите во
Атина. Извршил реорганизација на општествениот систем и ја зацврстил
демократијата. Новата демократија на Атина наишла на реакција на
конзервативната Спарта, па дошло до воен судир. Заради оваа криза дошло до
сојузништво меѓу Атина и Персија, а подоцна и до грчко-персиските војни, 490479 година пред Христа.
Меѓу значајните Алкмеониди спаѓа и Перикле (499-429). Бил син на Ксан
и Агариста, најславен демократски државник на Атина, претставник на
“златниот Периклев период’, на класичната грчка цивилизација. Водач на
демократската партија во Атина. Владеел цели дваесет години. Спровел крупни
демократски, политички и економски реформи. Бил мецена на филозофијата и
уметноста. Ја разубавел Атина со величествени градби на Акропол (Пантеон,
Пропилеј итн.), ја зацврстил одбраната на градот со тврдини како што биле
„Долгите ѕидови“ до Пиреја и сл. Покрај тоа, им помагал на значајни уметници
како што биле скулпторите Фидиј и Мирон, сликарите Аполодор и Полигнот,
филозофот Анаксагор и др. Умрел во 429 г. пред Христа во Атина.
Роднина на Перикле бил Алкибиад (450-404), син на Клиниј, познат
Атињанин, ученик на Сократ. Бил многу надарен, станал атински војсководец и
државник, и наследник на Перикле. Тој бил претставник на новата генерација
софости. Како одличен говорник, успеал да ги наговори Атињаните да ја
обноват војната против дорска-елинска Спарта, 415 година пред Христа, па така
започнала II Пелопонеска војна, кобна за Атина. Војувал против Сицилија, а бил
сменет од високото место бидејќи бил обвинет дека ги навредува боговите.
Пребегнал кај Спартанците кои, благодарејќи му нему, тешко ги поразиле
Атињаните, но сепак се смирил со нив во 408 година пред Христа. И повторно
станал воен заповедник. Животот го завршил во Мала Азија, каде што го убиле
Персијците по налог на Спартанците. Неговото предавство на демократска
Атина и пребегнувањето во аристократските земји Спарта и Персија,
претставуваат типичен пример на човечката совест во периодот на пропаѓањето
на грчкото робовладетелско општество, непосредно пред потпаѓањето на Грција
под власта на Македонија.
Следни потомци на славните пилски кралеви Нелејци, од лозата на
Нестор, биле Кодридите. Тие свој патрон добиле од Кодро, митски крал на
Атина, кој бил син на Мелант.
Во митологијата Мелант бил потомок на Нелеј, син на Андропомп и
Хениона, татко на споменатиот Кодро (Херодот, I, 147). Бил владетел во
Месенија сé до доаѓањето на Дорците-Хелените, 1104 година пред Христа.

Пребегнувајќи во Атика со некои свои поданици, станал крал на Атина, наместо
дотогашниот крал Тимета, брат или зет на тројанскиот крал Пријам.
Тимет бил последен потомок на Тезеј, домородец од кралската лоза
Пелазги. Бидејќи за време на војните меѓу Атињаните и Фениќаните од Теба,
околу градот Еноја на североисток на Атика, ниту една страна не победила,
било решено војната да се реши со двобој меѓу кралевите. Тимет не се осудил
да излезе на двобој и ветил дека ќе ја предаде власта над Атина на оној јунак кој
ќе го победи тебанскиот крал Ксант. Мелант ја прифатил борбата наместо
кралот Тимет и во жесток судар го победил противникот. Во знак на
благодарност за извојуваната победа над Тебанците, Атињаните го избрале
Мелант за крал.
По смртта на Мелант, неговиот син Кодро станал крал на Атина, со која
владеел дваесет и една година. Имал два сина, Медонт и Нелеј. Легендарниот
крал Кодро загинал храбро борејќи се против Дорците-Хелените, кои
навлегувале од Пелопонез. Бил убиен пред градската капија на Атина, околу
1091 или 1088 г. п.н.е Кодра го наследил неговиот постар син Медонт. Меѓу
браќата дошло до кавга околу престолот. Заради тоа, а и заради сé посилниот
пробив на новите освојувачи Дорци, од Пелопонез и од Дриоптида-Дорида,
Нелеј - Помладиот, со бројни Атињани од Атина и Атика, како и од Пелопонез,
ја напуштил Грција и мигрирал во југозападниот дел на Мала Азија, 1044
година пред Христа. Таму, емигранитите основале „Сејонски сојуз“ од
дванаесет градови, со Милет како главен град. Во многу од овие градови
Кодридите станале кралеви (Херодот, I, 147). Овие Кодриди, потомци на
тесалските и месенските Подунавци, со Ахејците и другите староседелци, во
нови услови на источните брегови на Егеј, ги удриле темелите на својата нова
култура, а пред сé на својот палобалкански јазик, познат како јонски дијалект, а
ги пренеле и своите олимписки богови. Јонањите први го го прифатиле
феникиското писмо меѓу 900-700 година пред Христа.
И покрај наведените миграции во Х век пред Христа, многу Кодриди.
потомци
на
Медонт-Медонтидите
и
Нелејците-Пизистратидите
и
Алкмеонидите, опстанале во Атина и Атика и тие можат да се следат до IV век
пред Христа. Томсон (1954 г., 126), цитирајќи го Петерсон (Quaestiones de
historia gentium Atticarum, Scheswing, 1880), наведува дека во тоа време
генеолошкото дрво само на Кодридите опфаќало 32 генерации. Меѓу
најзнаменитите спаѓаат Солон и Платон.
Солон (638-559) бил син на Ексикестид, од Медонтовото стебло на
Кодридите. Бил еден од седуммината грчки мудреци. Се истакнал во
велетрговијата и политичките борби во Атина меѓу аристократите и демосот. Во
594/3 г. пред Христа станал законодавец и реформатор. Неговите
робовладетелски закони постигнале врв во периодот на Перикле и опстанале сé
до периодот на Александар Македонски во Александрија. Тие станале почетна
основа на историскиот развој на идејата за држава во Европа.
Платон, или Аристокле, (427-347) бил син на Кодридот Аристон и
Периклиона. Станал голем филозоф и основач на филозофската школа,
Академија, во Атина.
Сржта на неговата филозофија ја сочинува учењето за идеите како
непроменливи мисловни суштини на светот, додека „сетилните нешта“
претставуваат само нивни „сенки“. Врвна идеја е идејата за благосостојбата,
која е идеја само на божествата, додека врвна вештина е мудроста. Според
Платон, методот на барање на вистината е дијалектиката како вештина на

споредувања и анализи. Најпознати творби на Платон се: „За државата“,
„Гозба“, „Одбраната на Сократ“, „Менон“, „Симпозиум“, „Тимеј“ и др.
Платон бил Сократов ученик и учител на Аристотел. Платоновата
академија како филозофска школа постоела до 529 година пред Христа, кога
како паганска институција ја укинал царот Јустинијан.

Пелазги
Меѓу палобалканските популации на јужниот Балкан во последниот век,
значајно место заземаат научните, историските, археолошките и лингвистичките
истражувања на Пелазгите. Според Херодот (II, 56), ја населувале земјата
Пелазгија, што било подоцнежно име на Елада. Етимолошки πελ, πελας, pel,
pelas, значи најблизок род, сосед, пријател, додека γεα, γη, gea, ge-земја,
татковина, држава, па оттаму и Πελασγιη старо име за Елада. Жителите се
нарекувале Пелазги, Πελασγοι од Πελας, pelas и γεν, gen-род, племе, поколение,
доаѓање на свет.
Во прастаро време, Пелазгите имале седиште околу Додона во Епир, а
потоа се прошириле во Еолија, подоцнешен назив за Тесалија, Атика,
Пелопонез и на егејските острови, т.е. на Балканскиот Полуостров од 36° до 40°
северна географска ширина. Оваа географска ширина се поклопувала со
линијата која ја сочинувале на југ, на Пелопонез, а на север Олимп, Хасиа и
Пинд. На север од Пелазгија, од 40° до 41° се наоѓала Македонија и Енхелија,
северно Бригија, Пелагонија и Тракија, а уште посеверно Бореја и Хипербореја.
Пелазгија ја населувале разни племиња. На север спрема југ тоа биле:
Теспрочаните, Тераубите, Магнетите, Минијците, Лапидите, Тироидите,
Акарнаните, Локрите, Беотите и Атичаните во континенталниот дел. На
полуостровот Апис (подоцна Пелопонез) биле: Аркадите, Егијалците,
Кавконците, Лелезите и Јонците. Пелазгите на егејските острови се нарекувале:
Лименејци. Лезбијци, Самљани, Хии и др. На островите во Јонското Море
живееле Карите и повторно Лелезите, како и други племиња кои имале
заеднички пелашки идентитет.
Најмногу податоци за Пелазгија дава Херодот, а од неговите списи тие
изронуваат од митот. Тој ја опишува нивната историја, занимавајќи се со нив и
како нивни современик, 484-421 година пред Христа. Хомер, Диодор, Страбон и
други писатели пишувале за Пелазгите. Низ вековите Пелазгите биле
заборавени. Во XIX век кон нив вниманието го свртува Fittboten (1862 г.). Се
раѓа пелазгологија, науката за Пелазгите. Таа ги обработува археолошките
материјали, културата и лингвистиката на Пелазгите. Археолошките и
глосолошките елементи на Пелазгите, многу студиозно ги истражувале во
своите пионерски трудови: Kretchmer (1892, 1896, 1925), Tomsen (1899), Bruck
(1933), Georgiev (1941-45 и 1972), Windekens (1952), Chadwick и Ventris (1973),
Schachermeier (1964), Mellaart (1966) и други. Од грчките глосолози, посебно
биле ангажирани Hatzidakis (1882, 1905, 1915, 1924), Sakelariou (1977),
Mpampinioti (1986) и други. Од нашите истражувачи: Васиќ (1958), Будимир
(1969), Кљакиќ (1993), Петровиќ (1995) и Шкокљев (1996).
Се смета дака селидбата на Пелазгите од Кавказ и касписките простори
настапила околу 3500 година пред Христа, кога се упатиле во два спротивни
смера, исток и запад. Источното крило, на чело со кралот Титон (Τιθωνος,
tithonos-господар, семоќен владетел) го изградил градот Суз во Месопотамија,

со познатата тврдина Мемнонион, наречена по името на неговиот син Мемнон
(решителен), додека Титоновата жена се викала Кисија. Западното крило, под
водство на кралот Пријам, (πριαµος, primos-спасител), отишло во анадолскобалканскиот правец, па се доселило во земјите на егејскиот басен, на брегот на
Мала Азија, Балканот и егејските острови.
Споменуваните историчари и лингвисти сметаат дека Пелазгите,
Етрурците и Ликијците биле сродни народи, истакнувајќи ги нивните
роднински врски, посебно многу блиските односи меѓу владетелите на земјите
на Пелазгите со Троја на Пријам и со династијата на месопотамскиот град Сус.
Главен град на Пелазгите на Балканот, т.е. Пелазгија, подоцна наречена
Елада, извесен период бил Арг (αργος, αργης, argos, arges-бел, блескав, сјаен,
светол, впечатлив, брз) во Тесалија, со акрополата Лариса (λαρισσα, larissaкукла). Владетел бил Теутам (Τευταµος, teutamos-оној кој себе се повторува).
Оваа пелешка династија дошла од Лариса во Троја. Тоа биле внуците на
митскиот тројански крал Теудам и наследници на Пријам.
Како први евидентирани праисториски староседелци на Балканот, покрај
останатите се и Пелазгите, со прото-индоевропско потекло и тие се едни од
творците на космогонијата, теогонијата, митологијата и јазикот на
праисторискиот свет на Егејот и „егејската цивилизација“.
Во текот на митолошкиот период, во Пелазгија дошло до формирање на
поголем број племенски заедници. Во Тесалија, во почетокот постоела една
општа пелашка заедница. Подоцна, заради миграцијата од север на Балканот,
дошло до диференцијација и се јавиле поголем број племенски заедници. Во
Тесалиската рамница околу реката Пенеј, се оформила заедницата на Лапитите.
Во југоисточниот дел на Тесалија била заедницата на Тироите или Тироидите,
кои ја создале „Димини културата“. Во југо-западниот дел била заедницата на
пелашките Фтиотиди. Минијската заедница најпрво била создадена околу
тесалискиот, а потоа беотскиот Орхоменон. Се смета дека овие нови заедници ја
создале „Димини културата“.
Околу XVIII век пред Христа, во Атика и во Атина се јавила пелашката
династија на Ерхтонците, која може да се следи до 1044 година пред Христа.
На Пелопонез, уште во XIX век пред Христа била создадена најстарата
митолошка племенска заедница во Аргос со кралот Инах. Таа може да се следи
до XIV век пред Христа.
Цивилизацијата која ја создале староседелците на Балканот и Егејот,
била ненасилна и мирољубива кон соседите. Се смета дека таа веќе постоела
околу двеипол илјади години на Балканот, кога во 1600 година пред Христа
ненадејно се појавила наезда на безимени доселеници. Историскиот народ
Хетити, од Мала Азија, овие дојденци во регионот, во XIII век пред Христа ги
означува како Ахиави, односно Ахеи. Тие биле народ од пастири и земјоделци и
се населиле во југозападниот дел на Тесалија, околу реката Сперхеј, во областа
Фтиотида. Според Ератостен, околу 1313 година пред Христа, додека
обликувањето на сојузот во Тесалија било во тек, во пелашка Беотија дошол
Кадмо од Феникија, од Блискиот Исток. Тој патувал преку Родос, Тракија и
Македонија. Во Беотија ја изградил тврдината Кадмеја, заради одбрана од
Ахејците. Околу оваа тврдина, подоцна ќе биде изграден градот Теба. Неговиот
роднина, со женидба го добива престолот кој му припаѓал на Геланор, крал на
Пелазгите. Ја изградил Аргивската тврдина Лариса за да го заштити градот од
Ахејците. Данај од Аргос бил родоначалник на Данајците. Жителите на
Пелопонез, кои пред доаѓањето на Данај се викале Пелазги, биле преименувани

во Данајци според името на новиот владетел Данај. Во 1250 година пред Христа
на власт дошла династијата Пелопиди со кралот Атреј.
Меѓутоа, за праисторијата на нашите краеви посебно бил интересен
Кадмо. Тој во беотска Теба живеел среќно со својата жена Хармонија, која му
родила син и четири ќерки. Во длабока старост, сопружниците морале да ја
напуштат Теба со воловска кола во вид на змија и преку Тесалија и Македонија
да отидат во земјата на Енхелејците кои живееле по должината на сливот на р.
Дрим, сé до Бокакоторскиот Залив, како што досега беше кажано. Кадмо станал
крал на Енхелејците и повеќепати водел силна војска против продирањето на
Илирите, во почетокот на XII век пред Христа. Според Аполодор (Библ. III, 5),
некои градови на Јадранското Море добиле имиња по него. Така, Будва (Butoe)
го добила името по воловите (Βους, vus-vo-бик, говедо) кои ја довлекле колата
со Кадмо и Хармонија во земјата на Енхелејците. Градот Тиват бил наречен по
градовите Теба (Θηβη, Υηβαι, тебе) во Беотија, кој бил изграден од Кадмо, или
од стариот и гласовит град Теба во Горен Египет, откаде потекнувал Кадмо.
Данај и Кадмо ја вовеле писменоста во Пелазгија, која подоцна била наречена
Грција или Елада.

Јонци
Јонците биле жители на Јонија, околу реката Халис (многу) во Мала
Азија, на југозападниот дел, меѓу Карија и Лидија. Името потекнува од
семитскиот Javani, еврејскиот Jâvnâ, а на елинскиот lâfones. Меѓу 2500–2000
година пред Христа, јонските племиња се доселиле на островите на
југоисточниот дел на Егејското Море, потоа на Крит, на источниот дел на
Пелопонез (Лерна, Тиринт, Микена), во Атика од Сунион до Мегара и на
островот Еубеја. На овие простори се измешале со староседелците, Пелазгите.
Деловите на јужниот Балкан каде што се доселиле, го добиле името Јонија.
Јонците со себе донеле бронза од малоазиските богати рудници, својата
култура и јонскиот јазик, кој подоцна, со доаѓањето на Хелените, како дијалект
станал составен дел на античкиот јазик. Атина еден период се нарекувала земја
на Јонците, додека крал на Атина бил Јон. Тој бил познат по тоа што
организирал четири племенски заедници. Херодот (VII, 94) за својот народ вели:
„... додека Јоните живееле на Пелопонез, во покраина која сега се нарекува
Ахеја, и тоа пред доаѓањето на Данај и Ксут на Пелопонез, со кажувањата на
самите Хелени, се нарекувале Егијалски Пелазги, а името Јони го добиле по
синот на Ксут, Јон.“ Значи, се работи за народ со нехеленско потекло, кој
според Папаставро (1972, 17) мирољубиво се доселил од пределите источно од
реката Халис во Мала Азија и учествувал во создавањето на „Егејската
култура“. Хомер своите творби ги создал на нивниот јазик. Со селидбата на
Дорците на просторите на Атика и Пелопонез настанал егзодусот на Јонците, во
1044 година пред Христа во нивната прататковина Јонија во Мала Азија
(Томсон, 1954 г., 264), каде бил формиран „Сејонскиот сојуз“ од дванаесет
полиси, според бројот на градовите кои ги имале на Балканот. Подоцна, во VI
век пред Христа, тие дале голем придонес во светската култура.

Минои-Крит и Киклада
Се смета дека неолитски жители на егејските острови Крит и Киклада
биле доселеници од Мала Азија (Карци, Лелеги, Лиѓани) и Либија, т.е. од
Африка, од прединастичкиот период на Египет. Името на етнонимот го добиле
по митскиот крал Миној, кој бил син на Зевс со Европа, ќерка на фенискиот
крал Агенор. Миној живеел во херојски период, а него го усвоил кралот на Крит
Астерион. Бил славен и праведен крал, добар законодавец и судија за душите
кои се симнуваат во подземниот свет Тартар. Бил современик на Персија и
Асклепија. Владеел со Крит три генерации пред почетокот на Тројанската војна,
што потврдува и Херодот (VII, 171) кој истакнува: „... а три генерации по смртта
на Миној дошло до Тројанската војна, во која криќаните му помогнале на
Менелај и се покажале како големи јунаци...“
За Миној, Тукидад (I, 4) пишува: „... Миној е од оние за кои, според
преданието, знаеме дека набавил бродови и завладеал со најголемиот дел од
сегашното Елинско Море, загосподарил со Кикладските Острови и прв ги
населил поголемиот дел од нив, ги истерал Караните (Пелазгите) од Атина и
Атика и ги поставил своите синови за господари. Ги гонел гусарите од морето
колку што можел, секако за да има поголема корист.“
Заради матријархатот, жената во општеството имала многу висока
положба. Жените се занимавале со атлетика и со боречките вештини со бикови
(тауромахија), со акробатика, лов, тркачки игри и др., тие биле вклучени и во
производството, посебно керамиката, и се смета дека први иницирале
призводство на печена глина и амфор.
Еден од светите симболи на криќаните била „двострана секира-лабис и
„минејски рогови“, пренесени од Мала Азија.
Најголема заслуга во проучувањето на археологијата на криќаните има
Артур Еванс (1903 г.) кој ги открил сјајот и величината на „Минојската
цивилизација“, со што може да се следи историјата на Крит. Според него,
праисторијата на Крит почнува уште околу 14000 години пред Христа.
Минојскиот период Еванс го дели на три периоди: раноминојски, 3000-2100 г.
пред Христа, средноминојски, 2100-1600 година пред Христа и доцениминојски,
1600-1200 година пред Христа, кога завршува периодот на критско-микенската
култура во Егејот. Раноминојската култура ја обележувале споменици на
архитектурата (овални и четвороаголни куќи), гробови во облик на ковчези или
семејни гробници, оружје, керамика, пластика, накит и штембили.
Средноминејскиот период го чинеле величествени палати на спрат со многу
одаи во вид на лавиринт, кои не биле обезбедени со бедеми. Потоа, столбови
(често со симболи на двојна секира „лабрис“, оттаму и лавиринт), фрески со
полихромни слики кои претставувале риби, делфини, „берачи на шафран“,
„госпоѓи во сина“ итн.
На Кикладите била карактеристична нехомогеноста и заедно со Крит
претставувале значајна алка во синџирот на поврзување на праисторискиот
Балкан со Исток. Минералното и рудно богатство на Кикладските Острови,
уште во раноминојскиот париод, со бродови стасувало на Крит, Кипар и сé до
Египет. Типични биле кикладските идоли на женски фигури од мермер, но и
садови, и предмети на морската трговија.
Она што е најважно за истражувањата на Еванс и на подоцнешните
истражувања, се 1600 таблици од глина. Од нив се гледа дека Миноите
употребувале три начини на пишување. Прво било хиероглифското писмо

внесено преку Египет („свештенски питограми“) и Лувија од Мала Азија. Со ова
писмо се служеле во средноминојскиот период (2100-1850 година). Следно било
линеарното А писмо, со кое пишувале од 1650-1400 година. Следи линеарното Б
писмо кое се користи од 1450-1200 година пред Христа во периодот кога
престанала критската доминација во егејскиот свет, кога Крит бил окупиран од
Микена. Најновите археолошки истражувања на островот Тери (Сандорини) и
на Крит откриле една нова „Помпеја“ која претставува вистински рудник на
материјалната култура за археолозите во следните векови.

Ахејци во Пелазгија
Во текот на средноминојската епоха, додека „егејската цивилизација“
била на врвот, околу 1600 година пред Христа, дошло до селидба на Ахејците,
или Ахеите, подоцна во VII век пред Христа наречени Хелени (Папаставро,
1972 г., 26 и Mpampiniotis, 1986 г., 96).
Заради големите талкања низ лавиринтите на нивното минато и заради
разни историски и политички шпекулации, на оваа популација на Балаканот ? е
даден поголем простор.
Ахејците биле со индоевропско потекло. Од својата прататковина
Курган, меѓу Аралското и Каспиското Море, тие тргнале во северозападен
правец кон Европа, кон Панонија и јадранските брегови, па преку планинскиот
масив на Епир, Додона и Пинд се доселиле во Еолија (Тесалија) каде како
староседелци живееле Пелазгите и Еолците (Томсон, 1954 г., 283). Први
историски информации за Ахејците дале Хетитите и Египќаните. Хетитите, кои
во XIV век пред Христа имале моќна династија во Анадолија, со Mursil околу
1350-1320 година пред Христа, ги нарекувале Ahhijawa или Ahhiywan
(Папаставро, 1972 г., 29; Taylor, 1983 г., 158, 1986 г.). Во египетските
споменици и папируси се споменуваат како Akaiwasha, во време на Рамзес II,
1288 година пред Христа (Childe, 1926 г., 63, 72).
Балканското име на Ахејците во митологијата и историјата не е познато.
Тие биле именувани како Ахејци од староседелците, тесалиските Пелазги.
Според Гревс (1990 г., 631), Ахај значи оној кој разжалостува. Етимолошки тоа
е кованица од: ane- без и зборот од коренот χαρ, χαιρω, χαρα: har, hairo, haraрадост, додека αχαρις, aharis-неблагодарен, непријатен, додека αχαττη или αχοςкоја тагува, тажна, чемерна. Во Централен Балкан постојат многу топоними под
називот чемерно. Ахејците ја населиле тесалиската област Птија (φοτη-fthie, од
φοτω, fthio-да уништува, гине, исчезнува), според истоимениот пелашки еолски
тесалски град, на реката Сперхеј. Оваа неплодна теснопланинска област, каде
што денес се наоѓа градот Ламие, во размер 60х40 км., до Малијскиот Залив на
Егејското Море.
Од планинските масиви кои ја опкружуваат Фтија, најзначајна е Ета
(Οττη-несреќа, страдање, судбина) на југ, со височина од 2150 м., која на својот
најнизок дел ја создава Термопилската Клисура (Тополичка врата), единствен
премин од Тесалија, а тие во историјата се именувани како тесалски Ахејци, а
поретко како еолски Ахејци. Според митологијата, староседелците, Пелазгите
од Фтија, потекнувале од богот на реките, Асоп (Ασωπος, од α-не, без и σωπος,
σωπαω, sopos, sopao-да бидеш мирен, т.е. никогаш мирен), чии синови биле
Пелазг (денес градот Пелазгија покрај брегот, се наоѓа на 38 км. источно од
Ламие) и Исмен, како и една ќерка со име Егина. Таа се омажила за Актор, крал

на Фтија. Таа на Актор му родила два сина, од кои Менетие бил татко на
Патрокло, прочуен јунак во Тројанската војна и нераздвоен пријател на Ахил.
Егина со Зевс, на истоименото острово, родила син Еак, кој станал
родоначалник на едно племе новодојдени Ахејци во Фтија, кое се викало
Еакиди или Мирмидони (мравјалници). Внук на Еак бил Ахил, најславниот
јунак на Ахејците во Тројанската војна, 1192-1182 година пред Христа.
Еакидите подоцна, преку Фокида се прошириле до островите Саламина и Егина.
Според Хомер (II, 681), Ахејците во Фтија населувале пет градови: „... Кои по
Алопа, Ала, Трахина и по Фтија градот, кои по Елада беа, каде велат убави
жени, пе Хелените се викале Ахејци и Мирмидонци, лаѓи беа педесет, Ахил им
беше војвода ...“
Додека тесалските Ахејци живееле стеснети и сиромашни во Фтија, во
средината на XIII век пред Христа, Пелоп од Мала Азија го однел поголемиот
дел од Ахејците на Пелопонез и станал епонимен херој. Полуостровот кој
првобитно се викал Пелазгиотис, со доаѓањето на Данајците го сменил името во
Апис, по светиот египетски бик, за на крајот, според Пелоп, да се нарече
Пелопонез, а неговиот дел Пелопонезиска Ахаја, на бреговите на Коринтскиот
Залив, со околу дваесет градови.
Во митологијата, Пелоп бил син на лидијскиот крал Тантал (танталови
маки), познат како Фригиец. на Ахејците им ветил богатство и доаѓајќи на
Пелопонез ја побарал раката на убавата Хиподамија, ќерка на елидскиот крал
Аномаја, чие кралство го опфаќало северо-западниот дел на Пелопонез, т.е.
Пелазгиотидите. Меѓутоа, кралот од стројникот барал да се трка со него на
Олимписките игри. Со помош на богот Посејдон, во златни кочии и со крилести
коњи, Пелоп победил, се оженил со Хиподамија и станал крал на Елида, со
престол во Пиза. По смртта, уживал божји почести и бил погребан во Олимпија.
Бил родоначалник на Пелопида. Со Хиподамија Пелоп имал повеќе деца, од кои
најпознати биле Атреј и Тиест. Атреј (Ατρευς) бил оженет со внуката на Миној,
Аеропа од Крит. Таа ги родила синовите Агамемнон и Менелај, и ќерката
Анаксибија. Заради љубомора меѓу браќата, синовите на Пелоп, дошло до
омраза, многубројни злодела и до убиство на полубратот Хрисип. Пелоп ги
проколнал синовите и тие, плашејќи се од татковиот гнев, побегнале кај кралот
Еустиреј во Микена. Бидејќи Еуристеј, од династијата на Даните, немал
наследник, пророштвото советувало за крал да одберат еден од синовите на
Пелоп. Браќата се договориле да владеат со Микена на смени, секоја година.
Тиест во меѓувреме ја завел својата снаа Аеропа, па заради тоа побегнал од
Микена во Сикион, каде не знаејќи ја обесчестил сопствената ќерка Пелопија,
која пак го родила синот Егист. Кога Егист пораснал го убил чичко си Атреј. Се
смета дека Атреј владеел со Микена во 1250 година пред Христа.
Најстар син на Атреј бил Агамемнон, крал на Микена и врховен
заповедник на ахејската војска во Тројанската војна. Се оженил со
Клитемнестра, ќерка на спартанскиот крал Тиндареј, кој му помогнал да се
врати на аргивскиот престол. Неговата судбина била врзана за Тројанската
војна, која траела десет години, за жртвувањето на својата ќерка Ифигенија, за
љубовните перипетии со Хрисеида и Брисеида и со претскажувачката Касандра,
ќерка на Пријан.
Клитемнестра на Агамемнон му родила еден син, Орест, и три ќерки:
Електра, Ифигенија и Хрисотемида. По паѓањето на Троја, Агамемнон се вратил
во татковината, каде во завера бил убиен од жена си Клитемнестра и нејзиниот

љубовник Егист, син на Тиест. За да се освети за татковата смрт, Орест ги убил
мајка си и Егист.
Орест бил роден пред почетокот на Тројанската војна. Детството го
минал безгрижно во родителскиот дом. По убиството на мајка си бил прогонет
во Паракипарисија, на југ на Пелопонез, каде во Гитион се лечел од лудило.
Заради постојаното прогонство од Еринија, страшните и лути божици, му било
наредено кипот на божицата Артемида да го однесе од Таурида, на Кавказ, во
Атина. Со помош на сестра си Ифигенија, свештеничка во храмот на Артемида,
за која сите верувале дека одамна била мртва, го зеле кипот на Артемида и
заедно се вратиле во Атина со лаѓа. Тогаш судот го ослободил и му дал да
владее со Арг, дел од Аркадија и Спарта. Се оженил со Хермиона, единица на
Менелај и Елена, која со Орест го родила синот Тисамен. Орест владеел
седумнаесет години и умрел во длабока старост, деведесетгодишник, бегалец од
Аркадија, и бил погребан во Тегеј, во 1104 година пред Христа, според
Ератостен. Смртта на Орест бил крај на династијата Пелопиди и почеток на
егзодусот на Ахејците од Пелопонез и Тесалија заради доселувањето на
Дорците. Со егзодусот на Пелопидите завршила „микенската цивилизација“
која била дел од „егејската цивилизација“.

Лелези или Лелеги
Во праисторијата Лелегите живееле на јонските острови, често со
Караните, и тоа на Закинта, Кефалонија, Итака, Леукада и др.
Тие биле жители на јужниот Балкан, населени долж линијата која оди од
Јонското Море кон Ламија, островот Хиј и Троја. Биле во Акарнанија, Локрида,
Мегара и на западен Пелопонез. Лелегите биле основачи на градовите Пил во
Елида, Пил во Месена и Лаконија, како и на кавкаскиот Пил.
Прв крал на Спарта, како и Мегара во Атика, бил Лелег. Ќерки на
владеачките династии на Лелегите биле Елена и Пенелопа, а женејќи се со нив
Менелај и Одисеј си обезбедиле свои кралства на Пелопонез во Спарта и во
Итака (Томсон, 1954 г., 115). Според митологијата, лелегиска Локрида ? дала на
Троја илински елемент и имала привилегија да именува тројански свештеници.
Лелегите на Локрида, матријархатен и неелински елемент, биле присилени во
683 година пред Христа да се иселат од Елада во епизефриска Локрида на врвот
на италијанската „чизма“ (Grevs,1990 г., 136, 4 и 158, 8). Во времето на
процветот на минојското владеење во Егеј, во XIV век пред Христа биле
преземени многубројни експедиции против гусарството. Тогаш многу Карани и
Лелеги, заедно со феникиските Кадми, ги напуштиле Кикладите и се населувале
на јонските острови.

Карци
Во праисторијата Карците или Карите (Kares, основата καρ, καρες, καρα,
kar, kares, kara-најголем дел, врв, глава, шума, тврдина) биле жители на Карија,
покраина во југозападниот дел на Мала Азија, јужно од реката Меандер,
северно од Род. Тие честопати се поистоветуваат со Лелегите. Херодот смета
дека Лелегите биле едно од племињата Карци и дека биле добри морнари, како
и тоа дека Карците биле еден од најзначајните народи на своето време. Тие ги
населувале поголемиот дел острови во Егеј: Сам, Хио, Дел, Кос, Наксо, Киклада
и др., а на Пелопонез: Епидаур, Трезен, Ермиона, а во Атика Мегара (Томсон,
1954 г., 115).
Најпознат град во Карија бил Халикарнас, каде што бил роден Херодот.
Се смета дека овој историчар не бил со елинско туку со кариско потекло, од
татко Карец по име Ликсеј (Томсон 1954 г., 112).
Еден од познатите во историјата цареви-сатрапи, во IV век пред Христа,
околу 360 година пред Христа, бил Мавзол, на кого неговата жена Артемизија
му подигнала убав надгробен споменик „Мавзолеј“, во Халикарнас, кој
претставува едно од седумте светски чуда. Свет симбол на Керците и на други
народи на Анадолија била двостраната секира.

Ликијци
Ликија е планински крај во Мала Азија, меѓу Средоземното Море и
Памфилија, Фригија и Карија. Ликијците биле многу културен народ од
праисторијата, со главен град Ксант. национален симбол им бил волкот (λυκος,
likos, основата λυκ, латински lux-светлост), па оттаму и нивното име. Епонимен
бог им бил ликијскиот бог Аполон.
Ликијците негувале матријархат, што се согледува од некој епиграфски
формули како „... Александар, од непознат татко...“ итн. Ова мошне пластично
го изнесува Херодот (I, 173): „Кај Ликијците постоел еден особен обичај каков
што нигде не можел да се најде. Ги носеле имињата по мајките, а не по
татковците. Кога некого ќе запрашале кој е тој, овој прво го кажувал името по
мајката, потоа името на својата баба, па на прабабата итн...“
Ликијците во историјата се познати и преку египетските извори од
времето на Рамзес II, во XII век пред Христа, како пирати на Нил, под името
Лука. Во XII век пред Христа, заедно со некои племиња Карани, емигрирале во
Палестија, каде станале познати како Филистејци (Kretschmer, 1896 г., Tomson
1954г.). Ликијците ? биле сојузници на Троја, а нивниот крал Сарпидон, се
споменува како водач на ликијската војска во Тројанската војна. Како и кај
Каранците, нивна национална карактеристика била коњска глава на кацигите.

Ливијци
Ливијците биле народ со индоевропско потекло чија држава била во
Мала Азија, јужно од реката Меандар, денешна Arzwa. Ливија била освоена од
хетитскиот крал Лабарнас, кој се смета за родоначалник на хетитската
династија, околу 1600 година пред Христа (Macqueen, 1986 г., 162).
Археолошките истражувања во сегашниот Beycesultan, во Турција,
откриле богата материјална култура и палата која била уништена во 1700 г. пред
Христа. Се смета дека тогаш нејзините жители ја напуштиле својата таковина и
пребегнале на Крит и други егејски острови, носејќи ги со себе културата,
јазикот и писмото познато во глосологијата како линеарно писмо А
(Папаставро, 1972 г., 22). Се смета дека лувискиот јазик е еден од супстратите
на јазиците на „егејската цивилизација“, пред доаѓањето на Хелените, во
ранобронзената епоха (Macqueen, 1986 г., 33).

Лиѓани
На западниот дел на Мала Азија, меѓу реките Хрмо и Меандар, се
наоѓала покраината Лидија, со главен град Сардо. Лиѓаните биле праисториски
народ и биле сродни со Етрурците, познати уште како Тиранци, заради нивното
потекло од градот Тир во Лидија. Лиѓаните и Етрурците имале ист јазик, биле
роднински врзани со Пелазгите и живееле во матријархат. Во историјата биле
утвредени три династии: Атијади, Хераклиди и Мерманди. Во митологијата
лиѓанските Хераклиди се поистоветуваат со Етрурците од Servius Tullius. Во
време на династијата Атијади, Лиѓаните во еден период биле под царство на
Хетитите. Еден од последните кралеви на Лидија од династијата Хераклиди,
околу 1300 година пред Христа се викал Мурсил, како и неговиот хетитски
истоименик. Многу антички писатели тврдат дека митолошкиот крал Пелоп, кој
ги повел тесалиските Ахејци (Хелени) од Фтија на Пелопонез, бил автохтон
малоазијат од Лидија (Томсон, 1954 г., 288). По овој Пелоп е и името на тоа
полуострово, кое порано се викало Апис (бик) или Пелазгиотис, како и
епонимот на микенската династија Пелопиди, која со мажачки и женидби ја
заменила династијата Данаиди.
Од лиѓанската династија Хераклиди потекнува и митолошкиот јунак на
Хелените Херакло и неговите потомци Хераклиди, кои биле предводници на
Дорците при населувањето на Пелопонез, 1104 година пред Христа и кои
извршиле егзодус и геноцид над Ахејците. Династијата на Хераклидите
владеела со Лидија во временски интервал од 22 поколенија, т.е. 505 години,
кога власта преминувала од татко на син, сé до Кандаул, син на Мирсов
(Херодот, I, 7).
Последна династија биле Мармандите, на чело со кралот Циг. Неговите
наследници владееле околу 130 години. Последен владетел бил кралот Кнез
(560-590 г.), кога Лидија била најмоќна држава, а Кнез најбогат човек на светот.
Неговото кралство го срушил персискиот крал Кир (559-529), во 547 година
пред Христа.

Хетити
Хетитите или Хетеи, односно Arzawani, за кои многу малку се знаело до
XIX век, биле мешавина од народи на Мала Азија и се смета дека се доселиле од
јужните руски степи и Кавказ, околу 2900 година пред Христа (Cavaignac, 1936
г., Macqueen, 1986 г., 27). Се зборувало на индоевропски јазик. Нивното
царство во XIV и XIII век пред Христа било распространето. Го опфаќало
континенталниот дел на Мала Азија, со престолнина Хатус во Кападокија.
Моќните хетитски кралеви, како што биле Мурсил II (1345-1315), Супилулиум I
(1380-1334), Мурсил III (1333-1309) итн., имале меѓународна репутација.
Хетитското општествено уредување било патријархално. Биле познати
по употребата на „клинестото “ писмо и борбени коли со две тркала. Нивната
империја исчезнала околу 1200 година пред Христа со инвазијата на Бригите
(Фригите) од Балканот (Macqueen, 1986 г.).
Некои истражувачи на Агамемновата гениологија, односно на Ахејците
во Микена, т.е. Пелопиди, со кралот Пелоп на чело, го истакнуваат нејзиното
хетитско или лиѓанско потекло, преку последните лиѓански Хераклиди. А ова се
потврдува и со описите на хетитскиот крал Мурсил од Хатус, кој ги истакнува
своите односи со Ahhiyava (ахејски) водачи (Томсон, 1954 г.). Во поглед на
религијата, историчарите го наведуваат хетитското потекло на божицата
Артемида од Кавказ. Тоа се поврзува со Амазонките и градот Ефес, кој според
митологијата бил под управа на последната Амазонка која се викала Смирна
(Garstang, 1929 г.). Хетитскиот назив за Троја бил Wilusa.

GOLEMITE PRESELBI NA BALKANOT VO BRONZENO@ELEZNIOT PERIOD
Според археолошките наоди, во преодот од бронзениот во железниот
период (1200-800 година пред Христа), повторно настанала епохата на
превривање и несигурности на Балканот, слична на енеолитот (Папаставро,
1972 г.; Гарашанин, 1988 г.; Гавела, 1988 г.). Во овој период повторно дошло до
поголеми и помали раздвижувања на жителите. Миграциите биле предизвикани
со инфилтрација на нови сточарски групи од севернопанонските области кон
среден и долен Дунав (што може да се следи со културата на полињата со урни
во Панонија), и до нови притисоци, селидби и последниот процес на
прегрупирање, дезинтеграција и распаѓање на атарите заедници.

Migracii od i na Balkanot vo HIII vek pred Hrista

До овој заклучок, уште порано, дошол Heurtley (1939 г.), кој врз основа
на истражувањата на материјалната култура во Македонија, истакнува дека на
крајот на микенската еволуција и почетокот на супгеометрискиот период, може
да се констатира период на миграциски елемeнти на Балканот, поврзани со
Медијана групата, од околината на Светозарево во Србија (1300-1000 година
пред Христа), во правец на југ кон Морава, Вардар и Егеј. Во прашање бил еден
од оние бранови на преселби кои придонеле за рушење на микенската
цивилизација. По завршувањето на овој процес, сé до доаѓањето на Келтите и
римското освојување на Балканот, немало поголеми археолошки промени.
Во овој период, на Балканскиот Полуостров се појавиле нови големи
етнички групи. Во источните делови биле Тракијците, во јужните Дорците, а во
западните Илирите. Иако засега не може да се утврди нивното потекло и
областите од кои мигрирале (веројатно од реонот на Курганската култура во
евроазиските простори), нивните археолошки, историски и лингвистички траги
се многу раширени. Во овој период, во источна Европа како доминантна
етничка група се појавиле Скитите, а во западна Европа Келтите.
Досегашните истражувања на античните писатели за споменатите
етноси, утврдиле дека миграциските бранови на почвата на Балканот ги
потиснале најпрво староседелците, а нивниот притисок во бранови со паника се
почувствувал во цела континентална и микенска Елада, т.е. во Пелагија, во
централен Балкан, егејските острови, Мала Азија, Сирија, Кипар и Египет. Овие
преселби во историјата се означени како „народи од морето“, а нивното време
како „мрачно историско време“.
Пелазгите кои живееле во Епир (Теспротија) ја напуштиле својата
Додона со Зевсовиот храм и се доселиле во рамницата на реката Пенеј во Еолија
(Ατολις, ajolis-светол, брзоног, подвижен), па оттогаш оваа област се нарекувала
Тесалија, т.е. земја која ги присвоила. За оваа миграција Херодот (VII, 176) во
своите дела каде што ја опишува Термопилската Клисура во врска со настаните
во војната со Персијците, вели: „... во таа клисура порано бил изграден ѕид и на
него била направена една капија. Ѕидот го изградиле Фокејците од страв од
Тесалците, кога тие дошле од Теспротија и сакале да се населат во еолската
земја каде и денес живеат. . .Стариот ѕид изграден пред многу, многу години и
поголемиот негов дел бил уништен во текот на времето.“
Тесалските Ахејци (Мирмидоните и Хелените), кои останале со
новодојдените Пелазги од Теспротија, станале робови, додека другите
побегнале. Еден дел отишол на соседното острово Евбеја и во Мала Азија кај
Троја, т.е. подоцна наречена Еолија, а другиот дел се населил на северниот дел
на Пелопонез, кој оттогаш се нарекувал Ахаја (Папаставро, 1972 г.). Во
тесалиската рамница историчарите ги идентификувале следните региони, по
доаѓањето на теспрочанските Пелазги-Тесалците. Централниот дел бил наречен
Пелазгиотиди, со градовите Арг и Лариса. Северозападниот дел се нарекувал
Хистиотида. Јужниот дел Фтиотида, каде се наоѓале ахејските бегалци, по
заземањето на земјата на Тесалците.
Следниот бран миграција бил во 1130 година пред Христа, а ги опфаќал
Пелазгите од јужните делови на планините од пиндскиот масив, Војон и
Грамос, меѓу Македонија и Епир, под името Беоти или Беоќани, според
планината Војон. Тие ја зазеле Кадмовата земја, денешна Беотија, меѓу
планините Хеликон и Китерон, на границата со Атика.

Крајбрежниот бран на други доселеници се спуштил по јонскиот дел на
Јадранското Море, преку Акарнанија и Коринтскиот Залив во северозападниот
дел на Пелопонез во Елида и Ахаја.
Од централниот балкански дел, Македонија и Тракија, Бригите и
Битињаните, како и други народи, мигрирале во Мала Азија, каде подоцна
повторно ја изградиле Троја. За овој настан Херодот (VII, 73) вели: ,,...
Фриѓаните, по кажувањето на Македонците, имале име Бриги, а кога се
преселиле во Азија, истовремено го смениле и родниот крај и името, и се
нарекле Фриги.“
Понатаму во текстот Херодот (VII, 75) ја опишува генезата на
Битињаните, и истакнува: ,,... Тие, кога преминале во Азија, го добиле името
Битињани, а порано, како што сами раскажувале, се викале Стимоњани, зашто
живееле на Стримон.“ Понатаму вели: ,,... Арменците се потомци на Фригите.“
Од Средно Подунавје исто така имало повеќе миграции. Тоа се пред сите
Мизијците (Μυσσοιοτ, од µυς, mis-глушец, кој бил свето животно и симбол на
оваа популација). Мизијците живееле на просторите на денешна Србија, меѓу
Дрина, Сава и Дунав. Останала нивната етнолошка ономастика во топонимите:
рид и село Мишар и посавскиот крајбрежен дел на сремската страна.
Сите овие миграциски поместувања на Балканот довеле до уништување
на важни државни и културни центри, не само на Балканот, туку и во Мала
Азија (хетитската држава), во Сирија, Палестина, па сé до Египет. Овој бран на
селидби на „народите од море“ бил запрен од египетскиот владетел-фараонот
Рамзес III, во 1194-1190 година пред Христа, што е востановено од еден
фараонски епиграм во храмот Мединет Хабу, за запирањето на Дануните
(Подунавците), Пелешаните (Пелазгите), Фригите (Бригите) итн.(Childe, 1986 г.;
Papastavrou, 1972 г., 4; и Macqueen, 1986 г., 157).
Со селидбата на новите етнички групи на Балканот и со поместување на
старите, Полуостровот влегол во период на дифузија и преобразување на
неговите жители. По „мрачниот историски период“ од неколку векови, дошло
до ревитализација на општествените и економските односи, до развој на
културата која ќе обезбеди создавање на нов европски дух на слободата и
независноста.

Илири
Етнонимот на Илирите сé уште предизвикува различни ставови на
археолозите, историчарите и лингвистите, што влијаело да се развие посебна
дисциплина со име илирологија. Илирите на Балканот се појавиле во XII век
пред Христа заедно со Дорците. Според Тукидит (I, 12) тие мигрирале „...
осумдесет години по паѓањето на Троја“, т.е. меѓу 1125-1120 година пред
Христа.
Илирите биле индоевропска група племиња и нивната татковина била
област од курганската култура во Евро-Азија, меѓу Каспиското и Аралското
Море. Нивниот етноним претставува заеднички име на разни племиња или
народи од западното баланско подрачје, на источниот брег на Јадранското
Море, во областите на денешните Црна Гора, Далмација и дел од Босна.
Античките современици, Хелените, Македонците и Римјаните ги нарекувале
Илири (Ιλλυριοι од зборот ιλλω, ilo-сонце, изгорен). Јужни соседи на Илирите
биле Енхелејците (Јагуларите), староседелци на Балканот кои го заземале

просторот по должината на реката Дрим, од Охридското Езеро до Бока
Которска. Во почетокот на XII век пред Христа, бидејќи Енхелејците
почувствувале опасност од Илирите го повикале Кадмо, кралот на Теба, да им
организира одбрана. Феникискиот Кадмо бил многу познат по тоа, бидејќи уште
во 1313 година пред Христа во Беотија ја изградил многу познатата тврдина
„Кадмеј“ и градот Теба. Во длабока старост, Кадмо со својата жена Хармонија
на воловска кола отишол во земјата на Енхелејците.
Против Илирите тој повел голема војска од Енхелејци и ги победил, а
потоа загосподарил како крал на овие области. Хармонија овде го родила синот
Илириј (Ιλλυριος), по кого подоцна е наречена оваа земја. По смртта на Кадмо и
Хармонија, сопружниците биле погребани кај Епидам (денешен Драч во
Албанија).
Во митологијата синовите на Илиреј биле Енхелеј, Перхаиб, Антариеј,
Тауло, Дасто, Порто и Дисаро, кои станале и епонимни херои на разни илирски
племиња. Како епонимен херој на илирското племе Хилеи и градот Хил, се
споменува Хил (`Υλλος), син на Херакло и нимфата Мелита. Хил живеел на
Коркира (Крф), па со една група свои сонародници се иселил од островот и во
Илирија основал колонија и град Хераклија. Хил загинал во судирот со
Либурните. Историографите идентификувале неколку илирски племиња. Пред
сé, тоа се Автаријатите од далмантинските планини, реката Тара и околу
планината Тара, кои во 310 година пред Христа биле преселени и колонизирани
од македонскиот крал Касандар, во областа Орбел (кај планината Беласица).
Потоа, Ардиеите од Неретва до Драч, Пирустите околу Пераст во
бокакоторскиот залив, Лабеатите во подрачјето на Скадарското Езеро и
Доклеатите во Дукља.
Од илирските кралеви историографијата го познава Сир, како прв крал,
потоа сладуваат Глаку, Бардил, Клејт, Епикад, Плеурат, Генциј, Аргон и Теута
(Рендиќ-Миочевиќ, 1989 г.).
Врската меѓу Илирите и соседите Македонци и Хелени зајакнувале од
средината на V век пред Христа. Познати се војните кои ги воделе македонските
кралеви, посебно Филип II и Александар Македонски со Илирите. Политичката
организација на Илирите престанала по упорните борби со Римјаните во 167
година пред Христа. Големите востанија на Илирите биле задушувани од 6-9
година по Христа.
Посебно се истакнува илирското племе Дардани кои ја населувале
областа северно од Македонија. Нивни епонимен херој е Дардан, син на Илириј,
внук на Кадмо. Илирските Дардани имале религиски обичај да се мијат трипати
во животот и тоа: по раѓањето, пред женењето и пред погребот (Томсон, 1954 г.,
476).
Современите историографи ги потврдуваат кажувањата на Херодот (V, 9)
дека скитските-прасловенски племиња битисувале од Јадран до Персија, а во
кои се вбројуваат и Илирите. (Види кај Скити).

Миграцијата на Дорците (Хелениte) во Пелазгија
Според археолошките наоди (Герашанин, 1988 г.; Гавела, 1988 г.;
Папаставро, 1972 г.), преодот од бронзениот во железниот период (1200-800
година пред Христа), повторно бил епоха на превривање и несигурност на
Балканот, налик на енолитот, каде се случувале поголеми или помали
померувања. Овие миграции биле предизвикани од инфилтрацијата на нови
сточарски групи од северопанонските области кон Балканот (а ова може да се
следи од културата на полињата со урни во Панонија) што донело нови
притисоци, селидби и процеси на прегрупирање, дезинтеграција и распаѓање на
старите заедници.
Во Елада, Херодот (I, 56) ги именува како Дорци и ги карактеризира како
народ наклонет кон скитања и патувања, и вели: „... Дорците, во време на кралот
Деукалион живееле во земјата Фтиотида (област во Тесалија каде пред нив
живееле Ахејците сé додека Пелоп не ги преселил на Пелопонез), а во времето
на Дор, син на Хелен, во земјата под Оса и Олимп, наречена Хистиеотида. Кога
ги протерале Кадмејците, се населиле во областа Пинд во Македонија. Оттаму
повторно преминале во Дрипида, а оттаму на Пелопонез и го добиле името
Дорци.“
Дорците од Дорида, меѓу планините Парнас, Еликон и Китерон во
Беотија, се обиделе да ги заземат Атина и Атика, во 1068 г. или 1050 г., каде
што живееле Пелазгите и Јоните, но не успеале бидејќи силно им се
спротиставил Кодро. Затоа се обиделе да го заземат Пелопонез за што Тукидид
(I, 12) пишува:„. . .Дорците, осумдесет години по Илиј (Троја), со Хераклидите
(синови на Херакле од третата генерација) го зазел Пелопонез, па одвај, по
многу години, Хелада трајно се смирила.“ Спред Херодот (VIII, 43), „. . . тие
биле по потекло Дорани и Македонци, а се доселиле од Еринеја, од Пинд и
најнакрај од Дорида.“ (Прилог 15)
Заземањето на Пелопонез и падот на Микена настанале околу 1104
година пред Христа. Дорците го убиле кралот на Микена Тесамен, син на Орест,
кој бил последен од династијата Пелопиди.
По продорот на Дорците на тлото на Пелазгија (Елада), преживеаните
Ахејци и староседелците Пелазги и Јони станале робови или побегнале во
соседните делови на Мала Азија и Кипар. Ератостен истакнува дека егзодусот
на Ахејците од Тесалија почнал веднаш по доаѓањето на Дорците, т.е. 1124
година пред Христа или „шеесет години по паѓањето на Троја“ (Туркидид, I,
12). Напуштањето на Тесалија од Ахејците било панично, неорганизирано, а со
тоа и продолжено, па затоа траело доста долго сé до 1053 година пред Христа
(Томсон, 1954 г., 405). Најголемиот број бегалци бил од Тесалија и Беотија, па
тие станале носители на дијалектниот ахејски јазик во северозападниот дел на
Мала Азија и Еолија.
За потеклото на Дорците Херодот (I, 56) вели дека „Лакедомонците се со
дорско потекло, а Атињаните со јонско... Атињаните воделе потекло од
Пелазгите, а Лакедомонците се со елинско потекло.“ Борза за Досрката
миграција?

Правците и етапите на селидбите на Дорците
(„Скитачки народ“-Херодот, I, 56) во Пелазгија во XIII век пред Христа.
Етапи: 1. Додонска
2. Фтиотидска (во време на Деукалион), 1124 година пред
Христа
3. Хистиеотидска (за време на Дот, син на Хелен)
4. Пидска (со протерување на Кадмејците)
5. Дриопидска-Доридска
6. Пелопонеска, 1104 година пред Христа

Херодот (VIII, 43) наведува дека центри во Елада биле: Арг,
Спарта, Коринт, Епидаур, Трезена, Сикион итн. . . и дека сите тие
воделе потекло од Дорците и Македонците... ,,Атињаните биле Пелазги
и тогаш се викале Кранеици... Демократијата во Атина почнува со
Солон, кој е потомок на Кодро, од еолско потекло. Солон е избран за
архонт на Атина во 594 година пред Христа, со широки овластувања.
Вовел ново законодавство, даночен, изборен и судски систем, кои
придонеле во развојот на земјоделието, занаетчиството, општествените
односи, правдата, трговијата и морепловството. По Солон и
меѓупартиските кавги, 561 година пред Христа, за архонт дошол
Пезистрат, од еолското семејство Позистратиди, за кого Аристотел
вели дека неговото управување се смета за најславна историска епоха
на Атина, во архајскиот период.“
Со доаѓањето на Дорците во Пелазгија (Елада) и егзодусот на
Јонците, Ахејците и делумно Еолците во Мала Азија, биле создадени
еолски и јонски сојузи со современа општествено-политичка
организација. Меѓу „полисите“ предничеле Ефес, Милет и Смирна, кои
уште во VI век пред Христа дале значаен прилог кон светската култура:
Хомеровиот еп, феникиско-јонското алфабетско писмо, современата
историја, астрономијата, архитектурата и др.
Сето тоа престанува откако Персија ја освоиле Мала Азија и дел
од Балканот, иако персиско-елинските војни, 490-479 година пред
Христа, завршиле со блескава победа на Хелените.
Не навлегувајќи во понатамошни анализи на историските и
општествените настани на почвата на Елада, значајно е да се истакне
дека во наредниот период од пола век, Атина го достигнала својот
најголем политички и културен подем, со „златната“ Периклева епоха,
која се нарекува со терминот „класичен“ облик на цивилизацијата. Се
смета дека ова Атина го постигнала зашто имала непосредна
демократија, додека во Спарта била „запрена“ цивилизација
(Папаставро, 1972). Меѓутоа, покажаниот антагонизам и атинскиот
империјализам довеле до триесетгодишна воена состојба меѓу Спарта и
Атина. Спротиставените страни многу ослабеле, а и цела Елада, каде
дошло дури и до дезинтеграција на полисите. Единството кое Хелените
сами не можеле да го создадат, им го наметнала силата на оружјето на
кралот Филип ΙΙ Македонски, по прочуената битка кај Херонеја, во 338
година пред Христа. Со ова, за Хелените почнал периодот на
македонското царство кое продолжило и со римското владеење,
византиската епоха и отоманската окупација.

Келти
Називот Келти (Κελτοι, основата κελ, κελης-јавачки коњ) првпат
се јавил кај Херодот (II, 33 и IV, 49), кој вели дека „Дунав (Истар)
извира во земјата на Келтите. кои со Кинетите претставува најзападна
населба во Европа“. Синоними се Гали и Галати, На полето на
археологијата, Келтите претставуваат латенска цивилизација на
железниот период во Европа, која се простирала од британските и
ирските острови, преку Иберија, Франција, Швајцарија, Италија и
Панонија до Мала Азија (Kruta, 1997 г.). Во контекст на овие
истражувања, интересни се лингвистичките остатоци, иако денешното
познавање на келтскиот јазик е базирано претежно на келтските јазици
од британските и ирските острови, кои се сé уште живи јазици за околу
два милиони луѓе. Јазиците на Келтите на европскиот континент и
Средно Подунавје постепено се гаснеле и единствено постојат остатоци
во топонимите составени со помош на елементот-dunum: тврдина
(Сингидунум, Лигдунум и др.).
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PALEOGLOSOLOGIJATA NA BALKANOT
Историскиот податоци кои би се користеле за проучување на
древните народи на Балканот се многу скудни, па се сметало дека се
недоволно сочувани, како и нивните јазици и дијалекти.
Во ова истражување меѓутоа, се тргнало од хипотезата дека
јазикот и писмото, покрај огнот, се најголемата човечка иновација која
придонела во формирање на историјата на човештвото и дека се
природен инструмент на совеста и мислата. Заради тоа, се
претпоставило дека ако на овие простори постои архетипска
археологија, тогаш мора да постои и палоглосологија која би
претставувала архетипски модел за постоењето на праисториски јазик.
Средството за комуникација јазикот, со кој говореле творците на
неолитската култура на „Стара Европа“ и ја создавале уметноста на
Лепенски Вир и српско Подунавје, развивајќи се и се усовршувал сé до
современата светска цивилизација.
Многу истражувачи дошле до заклучок дека глосолошките
елементи на таа најстара цивилизација го сочинуваат супстратите на
јазиците на античките и праисториските популации на Балканот: Бореи,
Хипербореи, Мишани, Мези, Тракијци, Бриги, Пелагонци, Македонци,
Енгелејци, Пелазги, Јонци и др., кои живееле во овој дел на Европа и
зборувале на еден заеднички јазик со разни дијалекти, јазик на
протоиндоевропејците.
Заради скудните пишани податоци, како извори најмногу се
користени географската ономастика (топоними, хороними, хидроними,
ороними), потоа теоними, антропоними, како и оние кои се наоѓаат во
симболите, религијата, митологијата, уметноста, книжевноста и др.
Некои од овие истражувања, под наслов „Пелешка глосологија: кон
архетипска свест и колективна несвест“, се објавени пред две години
(Шкокљев, А., Шкокљев, I, 1996 г., 38).
Бидејќи ономастиката на Балканот претежно може најубаво и
најверно да се дешифрира со старогрчки речник, во методологијата е
користена научна етимологија на античкиот грчки јазик, кој најмногу
бил истражуван. Тоа е научен превод на фонетскиот и семасиолошкиот
развој на некои зборови во ономастиката на основа на историскоспоредбена глосологија и паретимологија, односно „народната“
етимологија на античкиот јазик кој го користат грчките лингвисти. Ова
е заради тоа што во античкиот и современиот грчки јазик се вградени
многу супстрати од палеоглосологијата на Балканот, која во Грција се
нарекува „праелинска“ или „пелашка“ глосологија.
Ги наведуваме следните примери:
- антропоним: Атина (Αθηνη или Αθανα, atene или atana) име
на божицата Атина и градот Атина, е кованица од негацијата
a-без и зборот Θανατος, tanatos-смрт, т.е. бесмртна;
- хидроним: Θαλασσα, talassa-море, кованица од зборовите Θα,
Θω, ta, to-трча и αλας, alas-солен.

Ономастиката на Грција
Современиот грчки лингвист, професорот Mpampiotis (1986 г.) во својата
студија со наслов „Концизна историја на грчкиот јазик“ наведува дека
глосолошките супстрати од нехеленско потекло, т.е. претежно од пелашкиот
јазик на тлото на Грција, се оние елементи на грчкиот јазик со кои завршуваат
одредени зборови, како на пример:
- во топонимите тоа се:
- αµος-amos:Gramos, Samos. . .
- νθος-nthos: Korinthos, Zakinthos, Tirinthos, Akanthos. . .
- σσος-ssos: Ilissos, Parnassos, Kifissos, Knossos. . .
- σσα-ssa: Larissa, Agrissa, Edessa, Naussa, Arinissa. . .
- ττος-ttos: Likavittos, Ardittos, Imittos. . .
- µνος-mnos: Kalimnos, Rethimnos. . .
- νδος-ndos: Pindos. . .
- ακη-ake: Ithake, Trake. . .
- хироними:
- острови: Krite, Thera, Thasos, Lasvos, Milos, Naksos,
Hios. . .
- регии: Pelazgia, Thesprotia, Thessalia, Arkadia, Magnesia.
- градови: Athenaj, Mikali, Argos, Lerna, Pirasos. . .
- ороними: Olimpos, Pindos, Gramos, Kifissos. . .
- хидроними: Pelagos, Pontos, Kolpos, Pinejos, Srerhejos. . .
- антропоними: Ahilevs, Artevs, Alizevs, Andrevs, Enipevs,
Erehtevs, Evristevs, Filevs, Forenevs, Kihrevs, Kajnevs,
Ligkevs, Makarevs, Nelevs, Nerevs, Otrevs, Odisevs,
Persevs, Thisevs итн., како и сите останати антропоними
кои го имаат суфиксот-evs.
- теоними: Athena, Artemis, Apolon, Zevs-Dios, Ermis,
Promithevs, Ifestos. . .
- фитоними: Defni, Kolokonthos, narkissos, iakinthos, kissos. .
- разни други називи: gejson, pirgos, gefira, thiggos, magaron,
sidiros, kassiteros, halkos, anaks, aspis, theos, erini, kithara,
kindinos, tirannos, solin, xifos, doulos итн.
(Наведените глосолошки супстрати предадени се фонетски, а не
во официјална транскрипција.)
Ги наведуваме истражувањата на Mpampiniotis (1986 г., 64):
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ:
- νθος: Ζακυνθος, Κορινθος, Λαβυρινθος, Τιρυνς-νθος
- σ(σ)ος: `Ιλισ(σ)ος, Κηφισ(σ)ος, Κνωσ(σ)ος, Ραρνασ(σ)οσ
- ττος: Λθκαβηττος, `Αρδηττος, `Υµηττοσ
- σ(σ)α: Λαρισ(σ)α
- µνος/-µνα: Καλυµνος, Ρεθυµνος, Μηθυµνα
- διαφορα: Κρητη, Θηρα, Θασος, Λεσβος, Μηλος, Ναξος,
Χιος, `Ολυµπος, Σαµος, Τηνος, Τενεδος, Σκυρος

ΑΝΘΡΩΠΩΝΓΜΙΑ: `Αχιλλευς, Θησευς, `Οδυσσευς
ΘΕΩΝΓΜΙΑ: `Αθηνα, `Αρτεµις, `Απολλων, Αφροδιτη, `Ερµης,
`Ηφαιστος
ΟΝΟΜΕΣΙΕΣ:
αρηιτεκτ. ορων: γεισον, πυργος, γεφυρα, θριγγος, µεγαρον
µεταλλων: σιδηρος, κασσιτερος, χαλκος
ποικιλων λεξεων: θαλασσα, αναξ, ασπις, θεος,
ειρηνη, κιθαρα, κινδυος, τυραννος, θωλην,
ξιφος, δουλος

Ономастиката на Централен Балкан
На палеобалканската глосологија (ПБГ) припаѓа и несловенската
ономастика на централниот балкански простор на античките: Македонија,
Пелагонија, Илирија, Трaкија и Бригија, т.е. денешните Македонија, Албанија,
Бугарија. Заради обемноста на материјата, ќе бидат изнесени само некои
примери, ?kака, хидронимите, оронимите, антропонимите и др.

Ономастиката на Македонија
Македонија (Μακεδονια, осн. µακ, mak-имашен, блажен, среќен и κεδνος,
kednos-грижлив, мил, драг, т.е. среќна земја). Паонија (Παιψων, pajon-син на
боговите Посејдон и Хела, лекар на боговите на Олимп, додека παιωνιυθιζω,
pajonizo-воена песна да се пее). Пелагонија (Πελαγονια,осн. πελ, πελας, pel, pelasблизок роднина, рамнина и γεν, γονη, gen, gone-раѓање, т.е. богата рамнина).
Орестида (Ορεστις,orestis,осн. ορος, oros-гора).
Елимија (Ελτµετωτις, ελιγµα, eligma-кривина, свиок, т.е. криворечие).
Линкестида (Λυγκηστις, осн. λυγξ-рис).
Дериоп (∆ερριοπος, осн. δερις, δερος, derris, deros-кожа).
Дасарета (∆ασσαρητιδα, осн. δας, das-оган, лач, воена вештина и αρετη,
arete-чесност, доблест).
Пиерија (Πιερια, осн. πι, πιων, пи, пион-богат и ιερια, ieria-света, т.е.
пресветла).
Аматија или Ематија (Αµαθος, осн. amatos-песоклив).
Алпомија (Αλµωπια, осн. αλς, αλµη, als, alme-солен и ποιεω, pojeo-да
создава).
Халкидик (Χαλκιδικη, осн. χαλκος, halkos-бронза).
Античките Македонци исто така оставиле многу богат глосолошки
супстрат и во други области. Тие им дале име на сите реки во Македонија. Така,
Аксиос (αξιος, одличен, најдобар, најголем) е Вардар, Алиакмон (`Αλιακµων,
осн. `αλις, alis и halis-многу и ακµη, akme-остар, сила, кривина) е Бистрица,
Местос или Нестос (νεοτος-полн, бесен) е Места, Еригон (Εριγων, осн. ερι, eriмногу и γωνια, gonia-агол, кривина, додека γονη, gone-раѓање, силен, плоден) е

Црна Река, Стримон (στρυµων-стеснет) е Струмица итн. Тие ги именувале и
езерата: Лихнида (λυχνος-светилка, лач) е Охридско Езеро, Вригиис (Brigeis:
осн. Βρυω, brio-клокоти и зборот: γεα, γη, gea, ge-земја, област) е Преспанското
Езеро, Келетрон (осн. κελ, κελης, κελητιον, kel, keles, keletion-брзопловечка, лаѓамоноксил и зборот: ροος, roos, ρον, ron-струја, река) е Костурско Езеро итн. Им
дале имиња и на многубројни градови: Aigai, Petra, Argos, Emathia, Evropa, Pela,
Keletron, Edesa, Nausa, Arnisa, Dion, Veria, Pelagonia, Idomeni, Thermi, Kissos,
Mieza, Ossa, Stagira, Olinthos, Siris, Stenai, Alkomenai, Stivera, Stovoi, Lihnida,
Amfipolis, Astibos и други. Интересно е објаснувањето на името на градот
Скопје, кој етимолошки потекнува од ПБГ: Σκοπεω, skopeo-да набљудува,
σκοπελος, skopelos-карпа и σκοπη, skope-стража. Многу ороними исто така
потекнуваат од македонските домородци: Olimpos, Pieria, Gramos, Voio, Askio,
Verno, Vermio, Varnous, Boras, Hortiatis, Tomoros, Orvilos, Rodopi итн. Го
наведуваме словенизираниот назив на планината Пелистер, кој етимолошки
потекнува од кованицата περι, peri-многу, прекумерно и зборот: στερεος, stereosтвр, јак или доаѓа од зборот περιστερα, peristera-гулаб, кој бил симбол на
Евринома, првобитната божица на сите работи, од плешката митологија за
постанокот на светот.
Праисториските Македонци ги втемелиле и називите на местата важни за
подоцнешната религија. на својата најголема планина Олимпос (Најопејуван) го
поставиле Богот над боговите, Зевс (Диас) од Пантеон. Тие изградиле и храмови
и пророштва, Дион, Питион, Петра и други. Цела област околу Олимп ја
нарекле Пиерија, Света Гора.
Имињата на македонските племиња се имиња на животни, билки,
занимања, состојби. Така, Линкестите добиле име по рисот (Lingx-рис),
Енхелејците по јагулата (enhelis), Дасаретите по шумите (dassos-шума),
Орестите по планините, Пелагонците по долините, Елимејците по кривотечната
река Калиакмон (Бистрица), Ботиаите по пастирите, Алмопијците се занимавале
и тргувале со сол, Дериопите со кожа итн.
Зборот ономастика припаѓа на древниот македонски апелатив, што значи
именски, кој се однесува на име. Денес таа се дефинира како наука за
сопствените имиња и опфаќа три главни гранки на културата: јазична,
историска, географска. Неа ја сочинуваат антропонимијата и топонимијата.
Изучувањето на ономастичкиот материјал во Македонија е од големо значење,
давајќи ни известувања од прва рака, зашто во името се крие и особината на
лицето кое ја носи (nomen est omen). Наведуваме неколку називи кои во
речникот на новогрчкиот јазик се означени како со непознато етимолошко
потекло (Mpampinioti, 1998), а припаѓаат на палеобалканската глосологија,
односно на древниот македонски јазик и се во секојдневна употреба.

Антропоними
Филип – Фиљо
Александар – Ацо
Димитрије – Мито

- љубител на коњи;
(од - пријател, другар,
- коњ)
( - од - штити, брани и
јунак, човек)
( - теоним од
- земја и - мајка)

- маж,

Теодор – Тодор – Тодо
Петар – Петре
Евген
Георги – Јорго
Василие – Васко
Агатон
Атанас – Насо
Ангел – Гељо
Агапа
Грка
Ерина, Ирена, Рина

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

- Божидар)
- камен, карпа)
- племенит)
- господар, земјоделец)
- цар, крал)
- добар, чесен, племенит)
- бесмртен)
- гласник)
- Љубинка)
- Елена – Лена )
- мир) итн.

Топоними
Македоња
Европа
Пелагонија
Егеј (егејски дел)
Пиринска
Корешта
Пеонија
Скопје
Штип
Варгала
Хераклеја
Кичево

Брианион
Ѓавато
Пехчево
Страцин
Удово
Галичник
Качаник
Калиште

( - богата земја)
( - широк, простран и
- лице, наличје)
( - рамница и - раѓање)
( - коза, бел )
( - огнен)
( - костурска област)
( - по кралот или по
религиската химна во чест на боговите
Аполон, Артемида)
(лат. Skupi,
височинка, рид, кула, тврдина,
набљудувачница, цел)
(од хидронимот - струја, струи)
(кај Штип: изобилство од млеко)
( - славата на Хера)
( - меша, на терен место каде
што се мешаат четири притоки
на реката Треска)
(кај Прилеп: - скрати и
- кожув)
(кај р. Црна: - многу
страшен, мачен)
( - премин, прооден
пристапен )
( - цврсто да стои)
( - табор, војска,
стратешки )
( - праг )
( - ласица, мачка и
- бел, светол, лебед )
( - убие, погуби,
симне )
( - да биде
најубав )

Опејница
Асамати
Цапари
Цепигово
Лажани
Теово
Десово
Самоков
Матејче
Кораб
Пелистер
Селечка Планина
Дрим
Струма
Семница - река
Треска
Лепенец
Бутел

( - дупка во земја,
пештера )
( - тажен )
( - трновито
растение )
( - градина, бавча )
( - да дочека,
дофати)
(кај Богомила: - бог,
божество)
(кај Богомила: оддалечено)
(кај Порече: - висока
планина - 2062м)
( - грешен)
( - брод)
( - камен и тврд, јак )
( - светло, сјај )
( - остар, лут, жесток )
( - струја, да струи )
( - достоен )
( , - да пробие,
да буши )
( - каменит, гола
карпа )
( - говотски и
Мочвара, ливада )

Останата ономастика
Апатија
Арома
Глоси
Дом – татковина
Пешки
Дрво
Оро
Магаро
Китара
Кревет
Школо
Химна

()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Транскрипцијата е дадена во слободна интерпретација. Од наведените
примери се гледа дека иако словенизирана, античката македонска ономастика
во Република Македонија се зачувала, пркосејќи на забот на времето,
освојувачите и хетерогените јазични влијанија, што е многу важно за
етногенезата и континуитетот на македонскиот народ, имињата на нивната
татковина, јазикот, културата и обичаите.

Ономастиката на Бригите
Во ономастиката на Бригите утврдивме околу 50 топоними, 34 етноними
и 35 хидро и ороними кои потекнуваат од палеобалканската глосологија. Исто
така е и во ономастиката на Тракија, односно Илирија. Антропоними: Bastos
(осн. βας, Βασιλευς, bas, basileus–крал и βασταξω, bastazo–носи, држи). Ист е
коренот и за ономастиката на Basa, Basos, Bastarevs (осн. βας, bas –крал и ρεω,
ρευ, reo, rei-тече); Getas (осн. γη, γητης, ge, getes-селанец); Dada (кованица од δα,
da-многу и δα, da-да учи, т.е. многу учен); Dules (δουλη, δουλος, doule, doulosслуга, роб); Dasius (δασυς, dasis-влакнест); Euadeda (ευαδε, eudade-да се допаѓа,
да годи); Mania (ρανια, mania-беснило); Mama (µαντις, mantis-пропок, гатар);
Medes (µεδ, µεδω, med, medo-владеење, управување); Tiras (осн. τυπ, tip, τυποω,
tiroo –твори, гради); Pitta (πιττα, pitta-смола); Attas (αττω, atto-истрча, побегна);
Gauros (γαυρος, gavros -весел), итн.
Топоними: Almana (αλς, αλµη, als, alme-слана, море и зборот µαν, manсекако). Kidre (κυδρος, kidros-славен). Altos (αλτο, alto-скока). Asara (ασαριον,
asarion-пара). Astraia (αστρον, astron-ѕвезда). Galepsos (γαλη, gale-ласица и οψις,
opsis-изглед). Bolbe (βολβος, bolbos-лук). Pelion (πελος, pelos-глина). Damastion
(δαµαζ, damazo-скроти, победи) итн.

Ономастиката на Албанија
И покрај многуте миграции во Албанија постои богата палеобалканска
глосологија. Наведуваме неколку називи:
Tirana (осн. τυροις, tirsis-кула, камбанерија, τυραννεια, tiraneja-владеење и
τυραννος,tiranos-господар). Drač или Durres (∆υραχιον, dirahion-кованица од δυο,
dio-две, и ραχις, rahis-грпка, гора, возвишение, рид). Korča од Koresos
(Κορησσος, осн. κορη,kore-девојка, мома, однодно ќерка на богот Зевс и
Деметра). Himara (Χιµαρος, himaros-јарец, коза или змеј кој исфрла оган, симбол
на вулкан). Gjirokastra (αργυριον, argirion-сребро и зборот καστρον, kastronтврдина). Kakabia (κακος, kakos-лош и зборот βιος, bios-живот). Valona (βαλλω,
ballo-фрла, погодува). Pеškopeja (επι, epi-над и зборот σκοπεω, skopeo-наѕирање,
набљудување). Оронимите: Zebs (Ζευς, Zevs-бог, богови), Kastrat (кованица од
κασις, kasis-брат, братство и зборот στρατια, stratia-војска, чета, т.е. „племенска
војска“), итн.

HIDRONIMI
Дунав е меѓународна река, по големина втора во Европа (по Волга),
најголема на српските простори и на Балканот. Нејзино латинско име е
Danubius. Етимолошки се работи за кованица која призлегува од зборот ∆ιοςΖευς (Dios-Зевс) чиј буквален облик е ∆οιν, Ζαν (Ден-Зан), сé изведува од
коренот δι, διος (di, dios)-блескав, „сјај небесен“. Во митологијата Зевс или Диас
бил син на Креон и Реа, крал на боговите и луѓето, бога на небото и зачетник на
сите природни појави. Генитив од ∆αν (Dan) и ∆ανου (Danou).
Друг член на името Danubius е bius кој произлегол од зборот βιος, bios,
латински vivius, т.е. живот, посебно човечки живот. Според Херодот, горниот
дел на оваа река, од Тимок до изворот, се нарекувал ∆ανουβιος (Davouvios)
додека долниот дел Ισρος (Istros).Оваа ономастика исто така е кованица од
зборот `ιςτια или `εστια (istia или estia)-огниште, што значи на огниште
гостољубиво да се прими или храни и друг член или дело, од зборот ρεο, ροος,
ρους (reo, roos, rous)-струја, река, латински rivus. Значи, Danubius означува
Зевсова река на животот, „божествена река“, односно „кралица на сите реки“.
Исто е значењето на името Istros, река хранителка. Од ова може да се заклучи
дека Дунав е персонификација на богот Диос или Зевс во горниот тек, посебно
Средно Подунавје, додека Истриос е персонификација на божицата Хестија,
најстарата ќерка на Креон и Реа.
Хестиjа е една од дванаесетте олимписки божества и персонификација на
оган во огниште, што асоцира на огништето Лепенски Вир. Зевс ? доделил
почесно место во средиштето на секоја куќа, како и во сите храмови, каде што ?
принесувале жртви. Зевс-Диос (Дунав) ги хранел и снабдувал со нектар и
амброзија многубројните речни убавици-нимфи, т.е. притоките од левата и
десната страна, а тоа биле притоките на Средно Подунавје.
Тиса (Θυσσος, tissos, од глаголот Θυω, Θισω, tio, tiso-жртвување заради
бог) е персонификација на една од нимфите (самовили), на која божицата Реа ?
го дала својот син Зевс да го негува и одгледа. Номфите во митологијата се
бесмртни и најчесто поврзани со водата која дава живот. Нив ги сметале за
ќерки на Океан или на боговите на некои реки. Тиса е долга 1070км.
Сава (осн. σα, σως, sa, sos-јак, силен, сигурен), што е карактеристика на
оваа голема река. Со суфиксот –ava, Сава е силна река која на богот Зевс (на
Дунав) му налевала нектар и го хранела со амброзијa за да биде бесмртен и
натприроден. Од хидронимите Сава води потекло и името Sabazios (Σαβαζιος),
од Сава.
Во митологијата Сабазиј е траkиско-фригиско божество. Негов татко е
Зевс, кој во вид на змија се соединил со Персефона, жена на Хад, во неговите
дворови крај реката Стиг. Богот Сабазиј го славеле оргиски луѓе налик на
Дионис, осoбeно жените од простиот народ. Неговото име се поистоветува со
денешниот град Шабац. Првпат името Шабац се споменува во 15 век во
летопис кој е сочуван од 1476 година. Таму пишува дека Шабац се викал
Заслон, што би значело засолниште, по името на некој брег каде што била
првата локација на градот. Има тврдења дека името Шабац се споменува и
порано, уште во1074 година.
Дрина е најголема притока на Сава. Етимолошки основа е δρυς, dris-дрво,
посебно дабово дрво. Дријада (∆ρυας-drias) е персонификација за шумски
нимфи кои живееле и умирале во дабово дрво, по веројатно оттаму и Шумадија,

голема област во Србија, меѓу Дунав, Сава и Морава. Дабот во митологијата
како свето дрво, бил посветен на Зевс. Покрај тоа, Дриас (∆ριας ) е често име за
тракиските и тесалските митолошки херои. Тракиецот Дриас (Дријант) е еден од
синовите на Ариј, учесник во ловот на Калидонскиот вепар и татко на кралот
Ликург, кој се спротиставувал на воведувањето на култот на Дионис во Тракија.
Реката Морава е следната поголема притока на Дунав и главна река во
Србија. Етимолошки, нејзината основа е mor, од индоевропскиот корен mori,
српски море, латински mare итн. со суфиксот –ava или од PBR µορος, morosсудење, судбина, смртна судбина. Во митологијата Мoros (Μορ-ος) е
персонификација на зла судбина. Мороса го родила Ноќ (Νυξ, niks), како и
неговите многубројни сестри Кери, Хеспериди итн.
Млава (да рони, уништува) е долга 109км., извира од Хомољските
Планини и има значителна хидроенергија, посебно во Горњачката Клисура. По
течението на реката, кај селото Батуша (осн. βαθ, βαθεος, βαθους, bat, bateos,
batous-длабочина, провалија). Млава се разделува на помал источен и поголем
западен дел, кои течат паралелно на блиско растојание од 1-2км., сé до селото
Дрмно (δριµυς, drimis-подмолен, лут). Источниот дел и понатаму го носи
хидронимот Млава, а западниот Могила.
Церемошна, пештера во Хомољ, има сложена ономастика. Основата е
κηρ, ker-смрт, несреќа, додека κηραινω, kerajno-да го однесе во смрт. Другиот
дел потекнува од името на соседното село Мосна, што етимолошки потекнува
од µοσσυω, mosin-дрвена кула и µοσσυωικοι, mosiniki- народ населен во древни
колиби. Керите (κηρες, keres) во митологијата се демонски суштества на злото,
црни како ноќ, со ококорени очи, со заби како диви ѕверови, долги свиткани
нокти кои ги забодуваат во телата на воините и им ја пијат крвта. На нивните
раменици висат црвени наметки од човечка крв (Хомер, Илијада, 18, 535).
Керите асоцираат на романскиот Дракула кој ноќе станува од гробот и ја цица
крвта на живите луѓе додека спијат.
Во Средно Подунавје на Дунав постојат многубројни помали или
поголеми ади.
Етимолошки зборот ада потекнува од палеобалканската глосологија
`αδης, hades и споредниот облик `αιδης, hajdes, што е кованица од самогласки
кои означуваат негација а-без, не и зборот ιδειν, idejn-гледа, т.е. да се стори
невидлив, односно хад. Овој збор е персонификација на Хад, богот на мртвите и
гробовите, односно на подземниот свет, „додека Хад не ме скрие“. Во
митологијата, богот Хад само исклучително излегува на светлоста на денот.
Според Хомер (Одисеја, X, 508 и понатаму), неговото царство, кое често
се нарекува со неговото име, се наоѓа таму каде што течат подземните води на
Стиг. Хад е син на Реа и Крон, брат на Зевс, Хера, Хестија, Посејдон и Деметра.
По победата на боговите од втората генерација над Титаните (т.е. пробивањето
на Ѓердапската Клисура), Хад, покрај Зевс и Посејдон, станал еден од
владетелите на светот. Меѓутоа, Хад бил непријател на сé што живее и бидејќи
на светлост излегувал во исклучителни случаи, тоа го правел во црна кочија.
Во преносна смисла, адите се речни острови кои за време на поголемо
ниво на водата не се гледаат зашто се покриени со вода, а изронуваат кога ќе се
повлече водата.
Нештинската ада е на Дунав, кај селото Челарево, на 22км. од Нови Сад.
Етимолошки потекнува од зборот Νεστος или Νεσσος, nestos или nesos-младо
парче, пиле, гнездо. Според Хесиод (Теогонија, 341), Нест бил син на Океан и
Тетија.

Големото воено острово на устието на Сава и Дунав, е ада која во
митологијата претставува персонификација на богот на војната, битките и
воените беснеења на Ареј, син на Зевс и Хера. Етимолошки Ареј-Αρης
потекнува од αρος, aros-несреќа, пропаст.
Ареј е еден од дванаесетте олимписки богови и имал натприродна сила.
Негова татковина била Тракија, каде престојувал најчесто. Заради тоа
Тракијците во античко време се нарекувале и Ареови деца.
Ареј како бог е персонификација на војната. Тој бил агресивен и не
признавал никакви закони и правила, па заради тоа го мразеле не само луѓето,
туку и боговите. Во Тројанската војна Ареј учествувал од страната на
Тројанците за што говори и Хомер во „Илијада“ (II, 512 и понатаму).
Ареј бил почитуван во Атика, каде атинските регрути му се обраќале при
полагањето заклетва. Исто така, го почитувале на Крит, Пелопонез, Илирија,
Скитија и Мала Азија.
На големата кривина на Дунав, меѓу Белград и Панчево, постојат три ади
и тоа: Ада Форконтумац, со размер околу 5 х 1,5 км., етимолошки е двочлена
именка (првиот збор е Форкон, а другиот Тумац).
Ада Острово е најголема ада на Дунав и се наоѓа помеѓу Дунав, Морава и
Млава. Има должина околу 20км., а ширина околу 4км. Од копното е одделена
со два крака на Дунав, во кои се влеваат реките Млава (Стига) и Могила. Адата
е населена.
Според митологијата, најголемата ада е персонификација на богот на
Подземјето, Хад, (`Αιδης, `Αδος, Hajdes, Hados), брат на Зевс (∆ανθβιθσ). Таа се
наоѓа таму каде што е подземниот тек на реките Стига, Кокит, Перифлегетом,
(Пожаревачка или Могила) и Ахеронт (Batuša-бездна, провалија).
Ада Кале (Еритија) е речно острово на Дунав во Ѓердапската Клисура и ?
припаѓа на Романија. Тоа е долго 1780м. и широко 500м. До неодамна било
населено со околу 500 жители, турски доселеници од XV век. Благодарејќи на
високите карпи на Ѓердап, климата била медитеранска и се одгледувале
смокви, маслинки, бадеми, мандарини, портокали и др. Со изградбата на
Ѓердапската хидроцентрала жителите биле иселени, а островот бил потопен.
Називот на оваа ада потекнува од 1878 г., а се смета даке е со турско
потекло и дека „ада“ значи острово, а „калех“ тврдина. Меѓутоа, спротивно на
овие тврдења, ономастиката ада е од палеобалканска глосологија. Уште од
античко време се знаело дека кој владее со ова острово ги држи клучевите на
Дунав и дека тоа претставува дел од „Железните врати“ на Дунав. (Прилог 18)
Во средниот век, за ова острово се грабале две поголеми империи:
турската и австриската. Турците први изградиле тврдина во XV век, а потоа
Австријците во XVII век изградиле помоќна тврдина под името „Каролина“.
Во српската историја Ада Кале влегла во време на Првото српско
востание, во 1804г. По ослободувањето на Белград, водачот на востанието
Караѓорѓе му наредил на Станое Главаш прочуените по зло белградски дахии да
ги однесе на Ада Кале и таму да ги убијат.
Островот Еритија и Герион се поврзани со митот за Херакле и тоа за
неговиот десетти дел… Имено, на Херакле му било наредено од страна н а
Еуристеја, господар на Микена, Тиринта и Мидеја, да го донесе на Пелопонез
прочуеното Герионово стадо од Еритија, во близина на Океановата струја во
Тартес. Богот Хелиј (`Ηλιος, персонификација на сонцето, светлото на денот,
светлото на животот) му позајмил златна лаѓа, за во неа да дојде на островот на
големиот џин. Кога стигнал до Еритија, песот Ортар јурнал кон него лаејќи.

Херакле го убил песот и неговиот чувар Еуритион, но Хадовиот чувар на
говедата го известил Герион. Господарот на островот го стасал Херакле на
реката Антема (Аплодор, Библ. II, 5, 10).
Ада Циганлија се наоѓа на устието на Сава и Дунав, кај Белград, со
должина 5 км и ширина 300 м. Нејзината ономастика асоцира на ПГВ на зборот
Ι`ιγαωτης, gigantes.Во Хомеровата „Илијада“ (VII,59) Гигантите биле џиновски
народ, додека кај Хесиод тие биле синови на Геј. Според Аплондер (Библ. I, 6,
1), Гигантите ги родила Земја во трагиска Флегра (Пожаревац). Во митологијата
Гигантите биле многу високи и страшни џинови, со долги коси, црни бради и
змиести опашки наместо нозе. Во Теогонија, побеснетите Гиганти, гневни што
Зевс (Дунав) ги затворил нивните браќа Титани во Тартар (Ѓердап), подготвиле
завера и без опомена го нападнале Зевс. Нивниот бунт е опишан како
гигантомахија. Во таа борба Гигантите дофатиле карпи и чамови факели кои ги
фрлале на небото и ги загрозиле боговите на Олимп. Хера прорекла злобно дека
ниеден од боговите не ќе биде способен да убие ниту еден од дваесетичетирите
Гиганти, туку тоа ќе може да го стори само Херакле. Покрај Херакле
учествувале Зевс, Атена, Хефест и други богови. Од натопената со крв земја, од
Гигантите, настанале луѓе или разни отровни змии, животни и штетни билки.
Гробовите на Гигантите биле поврзани со различни места, односно дека
нивните тела лежат под некои планини, острови или карпи. Гигантомахијата
била омилена тема и во сликарството од VI век пред Христа.

Хоронимите
Панонското Море, или некогаш океан, а подоцна Панонска Низина, како
и Ѓердапската Клисура, со својата величина и пространство ги импресионирале
човечките заедници на овие простори.
Називот Панонија, етимолошки е кованица од ПБГ. Првиот член на Пан
(Παν) означува: сé, цел, сеопшт, односно во суперлатив. Другиот член нонија
(νιον, non) значи: јас, его, ние двајца.
Во митологијата Пан бил бог, син на Реа и Крон, брат на Зевс. Херодот
(II, 45) пишува дека Пан бил еден од првобитните богови, пред дванаесетте
богови на Олимп, и дека во Грција дошол многу подоцна, најпрво во Аркадија
на Пелопонез како син на Хермес со Дриопа. Бил грд, со рогови и брада, опашка
и козји нозе. Пан бил сметан за бог на стадата и пастирите.
Што се однесува до називот Океан (Ωκεαωος), етимолошки потекнува од
ωκυς, ωκεια, ωκεα, okis, okeja, okea- брз, вешт. Океан бил најстар син на Уран и
Геја, маж на Тетида, татко на многу синови и ќерки (вода и реки) и бил бог
послаб единствено од Зевс. Тој е татко на Еуринома, персонификација на
природата, родител на боговите и луѓето. Подземната река Стига (Млава) е
притока во која истекува десетти дел од Океановите води. Палатата на Океан се
наоѓала далеку на Запад каде неговите води граничат со вечната ноќ (Νυξ, Niks)
и нејзината ќерка Апати (Απατη, Apati), онимастика која асоцира на денешниот
град Апатин, на Дунав во Бачка. Водите на Океан го заплискувале дворот на
Хад, Елисеј, престојувалиште на блажените, островот Еритија (Ада Кале) и
местата каде што престојувале Хесперидите, Хиперборејците и др. Неговото
име подоцна било пренесено на солените води и на морињата. Според Хесиод
(Теог., 332 и понатаму), Океан припаѓал на старата титанска генерација богови,
но тој не учествувал во заговорот на Титан против неговиот татко, во борбата

меѓу Зевс и Крон во гигантомахија. Тој ја чувал Хера, а на Херакле му помогнал
да доплови до островот Еритија, да ги украде Герионовите говеда, со тоа што му
ја позајмил својата лаѓа-сончевиот пехар.
Според Хомер (Илијада, XIV, 202), Океан била голема река која ја
опфаќала земјата и кружела околу неа, а од нејзините бранови се издигнуваат
ѕвездите кои повторно се враќале во нив. Според Хекатеј (459, 478), географ и
логограф од Милет, зборот Океан се однесува на Дунав, кој е врска меѓу реката
Фасис (река во Колхида на Кавказ, која ги дели Европа и Азија) и Нил.
Со исчезнувањето на Океан (Панонско Море) останала Панонската
Низина и во неа денес познатиот Делиблатски Песочник, со површина од
2800км², најголема пустина во Европа. Се состои од жив песок, ливади и шуми
во вид на гори. Се наоѓа во југоисточниот дел на Панонија, меѓу Дунав и
Карпатите, пред Ѓердапската Клисура. Ономастиката на Делиблатскиот
Песочник асоцира на ПБГ.
Во состав на Делиблатскиот Песочник, меѓу селата Делиблато, Гребенец
и Шумарк, постои топоним Херонија.
Хера во митологијата била божица, ќерка на Крон и Реа, сестра и
истовремено жена на богот Зевс. Според Ventris-Chadwic (1956), Хера била
најстаро божество на пределинските стародеделци на Балканот. Таа била
господарка на пространите полиња на кои паселе слободно неброени стада овци
и говеда, па оттаму и нејзиниот атрибут „волоока“. Хера била заштитник на
цеката земја, градовите, династиите, јунаците, куќите и на браковите.
Во титано - и гигантомахијата, Хера ја чувал Океан 300 години. По
победата на Зевс над сите богови, свечено било прославено нивното венчавање
на крајниот запад на Океана. Покрај многуте подароци, Хера добила златни
јаболка кои многу ? се допаднале, па ги насадила како дрво на животот во
градината на боговите, а ги чувале Хесперидите, кои биле сметани и за ќерки на
Форг (Ада меѓу Белград и Панчево) (Хесиод: Теог. 215 и понатаму). Златните
јаболка овозможувале вечна младост и бесмртност. Според Диодор Сиц. (IV, 26
и понатаму), градината на Хесперидите се наоѓала во земјата на
Хиперборејците. Бидејќи според ПБР, мелон (µηλοω) значи јаболко, но и овци,
кози, гради, образи, подоцна се проповедало дека Хесперидите поседувале
големи стада овци (топоним на сегашното село Овча) и плантажни јаболка
(топоним на селото Јабука) во Панчевачкото мочуриште. Ономастиката на
Панчево е кованица од зборот pan-сé и зборот κηω, keo καιω, kajo, да гори, пали,
мириса.
На Зевс Хера му родила син, Ареј (персонификација на Военото
Острово), ќерка Хеба (персонификација на младоста) и Ејлетија (божица на
породувањето), која учествувала во раѓањето на боговите Аполон и Артемида.
Култот на Хера бил распостранет по дотогаш познатиот свет.
Ѓердапската Клисура е создадена со пробивање на водата од Панонското
Море низ масивите на Карпатските Планини, меѓу геолошките епохи плеоценахолоцена, кон крајот на последниот леден пеиод. Оваа геолошка појава секако
дека била тешка и џиновска, што влијаело и на свеста на луѓето од тој период,
па следствено и на ономастиката која означува борба на каменот и водата.
Во слободен превод Ѓердап може да биде кованица од ПБР γηρυων,
gerion-горостас, џин и δαπτω, darto-да растргне, лакомо да јаде.
Лепенски Вир е најзначајно неолитско археолошко откритие во светот.
Етимолошки Лепен има основа во зборот λεπατος, lepajos-каменит карст,
λεπας,lepas-гола карпа, λεπω, lepo, лупи.

Под името Лепен, во Србија постојат две реки, потоа по една во
Македонија и Босна, како и по една област во Србија и Босна.
Пред „Железната капија“ на Ѓердап е градчето Текија (осн. Τεκ, τικω, tek,
tiko-се раѓа, коти, лечи, додека τεκνον, teknon-дете). Од традицијата се знае дека
на ова место на Дунав, кај Текија, секоја пролет доаѓаат од Црното Море риби
моруни кои фрлаат икра од која се прави најдобар кавијар. На иста висина, но
на романска страна, се наоѓа градот Орсова (ορσο, orso-да стане, скока, се
збунува). Источно и низводно следи топонимот Карташ (осн. Καρα, kara-камена
гора, врв и зборот υασσο, taso-брз, дрзок, импулсивен), откаде почнуваат
дунавските водопади Катаракти (κατν, κατα, kato kata-долу и αρασσν, arso-да
удира, да се струполи, силен пад, водопад) и Српскиот канал (σηπιον, sepionморска пена или коцки на мекотелец сипа). Каналот завршува кај градот
Кладово (етимолошки: κλων, κλαδος, klon, klados-фиданка, гранка, гранче, клон).
Во античко време, со свети гранчиња се овенчувале Дионисовите следбеници,
гласниците или прибежиштата. Низ историјата градот се викал Занес, за време
на Римјаните, Новиград од Словените, и Фетислам од Турците. Од коренот клон
(κλων) потекнува и современиот збор во биоинженерството, клонирање.

Ороними
Источната граница на Панонија и Ѓердапската Клисура ја чинат
Карпатите, планински масив со највисок врв од 2544 м. Етимолошки оронимот
Карпати е кованица од зборот καρ, καρα, kar kara-гора, врв, глава ио
зборотπασχω, παθος, pasho, patos-неволја, зло, несреќа, односно планина на
болката и страдањата. Во неа се наоѓа Тартар, каде Зевс ги фрлил своите
победени непријатели Титани. На Тартар божицата Геја му родила син Тантос
(Θανατος) кој е персонификација на смртта. Тој имал свирепо, железно срце, не
примал дарови, а го мразеле дури и боговите. Тантос бил бог кој ги ослободувал
смртниците од неподносливи болки.
Карпатскиот планински венец продолжува на југ преку Стара Планина
во Источна Србија. Тука се дели на два дела, источен и јужен. Источниот го
создава балканскиот планински систем Хема (`Αιµα, hajma-крв, роднина, човек
воопшто, сила, живот). Во митологијата Хем бил син на богот Северен Ветер
Бореја (βορεας, boreas-север, северен ветер). Хем бил оженет со Родопа
(кованица од зборот ροδεος, ροδον,rodeos, rodon-ружа, розев, роса и зборот ωψ,
νπος, ops, opos-лице, око, наликува), која го родила синот Хебро (кованица од
зборот `ηβος, `ηβη, hebos, hebe-млад, зрелост, напон и зборот ρεω, reo-струја,
вода, река), денешната река Марица. Највисоки врвови на Родопите е Рила
(кованица од ριον, rion-планински врв и зборот λα, λαας, la, laas-камен, карпа,
прастар), со висина 2925м и Пирин (πυρ, πυρα,, pir, pira-огниште, оган, гроб, или
πυρην, piren-езеро). Синоним на Родопите е островот Родос кај Додеканез.
Со Родопските Планини е поврзан митот за тракискиот крал Рес, син на
Ејонеј. Рес (ρησος, resos од ρηγνµι, regnimi-да крши, удира) со оружје и со своите
коњи ловел по Родопите, а дивите животни сами пристапувале во неговиот
жртвеник.
Рес како силен јунак, во последната година на Тројанската војна дошол
со Тракијците наоружан со златно оружје и со коњи побели од снег, за да му
помогне на кралот Пријам. Меѓутоа, во борбите со Хелените, Рес истиот ден
бил убиен, а неговите останки биле вратени во родната Тракија и бил погребан

во некоја пештера. Рес станал тракиско божество, сродно на Тракискиот
коњаник кој ловел по шумите и планините и како полубог престојувал во со
сребро богатата Тракија.
За Рес, славниот трагичар Еврипид (485-406) од Саламина, напишал
трагедија. Култот за Рес, тракискиот херој-коњаник и подунавски јавач, се
пренесувал од митот во средниот век, сé до св. Ѓорѓе и Крале Марко. Неодамна
во пештерите на Источна Србија е пронајдено пештерско сликарство, цртежи на
коњи и јавачи, кои настанале во периодот меѓу XV-VIII век пред Христа.
Јужните планински венци на Карпатскиот систем во Србија, носат
обично словенски називи, какои поголемиот број планини во Србија, освен
некои исклучоци. Така на пример, се смета дека Авала е турски назив, од
персискиот збор „avali“, множина „avala“ и значи висок, голем. Меѓутоа,
нејзината генеза може да биде од ПБГ, како кованица од зборот a-не и βαλ,
βαλλω, val, valo-да се движи, фрла, т.е. цврста). Или од αυ, av-пак и αλλος, alosразлични, поинакви. Ономастиката на планината Космај, која е богата со шуми,
овоштарници, пасишта, е од ПБГ, од зборот κοσµεω, kosmeo-кити, украсува.
Меѓу Србија и Македонија, лежи Шар Планина (2747 м) чиј антички
назив е Скардос, кованица од зборот σκια, σκιαω, skija, skiao-сенка, да засени,
темница и другиот збор αρδω, ardo-натопува. Во источниот дел на Шара се
наоѓа голема клисура долга 23км под името Качанска Клисура, со истоимениот
град. Ономастиката потекнува од κακ, κακος, κακια, kak, kakos, kakia-зол,
злочинец, футурот на инфинитивот е κακκανην, kakkanen-да убие, да тргне,
додека κακανοι, kakani-непријател.

IV DEL

MITOLOGIJATA NA BALKANOT

REKONSTRUKCIJA NA ANTI^KIOT MITOLO[KI SISTEM
NA BALKANOT NA OSNOVA NA PANONSKITE HIDRONIMI
I OD MITOLO[KI SODR@INI
Митологијата е наука која се занимава со изучување на традиционалните
козмогонија и теогонија, како духовен феномен на човечката култура. Зборот
митологија по својата генеза е кованица од зборот µυθος, mitos-приказна, збор,
говор и зборот λογος, logos-зборување, наука, беседа, додека митологијата и
историјата се приказни. Појавата на митот во човечкиот развој настанала како
резултат на интеракцијата на човечката свест со природата. Од забележувањата
е проектирана мисловна слика која станала манифестација на човечкиот дух.
Создадаена е восхитувачка слика за раѓањето на природата и свеста, која
настојувала да ги одгатне тајните на природата, животот и смртта, на начин
соодветен на човечката свест од тој период.
Јунг (1990), во културно-историски облици на манифестирање на
човечкиот дух, ги вбројува: митологијата, религијата, преданијата, легендите,
бајките, етнологијата, психологијата на примитивните и историјата на старите
култури. Овие манифестации на човечкиот дух се пренесувале низ милениумите
и вековите, исклучиво со усно пренесување. Со постојано повторување, од нив е
изоставено сé што било лично и субјективно и останало само она што е
општочовечко, што било од општ интерес, што ги одразувале општите
стремежи, надежи, употреби и стравувања. Со усното пренесување, културноисториските манифестации на човечкиот дух поминале некој вид дестилациски
прогрес. Останало суштинското кое ја одразувало човечката психа, со што се
согледуваат основните детерминирачки елементи на психичката доминанта или
aрхетиповите.
Во досегашните истражувања како архетипски облици на културноисториската манифестација на човечкиот дух, изнесена е материјалната култура
на Лепенски Вир. Следи праисторијата на Средно Подунавје Дауните
(Хиперборејците или Северите) како најстар историски евидентиран народ од
страна на египетските автори, 1400 и 1194 година пред Христа. Потоа,
ономастиката со митолошка содржина на просторите на хидролошкиот систем
на Панонија и Ѓердап. Судејќи според сé, може да се изнесе хипотезата дека
местото на постанокот на палеобалканскиот митолошки систем е Панонија,
односно средно Подунавје (а). Создавачи на митот биле Дануните, т.е.
Хиперборејците или Северите (б). Пренесувањето на митот се ширело од место
до место, од епоха до епоха, во зависност од историските процеси и човековата
комуникација (в). Пренесувачи на митот биле поединци или поголеми
популации, при нивните миграции (г). Овие миграции се случувале од XV до
XII век пред Христа, под името „народи од морето“ (д). Јазикот на пренесување
бил индоевропски, од групата на палеобалканската глосологија (ѓ).
Праисториската митологија на Балканот е со религиозно-политичка
природа и тоа претежно е сочувана во делата на античките Хелени, делумно и
кај римските автори. Херодот (II, 53) истакнува дека поетите Хомер и Хесиод
први кај Хелените создале приказна за постанокот на боговите во светот, им

дале имиња и ги објасниле божествените почести и вештини, ги одредиле
областите на нивната моќ и ги опишале ликовите (Shema, 1).
На поетите приказните им ги подариле музите. Херодот (II, 50) заклучува
дека имињата на речиси сите богови во Елада дошле од туѓина, од Египет.
Освен: Посејдон, Диоскур, Хера, Хестиа, Темида, Харита и Нереида, имињата
на сите други божества постоеле отсекогаш во Египет. Тој мисли дека имињата
на останатите богови Хелените ги примиле од Пелазгите, староседелци на
Јужниот Балкан.
Јонецот од Смирна Хомер (`Οµηρος, homeros-заложник, залог), во VIII
век пред Христа, во своите епови го користел старо-јонскиот дијалект. Овој
дијалект во чист облик, во малоазиска Јонија, припаѓал на палеобалканското
глосолошко подрачје, под називот старојонски или протојонски, односно
пределински (Mpampiniotis, 1986г., д2). Овој јазик се зборувал на Кикладите,
Тасос и на црноморските јонски колонии. Меѓутоа, на почвата на Пелазгија
(Елада), а пред сé во Атика, Еубеја и источен Пелопонез, каде живееле јонски
доселеници од Мала Азија со Пелазгите, а подоцна, во XIV век пред Христа и
со Ахејците, се модифицирал во јонско-атички (пелашки) дијалект.
Во Еолија, во северозападниот дел на Мала Азија, меѓу Троја и Смирна,
каде по падот на Троја, околу 1183 година пред Христа дошле колонисти и
бегалци од Тесалија и Беотија (Пелазги и Ахејци), дошло до јазична симбиоза со
Јонците и до формирање на јонско-еолски дијалект кој се јавува и на островот
Лезб. На старо-јонско-еолски дијалект се создадени Хомеровите „Илијада“ и
„Одисеја“. На нео-јонски јазик пишувале Херодот (484-424) и Хипокрит (460330), (Димитракос, 1970).
Митолошки информации од областа Средно Подунавје, Хомер и другите
поети пред него, можеле да добијат од Данините, Мезите, Мосиниќаните и
други Хиперборејци-Северци. Приказните за ликовите на своите богови и
херои, во изворен облик, како „жив мит“, или во обработка, можел да ги добие и
од балканските доселеници во XIII пред Христа, како што се Бригите-Фриги,
Битините, Стримоните, Ахеите и други. Следат разни апостоли од Подунавје, на
чело со Аполон и неговата сестра Артемида, потоа Лето, Динос, Сабазие итн.
Информатори можеле да бидат бегалци од Пелазгија, при наездата на новите
народи на Балканот во XII век пред Христа под името Дорци и Илири, кои ја
предизвикале дијаспората на Ахеј од Атика и Пелопонез, на Миниј од Тесалија
и Беотија итн.
Во Хомеровите епови митолошкиот материјал методолошки не е среден.
Тој е расфрлен, неповрзан, издвоен и испреплетен со фолклорни митови.
Теогонијата, козмогонијата и антропогонијата одвај накратко се означени.
Заради тоа „Хомеровото прашање“ во филозофијата се провлекува и денес, како
во поглед на постанокот на еповите, така и временскиот период и самиот автор.
Се смета дека сегашните облици се плод на усмената традиција во
долгогодишниот развој и предисторијата сé до VI век пред Христа, кога во
Спарта (Ликург), а подоцна и во Атина (Пезистрат, 561-528), не добиле одреден
облик (Томсон, 1954 г., Папаставро, 1972 г., 63). Јасно е дека авторите пред
Хомер живееле во Панонија, во Средно Подунавје и своите вековни приказни за
светот на боговите и хероите на културата на Лепенски Вир ги пренеле на
народите од среден и јужен Балкан; Македонците, Бригите, Пелазгите и други.
Овие пак, тие богови од хидронимите на Дунав (Зевс, Хера, Пан, Нереј, Дионис,
Стига, Хад итн) ги сместиле на својата најголема планина меѓу Македонија и
Пелазгија, на Олимп. Според Mpampionitis (1986г., 64) зборот Олимп не е од

елинско потекло, туку потекнува од староседелците на Балканот. Етимолошки,
тоа е кованица од ολοι, oli-сите, `υµνους, imnus-химна, ποιεω, ποιω, pojeo, pojo-да
создава, да чини, т.е. Ολιυµπς, Olimpos-многуопејуван.
Покрај Хомер, Хесиод (околу 700 г. пред Христа) од градот Аскра на
Хеликон во Беотија, е најстар хеленски епски поет, од едно еолско племе.
Според некои автори (E.I.E, 1976, 1490.), Хесиод пишувал дека синот на Зевс е
со исто презиме со Македонија и Македонците. Неговите дела, како што се
„Работи и Денови“ (збир од дидактичко-морални песни, митови и сентенции
поврзани со секојдневието) и „Теогонија“ (за постанокот на светот и митови за
боговите), се важни извори за проучување на најстарите погледи на светот и
религијата.
Хесиод (етимолошкиот `ησα, hesa, аорист αδω, ado-пее и αδευω, οδος,
odevo, odos-патува) како што и му означува името, бил „патувачки пејач“.
Неговото најзначајно дело „Теогонија“ има околу 1000 хексаметри, но е
сочувано во делови. Во неговиот филозофски пристап кон козмогонијата се
истакнува дека во почетокот постоела сеопшта материјална стварност од која
призлегле сите предмети, појави, суштества. Општата стварност била наречена
хаос, или сеопфатен Океан, односно празнина Апејрон (επεριων), од кој
произлегол материјалниот свет и боговите. Надвор од него не постои ништо
зашто тоа пространство е бескрајно, а тоа е Голема Провалија. Од Хаосот се
одвоил врховниот бог Ерос, сеопшта енергија или сила. Од Еросот се создале
Земјата, Ереб, Ноќта и Тартар, така што Ерос е творец и архитект на целиот
Свет. Земјата (γαια, Geja) е голема материјална топка и база од која се развил
светот. За заштита на Земјата, Ерос создал две обвивки. Надворешната обвивка
се вика Ереб (Ερεβος, erebos-бездна, провалија), која е густа и мрачна, додека
внатрешната обвивка поблиска до Земјата е наречена Ноќ (Νυξ, niks-темнина,
мрак), персонификација на ноќта (мракот). Земјата е серодилка и сехранителка.
Таа ги родила: Уран (Небо), прекриен со ѕвезди, Море (Поинт-персонификација
на вода) и големите планини (Ореа). Понатаму, таа соединета со Уран ги раѓа:
Титаните (Океан, Кеј, Криј, Хиперион, Јапет и Крон), Титанките (Реа, Теа,
Темида, Мнемосина, Феба и Тетија), еднооките киклопи (Арг, Бронт и Стероп)
и на крај Сторачните џинови-хекатохејри (Кот, Гиго и Вријареј). Уран, како
татко, ги мразел своите деца, па ги криел во утробата на Земјата, заради што таа
од нивната тежина страдала и смислувала лукавство и освета. Кога успеала да
направи срп од кремен, ги викнала своите деца да го казнат лошиот татко.

Меѓутоа, децата се уплашиле, освен најмалиот Крон, кој го почекал татка си во
заседа и го кастрирал. Од крвта која паднала на Геја се родиле Ериниите,
Гигантите и Нимфите, додека од гениталиите кои паднале во морето, од пената
која се создала, била родена Афродита (αφρος, afros-пена), божица на љубовта,
љубовните уживања, убавината и привлечноста (Хесиод, Теог. 116 и понатаму).
Геја подоцна се соединила со својот син Понд и му родила пет божества:
Нереј, Форк, Таумонт, Кето и Еурибиј. Подоцна таа родила уште пет деца, како
што се Орион, Ехидна, Питон, Титија итн. Креон се оженил со сестра си Реа (од
ρεω, reo-струја, река) или Кибела, која му ги родила Зевс, Хера, Хад, Хестија,
Деметра и Посејдон. Мажите владееле со светот, а луѓето живееле како богови,
ослободени од работа, болести и грижи, сé додека од власт не ги тргнал Зевс во
титанимахијата. Титаните ги фрлил во Татар, а родителите ги пратил на
островот на блажените.
Според едно предание, новородениот Зевс неговата мајка Реа, за да го
спаси од Креон, кој ги голтал своите деца за да се спаси од претскажувањето
дека син ќе го тргне од престолот, го дал на нимфата Тисо на чување. Зевс
растел брзо и зајакнувал, ги совладал Крон и Титаните заедно со своите браќа и
сестри, со што ја тргнал од власт втората генерација богови на Светот. На Зевс
му припаднало владеењето со небото, Хад подземјето, а Посејдон со морето.
Меѓутоа, новите владетели на светот набрзо морале да започнат борба со
моќните гиганти, кои бабата Геја ги наговорила да му се осветат на Зевс зашто
ги фрлил Титаните во Тартар. (Прилог 20)
Како место на раѓањето на Гигантите се споменува Флегра во Тракија
или во Македонија (Хесиод, Теог. 185, Пиндер, Немеја, I, 67). Со Гигантите
владеел Еуримедонт. Во големата битка на Флегриската рамница, во
гигантомахијата, по тешките и бројни борби, победила третата генерација
богови, на чело со Зевс.
По сите овие борби Зевс загосподарил со светот. Во Океановата палата
тој се соединил со својата сестра Хера, која оттогаш се сметала за господарка на
небото и единствена законита Зевсова жена. На венчавката дошле сите богови и
донеле скапоцени подароци, меѓу кои и златни јаболки кои таа ги посадила во
градината на боговите, а кои ги чувале ќерките на Ноќта, Хеспидите. Во овој
брак биле родени: Ареј, Хефест, Хеба и Ејлејтија.
Зевс бил прељубник и ги сакал жените.Така во бракот со Темида, ќерка
на Уран и Геја, биле родени Хорите и Мојрите. Во бракот со Лето биле родени
близнаците Аполон и Артемида. Со Деметра била родена Персефона, а со
Еуринома ги добил преубавите Нарити итн.
Тој многу ги сакал нимфите и смртниците, а се појавувал во вид на орел,
сатир, златен дожд, лебед, бик итн., создавал митски владетели и прочуени
јунаци кои подоцна владееле со балканските простори (Херакле, Миној, Тантал,
Радамант, Данај, Персеј и др.). Хомер и Хесиод својот митолошки систем го
сместиле на Олимп, каде богот на боговите Зевс суверено владеел во кругот на
семејството на олимписките богови (Ареј, Аполон, Хера, Артемида,Хестија,
Афродита, Атена итн.), на кои им поделил звања и почести. Со тоа бил создаден
хеленскиот пантеон. Во текот на времето неговото седиште се преселувало од
Олимп и останатите планински врвови на небото, а Зевс станал врховен
принцип на светот.
Целиот планински масив во Македонија каде што се наоѓа Олимп, бил
посветен на боговите под името Пиерија (Света Гора), додека во чест на Зевс,
под името Дион, биле изградени градови во Македонија, Атос и Еубеја. Во

хеленистичката епоха името Зевс било давано и на многу нехеленски богови
(Зевс Амон). Најстаро светилиште посветено на Зевс во Пелазгија (Елада), под
ведро небо се наоѓало во Додона во Епир. За неговиот култ се грижеле
свештеничките на божицата Диона.
Огромен жртвеник на Зевс бил изграден во Олимпија, каде биле
спалувани коските на жртвените животни за време на Олимписките игри. Во VI
век пред Христа и подоцна, на Зевс му биле посветени многубројни храмови,
како што се оние во Нумеја во Атина, во Олимпија, Пергам итн. Поетите на
архаичниот историски период, Хомер и Хесиод, неволно но доста успешно се
обиделе да ги објаснат митовите на своето време на тлото на Балканот и на
постојната култура. Целата хиерархија на персонифицираниот митолошки
систем го сместиле на врвот на непристапниот Олимп, чија секогаш снежна
висина изнесува околу 3.000 м, каде тие уживале земајќи амброзија и нектар.
Како извори на своите раскажувања за боговите и постанокот на светот, поетите
ги користеле „кажувањата на музите“. Од ова призлегува дека нивниот Свет во
целина бил една голема апстракција. Но, и покрај тоа, Аристотел (Метаф. I, IV)
го прогласил Хесиод за пионер на филозофската и научната мисла воопшто,
дека митот во својата суштина содржи прави големи мисли и дека митот е
главен извор на верата во бога.
Бунтот против Хесиодовиот митолошки систем почнал најпрво од Талес
(624-546 г.), земјак на Хомер од Милет во Јонија, кој е еден од седумте светски
мудреци на антиката. На делувањето на божествените сили во создавањето на
светот, тој ги спротиставил природните процеси и ја прокламирал водата,
основа на сите ствари. Во ова пресметување му се придружиле и други
филозофи, како што се: Анаксимандер (610-546 г.), Ксенофон (570-478 г.),
Хераклит (535-475 г.), Парменид (околу 500 години пред Христа) и други кои го
осудувале митолошкото објаснување на светот. Меѓутоа, имало и такви кои го
оправдувале светот на боговите и хероите и го истакнувале алегориското
објаснување на митот. Меѓу нив предничи Емпедокле (490-430 г.), филозоф,
државник, природонаучник, лекар и поет, кој прв во филозофијата на
космогонијата внел алегориски принцип на четири елементи: оган, воздух, земја
и вода, како и законите кои ги регулираат нивните односи. Тоа се
пријателството (како поттик или стимулација) и непријателството (како кочење
или инхибиција). Емпидокле го означил громовникот Зевс како оган, неговата
жена Хера како воздух, неговиот брат Хад како земја, божицата Нестис како
влага, Афродита како пријателство, божица на неслогата Ерида како
непријателство.
Во подоцнежните години, многу автори и школи биле против и за митот,
обидувајќи се да ги толкуваат митовите не само алегориски туку и со
рационалистички метод. Во митовите тие го откривале и потврдувале
пантеистичкото сфаќање на светот, што значително придонело во развојот на
митологијата, систематизацијата и реконструкцијата на родословот на многу
митски личности. Појавата и ширењето на христијанството придонело во
понатамошниот развој на митографијата, со појава на бројни прирачници,
лексикони, расправи и др. Во XVII и XVIII век се сметало дека Хелените ги
презеле боговите од Ориентот, од фениќиските иселеници и дека наводно тоа ги
потврдува историските и лингвистичките истражувања (Срејовиќ и
Цермановиќ-Кузмановиќ, 1992 г., XVIII).

OLIMPISKIOT PANTEON VO PANONIJA
Бидејќи по долгогодишните индивидуални лингвистички истражувања
на Балканот (Шкокљев и Шкокљев, 1996 г., 38) констатиравме дека и во Србија
постојат топономи, посебно хидроними со митолошко значење, на
југоисточните простори на Панонија, преминавме на нивна систематизација и
митолошка реконструкција. Како што веќе беше кажано, ономастиката припаѓа
на палеобалканската глосологија.
Митолошките имиња на реките и адите на Дунав претставуваат ликови
од Хесиодовата козмогонија и теогонија. Големата низина во Средна Европа, во
сливот на најголемата европска река Дунав, меѓу Алпите, Карпатите,
Динарските и Родопските Планини, го носи името Панонија. До нејзино
формирање дошло во текот на географската еволуција на овој простор. Во
палеозојскиот период, пред околу 40 милиони години, во овој регион бил
океанот Тетис (Τηθυς, tetis, кованица од τη, te-оној и θυω, θυς, tio, tis-трча,
беснее, се бранува, т.е. море), кое се простирало меѓу тогашна Африка и палеоЕвропа. Во Тетисовиот Океан, Балканското Полуострово тогаш било систем од
острови и архипелази. По 10 милиони години, новоформираното балканоско
копно се нашло меѓу Средоземното Море на југ и Панонското Море на север.
Во период од пред 10-20 милиони години, во миоценот, Балканот бил
полуострово, припаѓал во Европа и на неговите простори владеела тропска и
суптропска клима, со соодветна вегетација и животински свет.
Во Хомеровата и Хесиодовата митологија Тетија (Τηθυς) била прамајка
на сите богови и живи суштества, сопруга на Океан, ќерка на Уран (Ноќ) и Геа
(Земја) и мајка н три илјади ќерки, Океаниди. Во текот на митолошката
еволуција на Океан (Ωκεανος), кој ја персонифицира правдата на северниот дел
на првобитниот општ океан Тетис, како Панонско Море го добило
антропоморфизмот во името на единствениот сеопшт бог под името Пан (Πανво сé, сосема, потполно, сеопшт) и потврдната лична заменка non (νων-его, јас,
јас лично), т.е. „Јас сум семоќен Пан-господар“ и оттаму Панонија како
хороним. Кај некои народи од Средна Европа, како што се Словаците, Чесите,
Полјаците, е прифатен зборот пане кој означува господин и господар.
Во понатамошниот геолошки тек дошло до истекување на Панонското
Море во правец на југоисток кон Понт (Црно Море), пробивајќи се низ карсниот
карпатски планински масив, со што била создадена Ѓердапската Клисура,
митолошки Тартар или Бездна, а пределот го добил топонимот Тартес.
Со исчезнувањето на Панонскиот Океан, на исушеното дно на базенот се
развиле големи панонски реки, огромни пештери, ади, мочвари и ливади. Овој
географски процес во митологијата е опишан како гигантоманија, која според
Хесиод (Теогонија, 182 и понатаму) се одиграла во големата битка на
Флегриската Рамнина (Φλεγραιον πεδιον, Flegrajon pedion).
Во гигантската борба победила третата генерација митолошки богови на
чело со Зевс-Диос (кос падеж ∆τος, ∆τα и буколски Ζαν, ∆αν, Zan и Dan и
генитив ∆ανου-Danou со βιο, bios-живот Danubius или Dounavios), т.е. Дунав, кој
бил најстар син на боговите Крон и Реа (вода). Со својата сила, искуство и
мудрост Зевс ги надминал сите останати богови од неговата генерација и водел
мирнодопски начин на живеење.

Пан станал бог на стадата и пастирите, нагрнат со крзно ловел ѕверови и
свирел на флејта (συριγξ, siriks-флејта, како и името на селото Сираково кај
железничката станица Стиг). Ги прогонувал убавите нимфи во Панонија, но и
младите пастири. Поседувал претскажувачка дарба и го научил Хипербореецот
богот Аполон на претскажување. Градот Панчево (παν, pan-сé и καιω, keo-гори)
го носи неговото име како и целата област.
Мајката на Зевс (Дунав), божицата Реа (вода), родила многу нимфи
(езера и реки), кои биле вечно млади и убави, а на своите миленици можеле да
им подарат вечен живот, хранејќи ги со нектар и амброзија.
Меѓу езерата во Панонија најпознати се Балатон и Палиќ. Балатон или
Блатно Езеро во Унгарија, е со длабчина до 11м, а површината му е 591км².
Етимолошки е кованица од зборот βα, βας, ba, bas-крал и зборот Λατω, Λητω,
lato, leto, што се однесува на титанката Лето, односно Лато.
Во митологијата Лето или Лато била Хиперборејка, ќерка на Кеј и
Фебина. Зевс ја засакал Лето, а по венчавката со Хера, со Лето ги зачнале
божествените близнаци, па затоа неа ја прогонувала Хера, која се обидувала да
го оневозможи породувањето на својата противничка. Бремената Лето (Лато)
долго скитала по светот, сé до егејскиот остров Дел, каде се породила со големи
породилни болки. Бабица била Хипперборејка, божицата Ејлејтија, ќерка на
Зевс и Хера.
Божицата Хера го одолговлекувала породувањето девет денови и ноќи и
дури кога златнокрилестата гласничка на боговите Изида (Ιρις, iris-виножито),
од Иришкиот венец ? однела златен герданна Ејлејтија, породувањето завршило.
Во истиот миг се родиле боговите Аполон и Артемида, по потекло
Хиперборејци.
Езерото Палиќ и градот Палиќ се наоѓаат во Панонската Низина, близу
градот Суботица. Езерото има површина од 4,2км и длабочина околу 3,5м. Во
митологијата, според Хесиод (Теог., 376), Палант (Παλλας, palas од παλλω, paloтресе, лула) бил еден од Титаните, син на Криј и Еурибија, оженет со Окенаида
Стрига (Млава), која ги родила: Зелос, Кратос, Бија и Ника. Според друго
предание, Палант бил син на Земја и Хад, Гигант, кого во борбата на боговите
со Титаните го убила божицата Атена, го одрала и со кожата го заштитила
своето тело.
Од многубројните песочници во Панонската Низина најголем е
Делибатскиот голем песочен часовник, во југоисточен Банат, пред Ѓердапската
Клисура-Тартар. Таа има околу 2800км². Се состои од жив песок кој сега
претежно е под шуми, земјоделски култури и ливади. Етимолошки Делиблато е
сложен збор од ∆ηλος, delos-сјаен, божествено извишен и нашиот збор блато
односно жив песок. Меѓутоа, бидејќи коренот е δι, διος-∆ιος, т.е. Зевс, со ελος,
elos-ливада, тоа би бил Зевсов песочник.
Хера и Зевс (Делиблатски песочник и Дунав) постојано се карале.
Навредена од неговите неверства, таа честопати го навредувала со сплетки. За
таа цел, Хера често ја користела божицата на подмитувањето, интригите и
дарителка Доро. Така е направена сплетката за Херакловото раѓање, кога ?
наредила на божицата на породувањето Ејлејтија да го одложи неговото раѓање
три месеци. Или, за да ја поттикне Зевсовата страст, односно да му ја ослабне
волјата, често од божицата Афродита го позајмувала волшебниот ремен.
Персонификацијата на божицата Доро е Голем Дос (∆ως ∆ωρω, dos, doro-дар,
дарување, подарок).

Во Панонската рамница постојат уште неколку области и градови кои
имаат митолошка ономастика. Така на пример, со префиксот Ба (од βα кој е
вокатив од βας, т.е. βασιλευς, basileus-крал, владетел, војвода, поглавица)
постојат поголем број топоними. Покрај наведениот Балатон, во Унгарија, се
јавуваат: Баја, Батасек, Бачалмаш итн., во Хрватска Барања, додека во Србија:
Бач, Бачка, Бајмок, Батина, Банат, Бајска, Бајша и др.
Според Хесиод (Теог. 371 и понатаму) и Диодор Сиц. (III, 57), Ба или
Басилеа била ќерка на Уран и Титеина (Θεια, teja-божица која припаѓа на
божеството, жена на Океан, мајка на речните богови и на Океанида). Бидејќи
водата е почеток на сите ствари, таа е мајка на Вселената. Басилеја имала
осумнаесет браќа-Титани, како и поголем број сестри, од кои е најпозната
Титанката Реа (вода). По Титеа веројатно го носи името и градот Тител, на
устието на реката Тиса во Дунав.
По смртта на мајка ? Титеа, Басилеја се грижела за браќата и сестрите
заради што го добила името Голема Мајка (Magna Mater), иако во митологијата
постои ова почесно звање како Голема Божица (Μεγαλη Θεια, megali teja) за
Тетија. Како кралица таа стапила во брак со својот брат Хиперион (`Υπεριων
`υπερ, hiper-нај, преку и суфиксот ων, on-навистина, секако), со кого родила две
исклучително убави и паметни деца, Хелиј и ќерката Селена. Басилија била
почитувана како божество и претставувала персонификација за кралство. Тоа
асоцира и на ономастиката на една област во Панонија, Војводина.
Хелиј (`Ηλιος, helios или αελιος, aelios-сонце, светлост на денот, светлост
на животот, додека надвор од Балканот Митра) е персонификација на сонцето,
бог на денот кој се гледа и се слуша. Со златна кацига на главата и со блескава
облека, секој ден се крева на исток од Океан во златни кочии за на луѓето и
боговите да им ја дарува светлоста на денот. Цел ден Хелиј патува преку
небесниот свод за навечер да се спушти на далечниот запад и да се спушти во
земјата на Хесперидите.
Хесперидите (`Εσπεριδες, од `εσπερα, hespera-вечер, навечер) биле ќерки
на Ноќ (Νυξ) што е персонификација на секојдневна природна појава.
Хесперидите подоцна ги сметале за ќерки на Зевс (Дунав) и Темида (реката
Тамиш) или на богот Форк (ада меѓу Панчево и Белград), а живееле во земјата
на Хиперборејците. Од боговите биле задолжени да ги чуваат златните јаболка
во Градината на боговите, која може да се лоцира западно од Тамиш, во
Панчевачкото мочуриште, односно денешно Јаболково мочуриште, а тоа би
било место каде Зевс се венчал со божицата Хера. Тогаш младенците, како
свадбен дар, од божицата Геа (Земја) го добиле дрвото на животот со златни
јаболка, кои на боговите им обезбедувале бесмртност и вечна младост. Веќе
беше кажано дека јаболкото на палеобалкански јазик, што се пишува како мелон
(µηλον), има двојно значење, јаболко и овца, па зато и интерпретацијата е
различна. Во секој случај, во Панчевачкото мочуриште постои топоним на
селото Овча и Јаболко, а во митологијата оваа околност е рационализирана. Се
прикажувало од Диодор Сиц. (Библ. IV, 26) дека Хесперидите имале големи
стада овци, кои сакала да ги земе Бусирис, кој е персонифициран со една од
левите притоки на реката Млава, под името Бусур. Нему му пошло од рака да ги
грабне не само овците, туку и Хеспиридите, но нив ги ослободил Херакле, во
состав на својата единесетта задача на кралот Еуристеј од Пелопонез да му
донесе плод од златното јаболково дрво. Хесеридите се споменуваат и во митот
со Аргонаутите. При враќањето од Колхида, Аргонаутите стасале во земјата на

Хесперидите. На молба на Орфеј, тие на изморените морнари им го покажале
изворот на студена бистра вода, кој го отворил Херакле со удар на ногата.
Апата (απατη од глаголот απαταω, apatao-лаже) е една од најпознатите
Хеспериди и претставува персонификација на измама. Таа поседувала волшебен
појас со чија помош божицата Реа го излудувала својот маж Крон. Името на
Апата денес го носи градот Апатин на Дунав, кој се наоѓа јужно од градот
Бездан, митолошкиот Ереб.
Од градовите на периферијата на Панонската Низина кои имаат
топоними со митолошко значење ги наведуваме: Загреб, Ниш и Шабац.
Загреб е главен град на Хрватска и лежи на Сава. Неговиот топоним
асоцира на митолошкиот ДионисЗагреј.
Загреј (Ζαγρευς, Zagreva-вратен во живот) е придавка на богот Дионис,
како син на богот Зевс. Во орфиското предание, божицата Реа родила ќерка
Персефона и пред да ја однесе нејзиниот вујко Хад како своја жена во
подземниот свет, неа ја оплодил Зевс. Бидејќи Зевсовата законска жена Хера
била љубоморна и сакала да го уништи новороденчето, Зевс ги поставил
синовите на Реа, т.е. своите браќа Посејдон и Хад, да го чуваат Загреј во
колепка во една пештера. Тие го чувале детето, го забавувале играјќи и скокајќи
околу него. Меѓутоа, Титаните, Зевсови непријатели, по наговор на Хера,
маскирани и исфарбани со бел гипс, успеале да ги заспијат чуварите и да го
намамат Загреј надвор, нудејќи му детски играчки: џамлии, вртелешки, свирки,
вртимушки, златна јаболка, волнени перчиња и др. Кога Титаните го нападнале,
Загреј покажал храброст и се обидел да ги измами со промена на својот облик
во: змија, лав, тигар, коњ и бик. Тогаш Титаните го зграпчиле за рогови, го
растргнале, потоа приредиле гозба, а неговото распарчено тело го изнеле на
трпеза. Мирисот на печено месо го намамил Зевс, кој кога го открил злочинот го
проголтал неговото срце, кое уште треперело, и го родил повторно. Така Загреј
станал бесмртен, а Зевс ги убил Титаните со гром. Од срцето на Загреј бил
роден помлад Дионис.
Зевс во митологијата бил познат и како љубовник кој обљубил божици,
ќерки на Титаните и нимфи, но и многу смртни жени. Најмалку четири значајни
оломписки божества ги изродил вонбрачно, а меѓу нив бил и Дионис. Која била
негова мајка, тешко е да се утврди, зашто некои раскажуваат дека била
божицата Деметра, други дека е Диона, трети Персефона, потоа Лето или
Семела. Сепак најчесто се истакнува дека Дионис е тракиски Зевсов син, или
Зевсов јунак, роден на полјанка околу планина во Тракија со ороним Ниса, а
дека бил породен и чуван од нисејските вили. Неговото име е персонификација
на нишкиот бог Зевс, „бог од Ниса“.
Етимолошки Дионис (∆ιονυσος) е кованица од ∆ιος, Dios или Зевс и
νυσος, nisos, од Νυσα, nisa. Nisa (Νυσα) е света шумовита планина во Тракија.
Според Хомер Ниса била во Беотија, според Херодот во Етиопија, додека
според Аријан во Индија. Сепак, повеќе автори сметаат дека Ниса бил во
Тракија, во подоцнешната македонска покраина Пеонија, па оттаму и планината
Нишка (το Νυσηιον, to Nisejon). Нимфата која го негувала и чувала Дионис се
викала Нисија (Νυσια), што се однесува на Нишава, односно „. . . Нисејски
девојки на богот Лудиот Диоис“ (Хомер, II, VI, 133).
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Новородениот син на Зевс го грабнале Титаните, по заповед на Хера, го
распарчиле на делови, и покрај неговата способност да се преобразува.
Распарчениот Дионис Титаните го ставиле во лонец и го свариле. Но, неговата
баба Реа, повторно го составила и го вратила во живот. Други раскажуваат дека
го спасил Зевс, кој го од огнот го сошил во својата слабина. По неколку месеци
Зевс во Ниса (Ниш) го родил Дионис и го дал на чување на нишките нимфи.
Така Дионис бил роден повторно па затоа го носел прекарот „Двапати роден“
или Дитирамб (∆ιθυραµβος).
На ридот Ниса Дионис открил како се сади винова лоза, како се прави
вино и како се ужива во него. Кога станал возрасно момче, меѓу убавите нимфи,
кои постојано биле со него, и кога тргнал во белиот свет, се закитил со венци од
ловор и бршлен. Со него тргнал и неговиот воспитувал Силен (Σιληνος),
добродушен и обично пијан старец, сатир, кој ги презирал земските добра и
кого луѓето, кога бил пијан го врзувале со ланци од цвеќиња, за да им
претскажува. Тоа му се случило и во македонската Бромија, кај кралот Мид, кој
од Силен дознал многу тајни и добил поуки за ништожноста на човечкиот
живот. Силен, како постојан Дионисов придружник, учествувал во борбата на
боговите против Гигантите, јавајќи на магаре чие рикање ги натерало
непријателите во бегство.
Платон го споредувал Сократ со Силен. Дионис со својата оргиска
придружба пошол во победоносен поход во Ниса (Ниш), па понатаму кон југ.
Во Тракија му се спротиставил кралот на Едонците Ликург, кој немилосрдно го
прогонил Дионис на планината Ниса и го фрлил во море, а лозјата ги пресекол
со секира. Меѓутоа, во настап на лудило, Ликург ги убил жена си и синовите.
Потоа Дионис го однел на Родопите и го фрлил пред пантерите. На патот кон
Македонија Дионис со својата придружба наидувал на бројни приврзаници кои
сé повеќе учествувале во негоите мистерии. Слични успеси доживеал во
Пелазгија, Египет, Индија и Шпанија, а насекаде бил славен како бог на виното,
лозарството и вегетацијата. Неговите прославувања се нарекувале Дионисии.
Главно обележје на неговиот култ биле оргиите и паѓањето во екстаза под
дејство на виното, играта и музиката. Дионис е едно од најзагадочните
божества. Негова омилена билка бил бршленот, со кој ја овенчува својата глава,

светите животни лав, пантер, јарец и бик. Дионис е главна личност на
трагедијата од Еврипид „Баханалии“. Неговиот храм во Атина се викал
Дионисион, а театарот Дионисиакон се наоѓал на јужните падини на Акропол.
Градот Шабац има исто име како и митолошкиот бог Сабазие. Шабац се
наоѓа на Сава, притока на Дунав (Зевс), во праисториската област на Мишаните
(од µυς, mis-глушец), од кој потекнуваат денешните топоними Мишар, за село,
рид и поле покрај Шабац и Сава.
Сабазие (Σαβαξιος, етимолошки кованица од σα, sa-жив, цел, здрав,
силен, решителен и βα, βας, ba, bas-крал, господар, т.е. „жив господар“) е
тракиско-фригиско божество, кое оргиски го славеле сите луѓе, посебно жените
од Тракија, Фригија и Лидија. На југ на Балканот, во Тесалија, Беотија, Атика и
на Пелопонез, Сабазие бил прифатен од V век пред Христа, а подоцна и во Рим.
Сабазие е син на Зевс и Персефона и често бил поистоветуван со Зевс
или со Дионис, богот Бахус. За време на неговите оргиски мистерии,
бахиналскиот извик бил „сави, сави“ (σαβοι) , при лудувањата и бахиналиите.
Во ликовната уметност Сабазие е прикажан во фригиска носија со
шишарка в рака и ногата на главата на овен, додека во Римското Царство
постоеле „сабазиеви раце“. Тоа биле шепи од бронза како култен инструмент.
Во хидронимскиот систем на Панонија, посебно на Дунав, не постои
називот Хефест. Хомер во „Илијада“ (18, 369 и 467) Хефест го нарекува
„Пламен кој пустоши“, т.е. φλοξ, `Ηφαιστοιο, gloks, hefajstojo. Етимолошки φλοξ,
φλεγω имаат корен φλεγ, fleg-пламен, пожар, оган, а глаголот е φλεγω, flegoгори, распарува, додека во медицината зборот φλεγµονη-воспаление. Веќе е
кажано дека φλεγραιον πεδιον, flegrajon pedion е идентификувано како
Пожаревско Поле. Името Хефес етимолошки потекнува од показната заменка
`ηφι, hefi-оној и зборот αιστοω, ajastoo-пустоши, уништува.
Хефест (`Ηφαιστος) е син на Зевс и Хера, едно од дванаесетте олимписки
божества, персонификација на богот на огнот. Во легендата Хефест е плод на
предбрачната љубов меѓу Зевс и Хера, па затоа бил роден како недоносенче и
чудовиште. Неговата мајка со гадење го отфрлила, но сето тоа тој го преживеал,
се смирил со мајка си и станал прочуен ковач и творец на најубавите уметнички
дела во светот на боговите.
Како бог на огнот, Хефест господарел со топлите извори, запаливите
гасови и сите видови метали. Тој владеел со вулканите каде се наоѓале неговите
ковачници. Хефест ковал престоли за олимписките игри, а пред сé изработил
прекрасен златен престол за својата мајка Хера. За прочуените јунаци правел
најдобри штитови и друго оружје. Во гигантомахијата на Φλεγραιον Πεδιοω
(Пожаревско поле) бил многу активен, а своите противници ги убил со зажарен
метал.
Најстарите центри на Хефестовиот култ биле во Мала Азија, а пред сé во
Триада, Ликија и Карија, во области кои изобилуваат со запаливи гасови и
термални извори.
Хестија (`Εστια) или Хистија (`Ιστια) е исто така едно од дванаесетте
олимписки божества, персонификација на оган во домашно огниште,
заштитничка на куќите, градовите, племињата, државите и на прогонетите. Таа
била најстара ќерка на Крон и Реа, божествен праоган. Етимолошки името
потекнува од зборот `εστια, hestia-домашно огниште, домаќинство, куќа,
жртвеник. Ист јонски збор е `ιστια, histia. Зборот `εστιαο, hestiao значи: хранење,
гостење, мазење, честење.

Култот на Хестија архетипски бил негуван уште во 8 милениум пред
Христа во културата на Лепенски Вир, каде е согледано дека во секој дом на
средината имало огниште и жртвеник на куќните богови. Домашното огниште,
освен религиска намена, служело за загревање на просторот и за подготовка
храна. Оттаму и двојната смисла на зборот hestija, за огниште и за храна.
Зевс многу ја почитувал Хестија зашто била вечна девица и никогаш не
учествувала во војни. Заради овие особини тој ? доделил почесно место во
средината во секоја куќа, во сите храмови, згради за заседавање и на
плоштадите. Нејзе ? биле укажувани најголеми почести и ? биле принесувани
жртви крај огништето. Покрај огништата биле поставувани трпези за
домашните или гостите, што е согледано во културата на Лепенски Вир, 6000
година пред Микенската култура.
Култот на Хестија бил пренесен и во останатите делови на Балканот, а
пред сé во Делфи. Тоа го сторил Хипербореецот, богот Аполон (Херодот IV, 32
и понатаму). По налог на свијот татко Зевс, Аполон од Средно Подунавје
отишол во Пелазгија, во светилиштето на Геа во пештерата под планината
Парнас, каде со стрели го убил змејот со име Питон. На тоа место го обновил
светилиштето и создал пророчиште под името Делфи (корен δελ, del-измама,
гатање).
Во Делфи, Аполон вовел култ на огништето и жртвеник, веројатно од
културата на Лепенски Вир. Во текот на античкиот период Аполоновиот
жртвеник во Делфи станало култно огниште на цела Елада, а симбол на тоа
било божицата Хестија. Заколнувањето во семејното огниште се сметало за
исклучително свето, насекаде во Балканот и во Мала Азија, но и кај Скитите,
североисточен сосед на културата на Лепенски Вир, каде Хестија била главно
божество.
Еквивалентното значење на зборот хестиа (`εστια) е истија (`ιοτια-храна).
Од овие зборови настанале: `ιστιητοριον, `εστιατηριον, hestietorion-гостилница,
ресторан за граѓаните и гостите на свеченостите. Зборот истиа влијаел на
ономастиката на Дунав, во неговата долна третина да го добие називот кој
Херодот (II, 26) го запишал како Истар (Ιστρος).
Меѓу важните богови на Олимп спаѓа и Посејдон (Ποσειδων), кој бил син
на Крон и Реа, брат на: Зевс, Хера, Хад, Хестија и Деметра. Етимолошки
неговото име е кованица од ποσις, posis-господар и ειδον, ειδων, ejdon-гледа,
додека ειδος, ejdos-лик, т.е. Господар. Во митологијата Посејдон бил господар
на сите мориња. Според Хесиод (Тегонија, 453), Посејдон на бедемите кои го
опкружувале Тартар (Ѓердап) поставил „бронзена врата“. Овој назив е сочуван
денес и кај Голем Казан на Дунав, под името „Железна врата“. Посејдоновите
атрибути биле трозабец, коњ и делфин.
Херодот (II, 59 и 171) ја идентификува египетската божица Изида со
Деметра. Зашто „. . . Изида на елинскиот јазик значи Деметра“. Етимолошки
именката Деметра (∆ηµητηρ) е кованица од честичката δη, de-очигледно, секако
и зборот µητηρ, meter-мајка. Во чест на Изида, свеченостите се приредувале во
градот Бузирида, зашто во него се наоѓа најголемиот храм на Изида (Деметра).
Една од поголемите притоки на реката Млава (Стига), кој извира од
Хомољските Планини и Кристалната Пештера, го носи називот Бусур, Во
речникот на Сенк (1910 год., 159), Βουσιρις, busirid е: 1) Посејдонов син, стариот
египетски крал кој ги жртвувал странците, 2) „место Озирисово“, град во
Нилската Долина. Според Диодор Сиц. (IV, 26 и понатаму) на Бусур му пошло
од рака да ги украде овците од Хесперидиното стадо заедно со самите

Хеспириди. Меѓутоа, нив ги ослободил Херакле, совладувајќи го лошиот крал.
Мистериите на Деметра биле пренесени низ тогашниот свет, сé до Египет. Кога
Дорците ја освоиле Пелазгија во XI век пред Христа, ги протерале сите жители
на Пелопонез, а со нив и Деметрините мистерии. Единствено се сочувале кај
аркадските Пелазги, кои не биле протерани. Со реконструкција на митолошките
случувања и рекогнисцирање на топонимите може да се заклучи дека сето ова
се однесува на просторите на Панчевачкото мочуриште, Дунав, СтишкоПожаревското Поле и Хомољ.

PATUVAWATA NA HERAKLE
Во хеленската митологија Херакле била најголем, најсилен и најславен
јунак. Легендите за него биле создадени од Дорците, кои како трет по ред народ
на југот на Балканот, по староседелците Пелазги и Ахејци, доселени во XVI век
пред Христа, мигрирале од север во Пелазгија, во XII век пред Христа.
Легендите имале двојна намера: 1) да го истакнат божественото потекло на
Дорците, со тоа што нивниот јунак потекнувал од Зевс и 2) дека тие
претставувале синтеза од староседелците Пелазги-Данаиди, Ахејци-Пелопиди и
Дорци-Хераклиди (Томсон, 1952 година, 190), т.е. подоцнежните Хелени.
Името Херакле (`Ηρακλης), етимолошки е кованица од именката `Ηρα,
Hera и глаголот κληζω, κλεω, klezo, kleo-става, извикува, именува, се гордее т.е.
„Херина слава“. Во митологијата Херакле бил роден во Беотија, но неговото
родно место било Арголида на Пелопонез, каде од првобитното живеалиште
Дорида, конечно се преселиле Дорците и ги протерале Ахејците.

Herakle

Херакле бил син на Зевс со сопругата на Амфитрион, Алкмена.
Амфитрион бил крал на Микена, исто така од династијата Данаи. Нејзината
мајка Накипа била ќерка на Пелоп, од династијата Пелопиди. Негов полубрат

бил Ификло, син на Алкмена, но не на Зевс туку на кралот Амфитрион.
Првобитното име на Херакле бил Алкевс (Αλκευς) по неговиот дедо. Со измама
на Зевс и Атена, новородениот Алкевс (Alkid) ? бил подметнат на заспаната
божица Хера на доење заради божественото млеко од кое станал бесмртен. Тој
своето почетно образование го добил од очувот Амфитрион, а подоцна по казна
чувал говеда на Китерон сé до 18-та година. Секој во Херакле го препознавал
Зевсовиот син, зашто бил силен, висок и бестрашен. Го одбрал патот на
добрината, зашто Питија му претскажала дека ќе биде славен ако се врати кај
кралот Еуристеј и да го служи дванаесет години, а за тоа време да изврши
дванаесет јуначки дела. Делфиската Питија тогаш прва го нарекла Херакле
(Херина слава).
Неговиот дедо по мајка Еуристеј, крал на Микена, му дал на Херакле
дванаесет тешки задачи, од кои шест на Пелопонез, а другите шест надвор од
него. Меѓу задачите на Пелопонез биле: Немејскиот лав, Хидра од Лерна,
Керинската кошута, Ериматскиот вепар, Аугиевите штали и Стимфајските
птици. Другите задачи во оддалечените земји биле: Кретскиот бик,
Диомедовите кобили во Тракија, Ареовиот појас на Амазонската кралица,
Герионовите стада од Еритија, Хесперидините јаболка и фаќањето на Кербер.

Kartata za patuvawata na Herakle

Диомедовите кобили и Амазонскиот појас
Бидејќи завршил со задачите на Пелопонез, Херакле тргнал со брод кон
далечниот север и тоа прво во Тракија, кај кралот на Бистонците Диомед кој
имал бесни кобили. Тие се хранеле со човечко месо кое пред нив го фрлал
кралот, а било од странците кои доаѓале во оваа земја. Херакле требало да
украде четири кобили. Во жестока борба го совладал кралот, а кобилите му ги
пратил на Еуристеј во Пелопонез. Тоа го направил заедно со Златниот Арејов
појас на амазонската кралица Хиполита, кој во меѓувреме го освоил.
Амазонките биле внуки на Зевс и Хера, ќерки на богот Ареј, еден од дванесетте
олимписки богови. Според Херодот (IV, 8 и понатаму), родниот крај на
Амазонките била Темискира на Термодонт, т.е. сегашната рамница Термечај кај
Синопа, на турскиот брег на Црното Море. Меѓутоа, други сметаа дека
Амазонките ги населувале Тракија и Илирија (Вергилиус, Aeneis, XI, 659).
Името амазонки (Αµαζονες) е кованица од зборот α, a-не, без и зборот µεζος,
µαστος, mazos, mastos-дојка, брег, т.е. оние кои немаат дојка. Се сметало дека
тие ја отстранувале десната дојка за да не им пречи при затегнувањето на лакот
и фрлањето копје.

Герионовото стадо
Следна Хераклева задача била да појде во Еритија и да ги донесе
Герионовите говеда со извонредна убавина. Според Херодот (IV, 8 и понатаму)
Херакле тргнал по копно на север. На тој пат ја преминал малата македонска
река Ехелор, каде Кикно (κυκνος-лебед), син на Ареј и Пирена (Πυρηνα-Pirinпланина), го предизвикал на двобој. Но, Зевс пуштил гром меѓу војниците и го
прекинал бојот. Херодот понатаму раскажува „. . . Герион не живеел на Црно
Море туку во Океана (Дунав), на еден остров кој Хелените го нарекуваат
Еритеја. И кога Херакле дошол во земјата која сега се вика Скитија, а пред тоа
не била населена, па бидејќи фатиле зимата и мразот, тој облекол лавја кожа и
заспал, а коњите од неговата кола, кои се наоѓале на пасење, исчезнале на
таинствен начин. . .“
Во земјата на Скитите, која се протегала северно од Дунав и Карпатите, а
на исток до Црното и Каспиското Море, Херакле доживеал низа перипетии и
уништил многу диви ѕверови. На крај кога ги сретнал Нимфите Нереиди, ќерки
на Зевс и Темида (Тамиш), тие му покажале каде живее претскажувачкото
морско божество Нереј (реката Нера). Херакле го грабнал заспаниот стар и
побелен морски бог и го принудил да каже како може да се дојде до Еритија и
Герионовото стадо, како и до градината со златни јаболка на божицата Хера.
Како што беше кажано Еритија е острово на Дунав, подоцна наречено
Ада Кале, а Герион, внук на Титанот Океан, бил крал на Татар (Ѓердап), а и
самото острово понекогаш се викало Тартесус, или Еритеја (ερυθρη, ερυθ,
ερυθρος, erit, eritros-црвен, жолтоцрвен). Последниот назив веројатно потекнува
од големата Црвена карпа која и денес се наоѓа на левиот брег на Дунав во
висина на Лепенски Вир.

Borbite na Herakle i Gerion (Srejovi} i sorab., 1992 g.)

Според Паусанија (IV,36), кралот Герион го сметале за најсилен жив
човек. Имал три глави, три тела споени во струкот и шест раце. Тој господарел
со „островот Еритија, од другата страна на Океановата струја“, т.е. водопадите
на Дунав. Поседувал најдобри и најубави говеда на светот, со жолтоцрвена боја.
На островот пасиштата биле многу богати, па млекото не давало сурутка.
Заради тоа ? било посветено на божицата Хера, па оттаму и вториот дел од
кованицата θεια, tea-што припаѓа на божество. Во Еритија имало прочуени
маслинови градини, овоштарници со смокви, портокали, урми и др. Говедата ги
чувале пастирот Еуритион (многупочитуван), син на богот Ареј и двоглавиот
пес чувар Ортро.
Богот на сонцето Хелио му го позајмил на Херакле својот златен пехар
(брод) за да дојде кај него на островот. Кога стасал на островот, Херакле го убил
песот Ортра и чуварот Еуритион со својот боздоган. Така тој ги украл говедата,
не плаќајќи му на кралот Герион. Говедата ги натоварил на бродот и пошол
спроти течението на Дунав, а понел и маслинов расад. Кога Менет, чувар на
стадата на Хад на истиот остров, го известил кралот за грабежот, Герион го
стасал Херакле на реката Антема (Ανθεµα, еквивалент на αναθεµα или анатемапроклество). Во страшен двобој Херакле со една стрела ги прострелал трите
Герионови тела и го докрајчил со боздоган. Од крвта на Герион никнало чудно
дрво кое се потело со крв. Херакле му го вратил „златниот чамец-пехар“ на
богот Хелио и со стадото продолжил пеш до десниот брег на Дунав, за од
Подземниот свет на Хад да го фати чуварот, многулавиот пес Кербер, што била
и една од задачите кои Херакло морал да ги исполни.

Фаќањето на Кербер
Да се донесе песот Кербер од подземјето Тартар, била една од
најтешките Хераклеви задачи. По еден ден пешачење од Антема, Херакле со
помош на Атена стигнал до реката Стига (Млава). Хомер („Илијада“, VIII, 369)
за тоа раскажува: „. . . кога Еуристеј го пратил клучарот кај Хад, за да му го
донесе мрскиот пес Хад од Ереб, не би излегол никогаш од стрмната Стишка
Река. . .“ Покрај Стиг и Могила, Херакле стасал до Хомољската Пештера, каде
од Хад го побарал Кербер. А тој, стоејќи покрај својата жена Персефона,

одговорил грубо: „Тој е твој, ако го совладаш без тепање и стрели.“ Херакле го
нашол Кербер на ланец покрај капијата Ахерон (Αχερων-бездна или уште βαθος,
batos-персонификација на реката Батуша, десна притока на Млава). Храбро го
грабнал за гушата од која се појавиле три змиски глави. Разбушавената опашка
се подигнала од ударот, но Херакле, заштитен од лавовска кожа не попуштил на
притисокот, додека Кербер не паднал гушејќи се (Гевс, 1990 г., 134, f).
Во подземниот свет Херакле се сретнал со Персефона, господарка на
Подземјето, која го замолила да го пушти од своите силни раце Менетиј
(Μενοιτης), чувар на Хадовите стада, кој го нападнал зашто Херакле убил едно
говедо за да ги нахрани мртвите со крв. Херакле ја сретнал Мелеагровата сенка,
Ареов син јунак од митот за ловот на Калидонскиот вепар, а сенката го
советувала да се ожени со Дејанира, негова сестра.
При враќањето од Подземјето Тартар, Херакле си исплел венец од
растенијата кои Хад (Ада Острово кај Стиг) ги посадил во Елисејските Полиња
како спомен на својата љубовница, прекрасната нимфа Леука, ќерка на Океан и
Тетија. Надворешните листови на венецот останале црни, додека листовите
околу челото на Херакле станале сребрено бели, од неговата божествена пот
(Сребрено Езеро).
Оттогаш Леуката (бела топола) му е посветена нему, а бојата на
нејзините лисја потсетува дека Херакле бил активен во двата света. Во овие
краишта и денес има многу тополи, како и села со овој назив.

Хиперидините градини
Следната задача на Херакле била да ? донесе на Еуристеја плод од
златното јаболково дрво, кое мајката Земја í го подарила на Хера како венчан
дар за бракот со Зевс. Хера, која многу се израдувала за дарот, го засадила
дрвото во својата боженствена градина, западно од Тартес и Стига, „таму каде
задишаните коњи кои ги влечат кочиите на Хелиј го завршиле патот во земјата
Хесперида“. Таму во земјата на Хиперборејците (Херодот, IV, 184) „е
Атлантовото стадо од илјада овци и крдо од илјада говеда, кои скитаат по
пасиштата, како и боженствената градина со златни јаболка“.
Бидејќи Нереј (реката Нереј), бог на водата, му ја открил тајната на
Херакле како може да дојде до Хиперидите, тој тргнал низводно по Дунав. Кога
дошол до селото Винче, видел дека Дунав се дели на три дела: „Голема вода“,
„Средна вода“ и „Мала вода“ и дека прават редок комплекс од четири ади:
Чакљан, Форкотумац, Стефанац и Долна Ада. Јужно од адата Чакљан се „Мали
води“, додека североисточно се „Средни води“. Утврдил дека делот „Мала
вода“ ја скратува пловидбата (зашто е долга само 7км, за разлика од другите
чија должина изнесува 19 км), но дека изобилува со подводни карпи и многу
трупци во водата, додека десниот брег е висок, со наноси и полн со трупци и
камења (Бела стена).

Борбата со Како кај ада Чакљан на Дунав
Херакле бил пред својата цел, па решил да се одмори. Изморен од
претходните борби и патешествија, брзо заспал и ги оставил Герионовите
говеда да пасат. Меѓутоа, на ада Чакљан (етимолошки сложен збор од κακ,
κακος, kak, kakos-лош и од зборот λιαν, lian-многу) живеел воинствениот
домородец Како. Тој бил чудовиште, живеел во пештера (веројатно во Бела
карпа) ги напаѓал сите минувачи и пустошел во околината. Бидејќи од
Гериниовите говеда украл четири вола и четири крави, кои вешто ги сокрил во
пештерата на Бела карпа. За да ја скрие трагата, Како ги влечел говедата за
опашка наназад или трагите ги бришел со гранки. Кога се разбудил, Како ја
забележал кражбата, а говедата ги пронашол: по трагите, по мукањето на
кравите, или со помош на Каковата сестра Кака. Таа му покажала на Херакле
каде ги скрил брат í украдените говеда. За услугата, таа подоцна станала
загадочна староримска божица, за чиј култ се грижеле весталките, домаќинки на
државното огниште, како и храната која на него се подготвувала, особено леб.
Во борбата меѓу Како и Херакле, чудовиштето исфрлало чад и пламен,
така што целата околина горела, сé до вратата на Херините златни јаболка.
Подоцна на тоа место бил изграден градот Панчево (етимолошки кованица од
παν ,pan-сé и κηω или κατοω, keo-гори т.е.„Сегоречки град“. Во текот на
страшната борба, на Херакле му снемало стрели, боздоганот се скршил, па му се
обратил на татка си Зевс (Дунав) за помош. Татко му донел многу камења (од
Бела карпа) и со негова помош Херакле го убил Како.

Херините златни јаболка
Од ада Чакљан, Херакле преминал на ада Форкотумец, па преку делот од
Дунав „Голема вода“ дошол до Хесперидините јаболка.
Кај ада Форконтумец Херакле ги сретнал двајцата браќа Форк и Таумант,
деца на Геа и Понд. Форк или Форкиј (φορκος, φορκυωον-вепар според Гревс,
1990 г., 639) бил бог на вкочанетите гребени и бранови. Бил оженет со Кета,
негова сестра, која меѓу другите ги родила Хесперидите, Форкидите (Граи),
Скила, според Хесоид (Теог. 270 и понатаму), змејот кој ги чувал јаболката на
Хесперидите. Подоцна се раскажувало дека Фолк владеел со Корзика и
Сардинија и дека се удавил во морето за време на поморската битка, која ја
водел со Атлант, некогашен негов земјак, додека биле во земјата на
Хиперборејците (Херодот, IV, 184). Форкидите биле две убави сестри, уште
нарекувани граи (сиви), бидејќи биле белокоси уште од раѓање. Форкидите се
преведуваат уште како крмачки деца, а Форкида како крмак (Гревс, 1990г., 639)
Подоцна се раскажувало и за трета Форкида, Персо, и дека тие изгледале како
лебеди. Сите три заедно имале по едно око и еден заб. Тие го надгледувале
патот кој водел кон Горгоните, кои живееле во Хадовите дворови (Хомер,
„Илијада“, V, 741 и VIII, 349), во Стишките пештери во Хомољ.
Форковата ќерка Скила (Σκυλλη, skile, од σκυλλω, skilo-кине, мачи, т.е.
онаа која се раскинува), била бесмртно чудовиште на водите, живеела во
пештерите под гребените чии врвови биле прекриени со пенести бранови и
магла. Кога Херакле го минувал Дунавскиот дел „Голема вода“, Скила украла
едно герионово говедо. Изненадениот Херакле, не знаејќи дека таа е Форкова
ќерка, ја убил Скила со своите стрели. Добродушниот татко Форк брзо го

составил ќеркиното тело со запалени факли, така што повторно ја оживеал
Скила (Lycophron, Alexsandra, 45).
Синот Змеј, на Форк и Кето, се викал Ладон (Ααδων-оној кој прегрнува).
Хера го поставила Ладон да ги чува златните јаболки на дрвото на животот, за
да не ги берат Хесперидите или да ги уништи Херакле. Ладон имал стотина
глави и секогаш бил буден. Покрај тоа, бил и бесмртен, лежел склопчен околу
дрво и зборувал различни јазици. Кога Херакле стасал до градината на
Хесперидите, прво со отровни стрели го застрелал Ладон, а Зевс, за да ја
овековечи таа борба, го пренел Ладон во соѕвездиот Змај. Сцената на убивањето
на Ладон била чест мотив во хеленистичко-римската епоха.
Со извидување на теренот Херакле сакал уште еднаш да ги потврди
советите од морското божеството Нереј (река Нера) и речните Нимфи, ќерки на
Зевс и Темида. И навистина, кога се завртел кон запад, каде што Зевс се венчал
со Хера, десно зад себе ја имал нимфата Темида (Θεµις), денешната река Тамиш
или Темиш, лево пред себе Зевс (Дунав) и Форк (ада Форконтумец), а далеку
зад себе Хера (Делиблатскиот песочник со топонимот Хероња). На Херакле не
му пречела „кавгата“ на митографите дали градините на Хесперидите биле
родени од Форк со Кето или од Зевс со Темида.
Кога дошол до градините на Хера, во денешното Панчевачко мочуриште,
Херакле уште еднаш се сетил на зборовите на Форковиот брат Таумант
(Θαυµας, Taumas-чудотворец, чудесен) и неговата убава жена Електра (Ηλεκτραсјај, килибар) дека ако му затреба нешто на патот кон Микена, да се обрати до
нивната ќерка Ирида (Ιρις-брза, долга, вешта). Таа била неуморна златокрила
гласничка на боговите, а живеела на запад, на Иришкиот венец на Фрушка Гора.
Истовремено, чудотворецот Таумант го потсетил да води сметка за загадочен
збор мелон (µηλον) кој има двојно значење: овца и јаболко. Понатаму, дека
јаболката се наоѓале кај Атлантовите говеда, а овците лево. На теренот Херакле
наишол на две рекички кои се влевале во Дунав. Левата со име Себеш (етим. од
γεβω, σεβιζω, sebo, sebizo-да биде во страв, да врши побожна должност). Постои
и топомим Овчи Себеш и село Овча. Десната рекичка се вика Бутуш (βουτης,
butes-говедарски), каде низводно се доаѓа до јаболковото мочуриште и
посеверозападно покрај Тамиш до селото Јаболко. Херакле сметал дека таму
биле Атлантовите говеда.
Бидејќи богот Нереј го советувал сам да не бере јаболка, туку место него
тоа да го стори Атлант (Ατλας, atlas-носител), Херакле така и направил. Атлас
бил еден од Титаните, син на Јапета и Окенаидата Климента, кој имал многу
ќерки, меѓу нив и Хесперида, а од синовите Хеспер. Заради учеството во
борбата на Титаните против боговите, Зевс го казнил Атланта да го држи небото
со рацете на главата, во земјата на Хесперидите, односно Хиперборејците.
Херакле го замолил Атланта да му направи услуга, што тој со задоволство
прифатил за да се одмори од тежината. Тогаш Херакле го свиткал грбот и ја
прифатил целата тежина наместо Атланта. Набрзо Атлант се вратил со трите
јаболка кои ги набрале Хесперидите и решил сам да ги однесе кај Еуристеј,
зашто чувството на слобода му се сторило немерливо пријатно. Согледувајќи ја
намерата на Атлант, Херакле се преправал дека се согласува и бидејќи Нереј му
укажал да не се согласи со слична понуда, го замолил да го придржи сводот
додека да си стави подметувач под главата. Не слутејќи ја измамата, Атлант ги
ставил јаболката на земја и го прифатил небесниот свод. Херакле ги собрал
златните јаболка и со Герионовите говеда тргнал понатаму по Дунав, грижејќи
се да ги сочува во добра состојба Хесперидините јаболка.

Јаболката на боговите од Олимп им обезбедиле младост и бесмртност, па
затоа често биле „јаболка на раздорот“, караници и војни. Така на пример,
Хомер („Илијада“ XXIV и понатаму) раскажува дека златното јаболко било
причина за Тројанската војна. Имено, таткото на сите богови Зевс, за да го
разретчи човечкиот род и за да ја прослави својата убава ќерка Елена, решил да
предизвик светска војна. За тоа се посоветувал со нимфата Темида (река
Тамиш), која му била втора жена, во присуство на божицата на неслогата,
кавгата и војната, Ерида (Ερις, eris-кавга, препирање, борба), сестра на богот на
војната Ареј (ада Воено Острово) и решил да предизвика голема војна. Задачата
í ја доверил на Ерида. На една свадба, на која присуствувале сите богови,
Ерида, која не била ни повикана, решила да ги скара божествените гости.
Додека Хера, Афродита и Атена пријателски разговарале држејќи се за рака, таа
им спуштила златно јаболко покрај нозете, на кое пишувало: „На најубавата!“.
Трите божици сметале дека тоа им припаѓа, но ниеден од присутните богови не
сакал да пресуди. По налог на Зевс, тоа морал да го стори тројанскиот принц
Парис, син на Пријам. За да ја стекнат наклонетоста на принцот, тие му давале
разни ветувања. Хера ветила дека ќе стане господар на целиот свет, Атена дека
ќе стане славен, а Афродита дека ќе ја добие за жена најубавата на светот,
прочуената Елена, ќерка на Зевс и жена на Менелај. Парис ја прогласил
Афродита за најубава божица и í го дал златното јаболко. Со интервенција на
Афродита, за време на една прослава на Крит, каде со својот маж била и Елена,
таа на прв поглед се заљубил во тројанскиот принц Парис. Го напуштила кралот
на Спарта Менелај и доброволно заминала со Парис во Троја. Така започнала
Тројанската или „Првата светска“ војна, 1192 година пред Христа. Во оваа војна
Херакле не учествувал зашто живеел пред него.

Борбата кaj Ада Крчедин
На понатамошниот пат по земјата на Хиперборејците, Херакле дошол до
Ада Крчедин (етимолошка кованица од зборот καρκινος, karkinos-рак и `Αιδης,
Hajdes-хад, или од зборот ιδειν, idejn-глада, наликува, т.е. раковиден). Тука го
сретнал демонот Каркин (Καρκινος) и дошло до судир. Каркин го гризнал
Херакле за петицата, а божицата Хера која го мразела Херакле, го пренела
Каркин на небото каде блеснал како соѕвездие Рак, меѓу дванаесетте знакови на
зодијакот. Оваа приказна за борбата со Каркин (Рак) е внесена во митот за
Хидра од Лерна, каде Хера ги исчувала Хидра и Рак од омраза кон Херакле.
Митот за Хидра од Лерна ги збунувала класичните митографи, зашто Лерна е на
Арголида на море (Паусанија, II, 37), а „морското чудовиште“ треба да живее во
длабоко вирови, какави што нема кај соседните реки Фрикс и Фразин.

Борбите со Керите, кај Черевичка Ада
Кога Херакле стасал кај Черевичката Ада (етимолошки од κηρες, keres),
низводно од Нови Сад, сретнал демонски суштества Кери, кои биле сестри на
Мојрите и Апатите (град Апатин) и деца на божицата Ноќ. Во митологијата
Керите се прикажувани различно, било како души на мртвите, кои биле
истерани од куќите, или како демони црни како ноќ, но најчесто како демонски
суштества, човекојадци кои сé во животот валкаат. Биле опишувани и како
птици со ококорени очи, со заби како диви свињи, со ококорени очи, со долги
канџи, перја од бронза кои паѓаат на земјата и убиваат сé.
Во митот за Херакле, овие птици биле сместени во Аркадија, во градчето
Стимфал, како Стимфалски птици. Меѓутоа, Паусанија се сомнева дека птиците
можеле да опстанат во Стимфал, каде во текот на летото немало вода
(Паусанија, VIII, 22). Имено, на стимфалскиот реон имало извор кој во зима
создавал мало езеро и од него истекувала рекичката Стимфал. Во лето езерото
го немало и рекичката се симнувала во понорот, а повторно се појавувала во
Арголида, под името Еразим. Тие птици, најверојатно од жителите биле
нарекувани поинаку. Херакле ги протерал птиците во правец на Црното Море,
или кон Африка, во Арапската Пустина, каде „меѓу другите ѕверови и овие
птици се нарекувани стимфалди, а не биле ништо попитоми кон луѓето од
лавовите и леопардите“.

Борба со Нес кај Нестинска Ада
Кај Нестинската Ада, покрај селото Челарево (етим. веројатно од зборот
κελαρυζ, kelaryzο-тече, шумоли, пороен дожд). Херакле се сретнал со кентаурот
Нес (Νεσσος, или Νεστος- нес или нест), син на Тетија и Океан, кој единствен
бил задолжен да ги пренесува патниците преку реките, заради својата чесност.
Херакле тогаш бил со Дејанира, својата идна жена. Бидејќи реката подивела од
дождови и се заканувала со своите вирови, вртлежи и бранови, Нес му
предложил на Херакле сам да ја преплива реката, а Дејанира, за да не се
намокри, да му ја довери нему, на неговото искуство и силните раце, за мала
награда. Херакле го прифатил предлогот и ја платил бараната цена. Кога се
нашол на другиот брег на Дунав, го чул барањето помош од саканата. Неа Нес ја
фрлил на земја и се обидел да ја силува. Херакле брзо ги зел лакот и отровната
стрела и ги насочил во срцето на кентаурот Нес. За да му се освети на Херакле,
чудовиштето ја наговорил Дејанира да го земе семето, пролеаната крв од
неговата рана, да додаде маслиново масло и да направи смеса, која ќе ја чува
како чудотворен љубовен еликсир. По неколку месеци, Дејанира која сфатила
дека заради убавата Јоле ќе ја загуби љубовта на мажот, на Херакле му дала
кошула натопена во Несовата крв. Овој „љубовен еликсир“ набрзо го покажал
своето страшно дејство. Кошулата се прилепила за Херакле и затруената крв на
Нес се влеала во неговата крв, почнала да врие и да му ги гори утробата и
мускулите. Херакле офкал и барал помош, а потоа очајнички ја кинел кошулата
со кожата и мускулите. Очаен Херакле се качил на врвот на планината Ета во
Фтија, каде си изградил голема клада. Потоа легнал на крзното на Немејскиот
лав, додека кладата горела. Својот син Зевс го издигнал до небото, каде бил
примен од боговите, откако се смирил со Хера.

Херакле бил дорски херој, а митовите за него настанале во разни периоди
и краеви на елинскиот свет.

Olimpiskite bogovi: Zevs, Hera, Atena, Posejdon i Hermes
(Srejovi} i sorab., 19920 g.)

Опишувањето на делото на Херакле од разни митографи дијаметрално се
разликуваат по редоследот и местата на настаните, кои се лоцираат дури на
трите, дотогаш познати континенти. Со ова истражување е утврдено дека реката
Дунав била „златна средина“ на овие настани, бидејќи целата ономастика,
топонимите, хоронимите и теонимите се сместени по водениот тек на Дунав во
Средно Подунавје, што претставува единствена функционална целина.
Географските локации каде што се наоѓаат градините на Хесперидите со
златни јаболка, во митологијата се различни, непрецизни или неодредени, а
нејчесто се лоцирани во Либија или на запад од Африка или од Европа. Нашите
истражувања го решија и тој ребус, а со анализата на прецизните географски
карти и со споредување на ономастиката и значењето на називите, јасно се
воочува дека градините на Хесперидите биле во триаголникот Белград-ПанчевоВинча. т.е. во Панчевачкиот песочник, кај селата Јаболко и Овча (µηλον, melonјаболко или овца).
Овој краток преглед на ономастиката на Средно Подунавје, со
приказните за боговите и хероите, покажува дека митот сé уште не бил
совладан, дека сé уште постојат Сцили и Харибди, па оттаму и напорите кои
треба да ги направи науката за да ја објасни митолошката материја која
архетипски настанала на овие простори. Од ова може да се резимира дека митот
не е надминат kako историски феномен на човечката култура и дека претставува
еден од битните елементи на човечкиот дух и дека е парадигма на колективното
несвесно. Со наодите од овие истражувања би можеле да се оспорат
Херодотовите заклучоци дека имињата на речиси сите богови доаѓаат од Египеt
и Елада. Тие настанале и се прошириле од север, од културата на Лепенски Вир,
т.е. од српските области.

EVOLUCIJA NA PALEOGLOSOLOGIJATA NA BALKANOT
Досегашните паралелни археолошки, праисториски и лингвистички
истражувања на географските граници на распространетоста на
палеобалканските глосолошки појави, можат да доведат до неколку
фундаментални заклучоци. Меѓу нив, на прво место е фактот дека целиот
Балкан е цврсто поврзан со многубројни глосолошки врски. Ономастиката,
посебно хидронимите на српското Подунавје, укажува дека овој локалитет, со
културата на Лепенски Вир на чело, не е сам арехеолошки архетип на Европа,
туку истотака е лингвистички и митолошки архетип, па според тоа и генератор
на свеста за архетипската теогонија и козмогонија.
Ако хидронимите на српско Подунавје претставуваат архетипски
иновациски жаришта, чија ономастика може да се транскрибира (дешифрира) со
античкиот елински јазик, се поставува прашањето за еволуцијата, ширењето и
конзервацијата на балканската палеоглосологија и за она што ние денес го
нарекуваме антички грчки јазик.
Thomsen (1899 г.), Thomson (1954 г., 119) и Macqueen (1986 г., 35),
сметале дека во праисторијата Балканот со Егејскиот Басен и Мала Азија
претставувале единствено глосолошко подрачје, со ономастика кое има
неелински елементи. Дека заедничкиот глосолошки супстрат на овој географски
дел ги покрива и јужните делови на Русија и Црното Море, сé до земјата на
Сумерите. На тој начин овој јазик претставува посебна гранка на
индоевропската фамилија јазици, што одговара на индоевропската дијаспора
народи. Индоевропскиот јазик е еден од првобитните архетипски јазици на
одредена популација од индоевропските народи. Се претпоставува дека
протоиндоевропскиот јазик, kако општ начин на комуникација, достигнува
речиси до 3000-5000 година пред Христа. Типолошки тој припаѓа на
двосложните или синтетички јазици и со нив зборуваат околу ?? милиони луѓе
во светот. Одвојувајќи се од своето главно еднојазично семејство, тој многу
рано се развил во две главни дијалектни групи, западен-центум и источен-сатем,
според употребата на бројот сто. Палеоглосологијата на Балканот припаѓа на
западната група индоевропски јазици.
Во однос на староста, овој јазик спаѓа во најстарите јазици на Европа и
Мала Азија, пред хетитскиот и античкиот грчки. Историјата на овој јазик
почнува со графити на најстарата култура на Ѓердап, од мезолитот (11-10
милениум пред Христа), преку неолитот (9-8 милениум пред Христа) и разните
фази на културата на Лепенски Вир (7-6 милениум п.н.е), кога Ѓердап станал
најзначаен уметнички центар на тогашниот свет. Овие графите од Средно
Подунавје, како винчанското писмо, науката сé уште не успеала да ги
дешифрира. Не се дешифрирани и, историски значајно, подоцнешните глинени
таблици со епиграми со Кнос на Крит и Пил на Пелопонез, кои се напишани со
„линеарното писно А“.
Најновите научни истражувања на италјанските автори, од доменот на
историјата и географијата на човечките гени, прецизно утврдиле коинциденција
меѓу човечките миграции, антропологијата и лингвистиката (Cavalli-Sforza, 1991
г., 72-78). Тргнувајќи од Дарвиновата теорија „За постанокот на видовите“,
генеологијата на човештвото и распоредот на генеологијата на човечките раси,

тие ја потврдиле неговата теорија која ги поврзува генеолошката и
лингвистичката еволуција. Нивните триесетгодишни истражувања опфатиле
разни популации кај кои вршеле анализи на лифоцитите, ДНК
(дезоксинуклеинската киселина), лингвистички, етнолошки и сантрополошки
испитувања. Резултатите ги прикажале на 716 страни текст, обогатени со
математички формули, графикони, карти, хистограми итн. По опширните
дискусии дошле до заклучок дека сите јазици во светот потекнуваат од
единствен предок и единствен говор, што значи дека постои моногенеза на
јазиците. Овој единствен јазик се говорел околу 1 000 000 години пред Христа.
Постои ген кој учествува во постанокот на јазиците; гените веројатно се
вмешани во способноста за владеење со јазикот. Но, главните јазични фамилии
не се постари од 50 000 години, а најмногу од нив се создадени пред 5000-25000
години. Се претпоставува дека денес во светот се говорат околу 2000-4000
разни јазици, од кои најпознати се околу 100. Тоа се оние јазици кои имаат
општо историско, политичко и економско-социјално влијание. Овие
многубројни јазици, со примена на историско-компаративни методи на
глосолошка анализа, можат да се класифицираат во 17 сродни групи или
семејства. Најзначајни јазични фамилии се: индоевропската, урало-алтајската,
јапонско-корејската, сино-тибетската, семитско-хамитската итн.
На крајот авторите изнесуваат дека хомосапиенс, па и човечката раса,
потекнуваат од Африка. Во текот на времето, заради демографската експолозија
или некои климатски промени, пралуѓето кои имале посебни анатомски
карактеристики, долги нозе и тесни карлици, ја напуштиле Африка и се упатиле
на север и преку Египет го населиле прво Блискиот и Средниот Исток, а потоа
Азија и Европа, Америка и Австралија. На тој пат среќавале и други човечки
видови како што биле неандерталци, хомоеректуси и др.
Заради ледениот период, Европа долго останала ненаселена. Со
повлекувањето на ледениот покривач, на некои места биле создадени услови за
живот. Пред 30 000 години во Европа стасувале народи од Кавказ, кои долго
време останале изолирани. Тоа биле палеолитски ловци поделени во групи, кои
зборувале кавкаски јазик, сличен на оној кој денес го говорат Баскијците на
Пиринеите. Подоцна, околу 11 и 10 милениум пред Христа, од Кавказ и
Блискиот Исток тргнале пастирите и земјоделците. Најпрво се доселиле во
Ѓердап („Ветената земја“) и преку Средно Подунавје, Поморавје, Повардарие,
се населиле на Балканот, додека други го правеле тоа по друг пат, преку Мала
Азија. Тие со себе го донеле индоевропскиот јазик, кој до денес е втиснат во
ономастиката на Балканот.
Бидејќи историската еволуција на палеоглосологијата на Балканот, која
припаѓа на индоевропското семејство јазици, може да се следи единствено
преку развојот на античкиот грчки јазик, во понатамошното излагање ќе биде
изнесена неговата историска периодизација.

ISTORISKIOT RAZVOJ NA GR^KIOT JAZIK
Историскиот период на грчкиот јазик почнува со миграцијата на првите
Хелени, околу 1600 година пред Христа, во Пелазгија, на југ на Тесалија во
Фтија, иако пишаните извори тврдат дека тоа било во периодот од 1450-1400
година пред Христа, т.е. по катастрофалниот земјотрес на островот Тери.
Прочуениот грчки лингвист Mpampiniotis (1986 година, 73) ја дал
следната техничка периодизација на историскиот развој на грчкиот јазик:
Време:
Праисториски
период:

Историски
период:

Индоевропски
елински

-3000 пред Христа

1. Протоелински

3000 пред Христа -2000
пред Христа

2. Антички елински

1400 пред Христа -300
пред Христа

3. Александров
коине

300 пред Христа -60 н.е.

4. Средновековен
а) ранвизантиски
б) византиски
в) поствизантиски
5. Новогрчки

6 в. н.е.-12 в. н.е.
12 в. н.е.-15в. н.е.
15в. н.е.-18в. н.е.
19в. н.е.-денес

Изворите за изучување на грчкиот јазик се od пишаниte документи,
ономастиката и усмениот говор. Од пишаните документи најзначајни се
епиграфите, од кои делимно е сочуван Дипилскиот епиграф, на една амфора
која датира од околу 720 г. пред Христа. Долго време се сметало дека тој е
најстар. Но, со дескрипција на линеарното писмо „Б“, од страна на Ventris и
Chadwick (1953 г.), оваа граница е померена меѓу 1450-1420 година пред
Христа. Меѓу нив постои една голема празнина без пишани документи.
Се смета дака првите Хелени на Балканот биле Ахејците. За јазикот и
писмото на Ахејците не постојат пишани сведоштва. Како припадници на
културата на Курган, Ахејците говореле со индоевропски јазик. Тие во
татковината, во тесалиска Фтија, не биле евидентирани од староседелците
Пелазги. Тоа го сториле Хетитите од Мала Азија дури во XIII век пред Христа,
кога го означиле како Ahhijava, а во исто време од Египќаните како Akaiwasha.
Но, со историска и глосолошка реконструкција, развојот на ахејескиот јазик
може да се подели на три фази.: 1) чисто ахејска, или kathari, односно

протоелинска, која со 2) ахејско-дијалектната фаза го чинат предисторискиот
период и 3) ахејско-дорската фаза, која го опфаќа историскиот период.
Ахејскиот котхари период, или протоахејскиот, претставува
продијалектна фаза. Го опфаќа периодот на одвојувањето на Ахејците од
останатите индоевропски народи во евроазискиот простори на Курган,
веројатно во периодот на селидбите на сточарите и земјоделците, околу 3000
година пред Христа, битисување во рамниците на Панонија, околу 2000 година
пред Христа и селидбите во Тесалија, околу 1450 година пред Христа. Во текот
на овој миграциски период, Ахејците го обликувале својот прв автохтон јазик
без дијалекти. Заради тоа, овој јазик од грчките лингвисти се класифицира како
проелински, односно протоахејски.
Престојувајќи долго време во Панонија, Ахејците првпат се сретнале и
имале прилика да се запознаат со една повисока и многу стара цивилизација, со
културата на Лепенски Вир, нивниот јазик и графити со винчанското писмо,
козмогонијата, теогонијата и митологијата на Хиперборејците. Доаѓајќи во
Тесалија, го прифатиле Хиперборејскиот Пантеон, сместен на снежните врвови
на Олимп, од Македонците и Еолците.
Дијалектниот или протоелинскиот период има супстрати од јазиците на
балканските староседелци, пред сé Подунавските Хиперборејци, потоа
Пелазгите и Јонците. Ахејците не биле наречени Хелени дури ни од Хомер,
околу VIII век пред Христа. Од Фтија тие мигрирале во XII век пред Христа,
под водство на малоазискиот Пелоп и го населиле северозападниот дел на
Пелопонез, а подоцна ја населиле и Атина. Херодот (I, 56-58), елински
историчар кој живеел од 484-424 година. пред Христа., осврнувајќи се на
етногенезата и говорот на Атињаните, истакнува дека тие воделе потекло од
Пелазгите. Тој не бил во состојба да каже на каков јазик зборувале Пелазгите,
но сметал дека зборувале на неелински јазик, т.е. на варварски јазик. Ако така се
случило со Пелазгите, продолжува Херодот, атинскиот народ бил како
пелашкиот, претопувајќи се во Хелени (со миграцијата на Дорците) го
заборавил својот стар јазик и го научил елинскиот. Понатаму, Херодот опишува
дека Хелените ги претопиле во своја популација Пелазгите, но и многу други
варварски народи зашто додека биле одделени од Пелазгите, биле слаби и
малку.
Веќе изнесовме дека во грчкиот јазик постојат многубројни глосолошки
супстрати кои припаѓаат на палеоглосологијата на Балканот, односно на
пелашкиот и јонско-еолскиот дијалект на тлото на Грција. Тоа се топонимите,
оронимите, хидронимите, теонимите, фитонимите, антропонимите и други
називи, како и сите хироними на егејските острови.
Ако ахејскиот свет својот најголем подем, во државна и културна смисла,
го постигнал во Микена на Пелопонез, во средината на ΧΙΙ век пред Христа,
тогаш таму треба да се бараат некои одговори за протохеленистичкиот јазик.
Меѓутоа, пишани документи во вид на таблици од Микена има многу малку, а
уште помалку од Тиринт и Теба, а повеќе од Пил и Крит. Овие таблици се со
линеарното писмо „А“ и „Б“, кое е утврдено и на ископаните вази. Значи,
Микенците зборувале дијалектен ахејски јазик, чиј најстар супстрат бил
пелашкиот и јонскиот. Со селидбата на Дорците, кон крајот на XII век пред
Христа и егзодусот на Ахејците, на постојниот дијалектен јазик му се додава
уште еден глосолошки супстрат, со што елинскиот јазик се обликува како
класичен или антички (arhea) елински јазик и тоа е архејска дорска фаза, која
опфаќа историски период.

Од изнесеното се гледа дека на формирањето на античкиот грчки јазик
влијаеле многу дијалекти: пелашкиот, јонскиот, ахејскиот и дорскиот, и факт е
дека античката дијалектологија претставува најзначајно поглавје во историјата
на грчкиот јазик.
Покрај историската
периодизација, постојат и многубројни
класификации на античкиот грчки јазик. Наједноставна класификација дал
Kretschmer (1924 г.) кој разликува три дијалекти: јонски, ахејски и дорски (го
изоставил пелашкиот?).

Посебенost na јазикот на Македонците
Овој јазичен „вавилонски“ галиматијас во грчките полиси, од
Хомеровиот до Демостеновиот период, радикално го решил Александар
Македонски во IV век пред Христа, по освојувањето на Грција. Со ова почнува
третата фаза, или периодот на александровиот коине.
За јазикот на Македонците сé уште постојат големи полемики. Според
некои, говорниот јазик на Македонците, како средство на комуникација, бил
„дорскиот коине“ (Roberts,1976 г., 114), а според други тоа бил „македонскиот
коине“ (Рановиќ, 1983 г., 78), т.е. „протомакедонскиот јазик“.
Дека Македонците во антиката зборувале со посебен јазик, кој им бил
неразбирлив на Хелените, сведочи и Плутарх (46-125 година по Христа) во
своето дело „На Александар“ (III, 51). Имено, во кавгата со Клит, Александар
„... скокнувајќи почна да вика повикувајќи ги македонските хиспасписти ...“.
Германскиот историчар Beloch (1886 година) опишува дека „... Македонците,
пред кралот Архелај (413-399 година пред Христа), зборувале со друг јазик, кој
не го разбирале (дорските) Хелени“. Додека дорскиот дијалект во Елада
послужил како амалгам за синтеза на класичниот грчки јазик, во Македонија
јазикот се развивал самостојно, од палеоглосологијата на Балканот и културата
на Лепенски Вир и егејската култура, т.е. кралевите Македон, Орфеј, итн.
Изворите за изучување на „александровиот коине“ јазик се папирусите
од Александрија во Египет, разни приватни молби, тужби, писма, пријави,
извештаи, одговори, епиграми итн., кои го покриваат периодот од IV век пред
Христа до VIII век. (Mpampiniotis, 1986 г., 113). На ова поле има сé пообемни
истражувања од современите лингвисти. Kostopoulos (1992 г., 15) на пример,
кажува дека околу 6000 епиграми се пронајдени само во Македонија, на
нивниот јазик. На овој јазик пишувале пред сé: Аристотел, Тукидид, Есхил,
Еврипид, Софокле и многу други. На „александровиот-македонски коине“ јазик
биле пишувани текстови од Светото писмо. Во III век пред Христа на овој јазик
бил преведен Стариот завет, а подоцна и Новиот завет. Историчари, како
Поливиус (II век пред Христа), Диодор Сиц. (I век пред Христа) и др., потоа
филозофот Епикрит (I-II век пред Христа), (Лампса, 1980 г., 636), итн.
Како и сите останати, и овој јазик со индоевропско потекло од
палеоглосологијата на Балканот, имал свој сопствен речник и различен
фонолошки систем и синтактички облици во системот на глаголите и именките.
Не навлегувајќи во лингвистичките објаснувања, ќе изнесеме само некои
морфолошки категории меѓу палеоглосологијата на Балканот и дорскиот грчки
дијалект, како на пример: hipos-alogo-коњ, hidor-nero-вода, onos-gaiduri-магаре,
oikos-spiti-куќа, odos-dromos-пат, ihthis-psari-риба, oinos-krasi-вино, ofthalmos-

mati-око, ois-provation-овца, is-hoiros-gourouni-свиња, kion-skilos-пес, mispondiki-глушец, oon-avgo-јајце, ris-miti-нос, naus-ploion-брод итн.
Александровиот коине јазик можел да му се наметне на дијалектниот
грчки јазик од повеќе причини. Ќе наведеме некои од нив. Во дијалектниот
грчки јазик постоеле заеднички наследни елементи од јонскиот, карскиот,
лелегискиот и дорскиот јазик во вид на дијалектикони. Во Елада претежно
живееле потомци на Дорците, на чело со секогаш војнички доминантната
дорска Спарта, каде на Пелопонез се зборувал дорскиот јазик (дијалект).
Јонско-античкиот дијалект (пелешко-еолски-јонски-ахејски) бил пишан
јазик на олигархијата и филозофите, така што имал монополска положба, додека
меѓу народот се зборувале различни дијалекти. Јонско-атичкиот дијалект, сé до
Персиските војни, се развивал во малоазиска Јонија, а подоцна во Атика која
била мултиетничка и мултикултурна и во постојан антагонизам со дорска
Спарта, што довело до триесетгодишна војна.
Најголем и критичен пресврт бил направен кога биле создадени военополитички и економско-социјални предуслови за доминација на Македонија над
Атена. По Персиските војни, 480 година пред Христа, „александровиот коине“
јазик го потиснал јонско-атичкиот дијалект, се издигнал и се наметнал не само
како семакедонски, туку и како панелински јазик (Dimitrakou, 1970 г., 1). Така,
на тлото на Балканот и Егејот, во палеоглосологијата на Балканот, со источната
култура на Средно Подунавје, преку Македонија, Орфеј, Аристотел и др., се
развил и оформил посовремен јазик, заеднички наречен „александров коине“, со
што била создадена база за светската цивилизација.
Овој јазик, од страна на Александар Македонски (356-323 година пред
Христа), најголемиот војсководец на стариот век и ученик на Аристотел, се
проширил не само во Елада, туку и во целата негова империја. Во новите услови
тој се обогатил со јазични елементи на азиските и африканските народи, пред сé
Персија и Египет, па така станал меѓународен јазик и јазик на дипломатијата
(Dimitrakou, 1970 г.).
Како што Александар Македонски ја создал светската империја, така
неговиот учител Аристотел од Стагира паралелно бил творец на целовитиот
творечки човечки дух (Papastavrou, 1970 г., 416). Аристотел бил само врв на таа
културна пирамида на Централниот Балкан.

Родоначалникот Оргеј правнук на Македон
Родоначалник на таа култура, според митологијата се смета Оргеј, син на
Еагар, правнук на Македон (1315 година пред Христа), основач на II македонска
династија. Орфеј бил крал на Македонија и Тракија, прочуен и ненадминат
митски пејач, свирач и поет, од кого се сочувани 87 орфејски химни. Тој бил
динамична личност, желен за истражувања и како таков учествувал во
експедицијата на Аргонаутите (1225 година пред Христа), кога ги храбрел
морнарите на нивните патешествија по Црното Море и по Дунав.
Легендата кажува дека првите упатства за пеењето и свирењето на Орфеј
ги добил од Хипербореецот Аполон. Во Македонија и Елада, Орфеј ги вовел
проучените Дионисови мистерии, науката за животот на душата по смртта и се
смета за пронаоѓач на азбуката (Aplodor Rh. I, 34). По неговата смрт, била
создадена религиозна секта Орфичари кои верувале во првобитниот грев и во
божествената природа на човечката душа.

За културата на Централен Балкан значајно е да се спомене и тоа дека во
македонска Пиерија секоја година се одржувале прочуените музички
натпревари. На едно од нив на пример, меѓу боговите Аполон, бог на уметноста,
и Пан кога претседател на жирито бил каралот на македонската област Бромија,
прочуениот Мид, околу 1225 година пред Христа, победил Аполон. Мид го
сметале и за пронаоѓач на оловото и котвата.
Во историскиот период, културата во Македонија добила нов поттик за
време на династијата на Пердика I, околу 700 година пред Христа, посебно во
периодот на Архелај. Имено кралот Архелај (413-399 година пред Христа) бил
познат по тоа што ја основал новата престолнина на мекедонската држава Пела,
која многу брзо станала административен, воен, економски и културен центар.
На неговиот двор престојувале истаканати личности од културниот свет од
Јонија, Елада и Сицилија. Најдолго престојувал еден од најпознатите светски
поети, славниот трагичар Еврипид (185-406 ??). Тој бил ученик на Анаксагора и
пријател на Сократ. Во Пела работел долго, сé до својата смрт. Се смета дека
Еврипид во Македонија го вовел феникиски-јонскиот алфабет и извршил
најсилно влијание во старата и поновата европска драма. Според повеќето
извори, напишал 92 драми и 7 сатирски игри (Медеја, Орест, Ифигенија во
Аулида, Електра, Андромаха, Бахиналии, Ифигенија на Таурида, Херакле,
Хераклиевци, Тројанки, Елена, Киклип и др.). Во време на Филип II (359-336 г.)
Пела станала втора Атина. Продолжил развојот на македонскиот јазик, писмо,
филозофија, историја, математика и др. Покрај Аристотел, тука се и други
филозофи, Аристобул и Зојл, историчарите Динократ и Калистен,
математичарот Леодам, лекарот Никомах (татко на Аристотел), зографот
Полигност, знаменитиот Протагора од Абдера, татко на софистите итн. За
високата култура и уметничките остварувања од автохтона природа, сведочат и
археолошки откритија на Андроникус (1985г.) на локалитетот Вергина со
некрополот на Филип II. Сето ова укажува на високите достигнувања на
културата во Македонија. Новиот македонски крал Александар III (336-323 г.)
ги имал сите предуслови да го освои светот (добра економија, силна војска,
спремен кадар и современ јазик).
Со изградбата на Александрија во Египет, во 331 година пред Христа и
со создавањето на најголемата библиотека на светот, со повеќе од 700.000
монографии, Александар изградил единствен научен центар кој доминирал не
само во негово време и во времето на неговите наследници, туку и во римскиот
период. Со тоа “александровиот коине’ јазик станал мајчин јазик како на
Македонците, така и на Грците и на многу народи во неговата империја, но и на
Исус Христос и неговите Апостоли. Првиот лингвистички опис на овој јазик го
направил Дионис Тракиски, 100 години пред Христа, во вид на публикација под
наслов „Вештината на граматиката“. Ова е првата европска граматика и еден од
најрешителните чекори во историјата на граматиката воопшто. Од глосолошки
аспект, александровиот јазик станал прв најмодерен јазик во светот, во споредба
со тогашните владеечки јазици како што биле: старогрчкиот, персискиот,
египетскиот, латинскиот, хебрејскиот, кинескиот, индискиот итн. Тој напаравил
пресврт со радикална природа и тоа на сите лингвистички нивоа, како во
фонологијата, така и во морфологијата, синтаксата, лексикологијата,
семантологијата, преминувајќи од дијалектен, каде што постоел голем дорски
супстрат, во новогрчки јазик (Mpampiniotis, 1986 г.). Според творецот на
грчката глосологија, Hatzidakis (1967 г.), новогрчкиот јазик претставува
директен развој на византискиот, кој пак потекнувал непосредно од

„александровиот коине“ јазик. Овој јазик во многу нешта ги поедноставил
облиците на античките, јонските, дорските и ахејските елементи.

Византискиoт или средновековниот период на
александровиот јазик
По доминацијата од речиси 900 години (335 година пред Христа до VI
век по Христа), александровиот коине преминал во други периоди на развој, со
седиште во Цариград. Започнал со императорот Јустинијан и траел од VI до XII
век и претставувал рановизантиска фаза, кога станал официјален јазик на
државата, наместо дотогашниот латински јазик. Во доцнавизантиската фаза,
меѓу XII-XV век, „александровиот коине“ јазик станал јазик на книжевноста,
посебно од 1204 година кога се ослободил од архаизмите и античкиот начин на
пишување. Третата, поствизантиска фаза, почнала со 1453 година кога
Византија паднала под отоманско ропство. Оваа фаза траела до XIX век, т.е. до
ослободувањето на Грција од отоманската империја (1821 г.).
Новогрчкиот период на „александровиот коине“ јазик трае до денес и тој
е во тек. Во овој период тој минува низ шест разни фази: архаизам,
прочистување, палеодемотикизам, катаревуси, демотикизам и фази на
новогрчиот јазик кој сега е мајчин јазик на сите Грци. Со закон на грчката влада
од 1975 г., новогрчкиот јазик станал официјален јазик на државата, со што било
решено долговековното „лингвистичко прашање“ на Грција (Mpampiniotis, 1986
г., 170).
Од изнесеното може да се воочи дека палеоглосологијата на Балканот,
стара повеќе од 10 000 години, и денес е сочувана во географската ономастика
на полуостровот, има излезна точка во културата на Средно Подунавје. Поради
историските и другите околности таа мигрирала на југ и нашла многу плодна
почва во античка Македонија, каде се формирала во говорен јазик, кој во
современата лингвистика е означен како „александров коине (општ) јазик“. Овој
современ јазик, со супстрати на палеобалканската глосологија, направил
еруптивен развој во светската лингвистика и бил јазик на светската
дипломатија, на големата Македонска империја, и од VI век н.е. и на
Византиската империја, во континуирано траење од околу 2000 години.
„Александровиот коине“ удрил конечен печат на физиономијата на античкиот
дијалектен и на современиот грчки јазик.
Тој им дал номенклатура на сите современи науки: филозофијата,
математиката, физиката, астрономијата, биологијата, техниката, технологијата
итн. До разрешување на прашањето за палеологијата на Балканот и
наследството на една древна, високо духовна културна оставнина, може да се
дојде единствено со споредување на архетипските научни чинители од доменот
на археологијата, лингвистиката, праисторијата, митологијата и историјата.
Само на тој начин може да се склопат елементите и да се создаде еден совршено
убав мозаик.

ULOGATA NA SKITITE-PRASLOVENITE VO KONTINUITET
NA PALEOBALKANSKATA CIVILIZACIJA
Скитите-Прасловени
(Саки-Сакалаши-Сакалиби-Словени)
Во античката, но и во современата историографија постојат крупни
несогласувања, како во реконструкцијата на етногенезата на Скитите и на
племињата на централно-балканските простори (Мезијаци, Дарданци, Трибали,
Пеонци, Македонци, Линкести), така и во согледување на нивната територија,
култура, историја и начинот на живеење. Секако, интересот го поттикнале
романтичните движења последните векови, на тогаш поробените балкански
словенски народи да се поврзат со големите и моќни антички народи кои во
далечните времиња живееле на нивните простори, во тежнеењето за словенска
идентификација со нив-нивната етногенеза и културниот континуитет.
Проблемите за потеклото, етничката припадност и територијата на
Скитите се решаваат главно на основа на лингвистичките, историските,
археолошките, митолошките, антрополошките и други податоци.
Скитите прв ги спомнал Херодот (485-425 г.) во својата „Историја“ и тоа
доста опширно. Тој (V, 9) забележал дека земјата на Скитите се простира во
правец запад-исток, од Енета на Јадран до Медија и Персија на исток, додека
низ неа тече реката Истар (Дунав) и дека преку Истар се наоѓа една бескрајна
пустина. Во вториот дел (IV, 99) опишува „... пред Скитија, кон морето се наоѓа
Тракија. Скитија лежи веднаш зад Тракија, во истиот залив и низ неа тече Истар
чие устие е свртено кон југоисток. Сега ќе нагласам колкава е Скитија,
почнувајќи од Истра, па сé до морето. Тој предел кој се протегнува од Истра на
исток и југоисток, сé до т.н. град Керкинитида, всушност е Скитија.“
Сенц (1910г., 509) истакнува дека Керкинитис е езеро во Македонија низ
кое тече Стримон. Re-Kerkinitis потекнува од зборот kerkis, kerkitidos-цевка,
теснаец, клисура. Оваа ономастика се наоѓа и денес во југоисточна Македонија,
на тромеѓето Македонија, Грција и Бугарија, каде што постори ороним Керкини
(Беласица), хидронимот на езерото Керкинитис и град Керкини. Меѓу
планините Керкини (Беласица) и Орбел, кој е огранок на Родопите, е клисурата
на реката Струма. Синонимот град Каркинитида (kerkinos-рак) постои на Крим.
На основа на усмени информации, Хекатеј од Милет (549-478 г.), логограф и
географ, се обидувал да ја согледа Тракија во целина, а сметал дека таа имала
природни граници кои ги опфаќале сите земји од северниот брег на Егејското
Море, западниот брег на Понт, на север планината Хем (денес Балкан), а на
запад планините Рила и Пирин. Дека тоа биле вистинските граници на Тракија и
на Тракијците, потврдуваат и резултатите од археолошките и лингвистичките
истражувања (Срејовиќ, 202, 49). Народите кои ги населувале областите северно
и западно од споменатите планински масиви (Гети, Мизи, Трибали, Дардани,
Пеонци, Линкести и Македонци) зборувале со поинакви јазици од тракискиот.
За етногенезата на Скитите, Херодот (IV, 1-142 и понатаму) наведува
дека Скитите за себе зборувале дека се најмлад народ на светот и дека постојат
многубројни скитски племиња од Јадран до Урал. Нивни родоначалник бил
кралот Таргитај, син на богот Зевс и ќерката на реката Бористен (Дњепар). Тој
имал три сина и тоа, Липоксај, Апоксај и најмладиот Колаксај.Од последниот
водат потекло скитските кралеви кои се викале Паралати. Тие сите заедно се

викале по името на еден крал, Сколоти. Под ономастиката Сколос постои
топоним во македонскиот Халкидики, блиску Олинт, како и во Беотија, на
десниот брег на реката Асопа, во Платејскиот крај. „Хелените Сколотите ги
нарекувале Скити. Од првиот крал Таргитај, до походот на Дориј против нив на
Дунав, 512 година пред Христа, има само илјада години.“ Од ова призлегува
дека Скитите на историската сцена на Балканот се појавиле пред 1500 години
пред Христа, т.е. пред Илирите и Дорците.
Покрај Зевсовата, Херодот (IV, 8, 9, 10) ги опишува Подунавските Скити
во Хераклевата етногенеза: „Хелените од брегот на Црното Море раскажуваат
дека Херакле, гонејќи ги Герионовите стада, стасал и во земјата која била
ненеселена и во која сега живееле Скити. А самиот Герион не живеел на Црното
Море, туку во Океан (Дунав), на едно острово кое Хелените го викаат Еритеја
(Ада Кале), зад Хераклевите столбови „Железна капија“ (Караташ), во близина
на Гадира. И кога Херакле оттаму дошол во земјата која сега се вика Скитија,
бидејќи го зафатиле зима и мраз, облекол лавја кожа и заспал, а коњите од
неговата кола, кои тогаш се наоѓале на пасење, исчезнале на таинствен начин.
Барајќи ги коњите Херакле најпосле стасал во земјата која се викала Хилеја
(дрво, шума, Шумадија). Таму, во една пештера наишол на двојно женско
суштество, пола змија и пола девојка Ехидна, која ја признала кражбата на
коњите.“
Во митологијата Ехидна, според Хесиод (Theog., 295), била ќерка на
Форк (Ада Форко-крал на Белград), или пак на Тартар (Ѓердап). Таа не сакала да
му ги врати коњите на Херакле сé додека не се согласил да се соедини со неа.
Пред заминувањето од земјата на Хилеја (Шумадија) Ехидна му рекла дека под
срцето носи три негови синови, кои јунакот ги признал. По заминувањето на
Херакле, Ехидна ги родила Агатирис, Гелон и Скит, кој станал крал на Скитите
во Хелеја (Шумадија).
Агатирис (добар, племенит) станал епонимен херој и крал на Агатирс,
скитско племе во сливот на Тиса и нејзините притоки Марис (Марос) и Керос,
во областите на денешните Сегедин и Аради и сé до Будим, на археолошкиот
локалитет Szony. Херодот (IV, 104) опишува дека биле многу богати, се кителе
со злато, еден на друг си биле браќа и биле многу храбри. Агатирс се споменува
како учесник на кралскиот Сабор на Скитите, 512 година пред Христа, при
агресијата на Дариј.
Гелон (срдечен, горд, весел) исто така бил епонимен херој и крал на
Скитите Гелони (племиња меѓу Агатирс и Будин). Херодот (IV, 108) кажува
дека Гелоните имале главен град Гелон, опколен со дрвен ѕид. Секоја страна од
ѕидот била долга триесет сатдии, а бил и прилично висок. Куќите и храмовите
биле направени исто така од дрво. Имале светилиште на елинските богови со
соодветни кипови. Секој трета година приредувале свечености во чест на богот
Дионис. Јазикот им бил мешавина од скитски и елински зборови. Кралот Гелон
бил учесник во Парламентот на кралевите на скитските земји, во состав:
Агатирс, Будин, Сауромат, Неуро, Тауриец, Меланхен и други, во борба против
Дариј. Галоните биле земјоделци и добри градинари.
За скитското племе Будини, Херодот (IV, 108) вели дека било големо
племе, имале силно сини очи и жолтоцрвена коса. Будините биле староседелци
и сточари. Земјата им била шумовита, опкружена со мочуришта и обрасната со
трска, богата со видри и даброви, од чии кожи правеле постави за своите
кожуви. Кога Персијците навлегле во земјата на Будините, го запалиле древниот
град кој го напуштиле Будините и во него веќе немало никој.

Етнонимот на Будините потекнува од сложен палеобалкански збор (busбик, вол и dine, dinevo-лови, скита, врти, но u-налик на бик). Овој етноним
одговара на нивното основно занимање-сточарството. Истовремено, етнонимот
сугерира и на денешното име на главниот град на Унгарија Будим-Пешта, при
што вториот назив Пешта би потекнувал од pehten-подигнува, ѕида, зацврстува.
Меѓу Скитите на Панонија, Херодот (V, 9) го набројува и племето
Сигини (трговец). За тоа вели „единствено што бев во можност да дознаам за
луѓето кои живеат преку Истра дека името им е Сигини, а се облекуваат како
Меџани. . . Земјата им се протега до Енетите на Јадран. За себе велат дека се
доселеници од Медија, а како се доселиле не можам да објаснам. Тоа можело да
се случува во долг временски период.“ Senc (1910 г., 841) под етнонимот СингиСингеи го наведува народот на Атос во Македонија, додека под името Сингос,
град во Македонија, на западниот брег на Сингитскиот Залив (Sinus Singiticus),
на денешната главичка Сикиј, полуострово Ситонија Халкидики. (Прилог . . . .)
Наведената ономастика упатува на хипотезата за наводниот келтски
назив за Белград, под името Сингидуну. Дали потекнува од скитскиот етноним
Сигин, на просторите на Панинија, или од античкиот етноним во Македонија,
Синга, кога скитските племиња Синги од Медија „кои биле облечени како
Меџани“, стигнале на устието на Сава и Дунав и го дале своето име Сингидуним на Белград? Дали подоцна лингвистичките промени во келтскиот и
латинскиот јазик го искристализирале називот dom domus во Дунум, па на
крајот Сингидунум, како тврдина на Сингите? Можеби и називот Калемегдан не
е од турско потекло, туку потекнува од палеобалканската глосологија, во
дескрипција значи убав голем Дунав, т.е. Видиковец или Панорама. Дан е
буколички облик на богот Диос, односно Зевс, што е антропоморфизам за
теонимноста на Дунав и целиот негов хидролошки систем. Мегас или маг-нус
означува голем, силен, значаен, возвишен. Во останатите ските Херодот ги
вбројува: Неурите, во длабочина на Полска и Литванија до Дњепар,
Сауроматите или Сарматите, во степите каде што сега живеат Донските Козаци,
Тисагетите, во областите на јужен Урал, со главен град Аркаим, од VI век пред
Христа.
Називот на градот Арк-аим може да се дешифрира со палеобалаканската
глосологија, каде Арк потекнува од мечка, и аим-ограда, кров. Во „Велес
книга“, неговиот назив е тркалезен град, додека во некои други извори, Славен
град. Се смета дека Аркаир бил центар на првата татковина на Словените.
Покрај останатите Скити, тука се и Иирките, голем скитски народ од
Волга до Урал, во денешна Парма до Об; потоа Синдите во Кимерскиот Босфор
на исток, Ализоните на Понтот на Мала Азија, во Битинија, и други. Во Азија
Скитите биле многу активни. Во време на Гиговиот син, кралот Ардис, во VIII
век пред Христа. Скитите ги прогоноле Кимерииците од руското Задкавкасје и
стигнале до Мала Азија, додека во време на владеењето на кралот Киаксар,
околу 634 година пред Христа, Скитите владееле со Медија (покраина во Азија)
околу 30 години.
Меѓу старите балкански племиња се вбројуваат и Дарданите. Меѓу
античките писатели за нив постојат спротиставени податоци. Нивниот етноним
се поврзува со дарданските племиња Дарданели, Илири и Скити. Во
митологијата, епонимен херој на малоазиските Дарданци бил Дардан, син на
Зевс, основач на тројанската кралска лоза и од него потекнуваат: Ерихтониј I,
Трој, Пријам, Хектор итн. Во митологијата на Енхелидите и подоцнежните
Илири, Дардан бил син на Илириј, внук на Кадмо. Имено, Енхелејците биле

староседелци на Балканот, по должината на сливот на реката Дрим (Бел и Црн),
од изворот на Охридското Езеро до Бока Которска. Ним пророштвото им рекло
дека ќе ги победат новодојдените безимени варвари од север, ако Кадмо од
Теба, со феникиско потекло, го одберат за водач. Кадмо бил одбран за крал на
Енхелејците, извојувал голема победа и загосподарил со Енхелеја. Со
Хармонија го добиле синот Илириј, по кого оваа земја подоцна била наречена
Илирија (Apoll. Bibl. III, 5). Негови деца биле: Енхелеј, Перихаиб, Теудо, Дарто,
Парто, Дардан и др.
Дарданските племиња биле блиски со останатите популации на
Централен Балкан, а пред сé со Мизите. На ова укажува еден споменик на
Рамзес II, каде е изделкано Мс и Дрд, а поголемиот број автори смета дека се
работи за Мизите и Дарданите (Childe, 1926 г., 63, 72). Исто така, постои
податок дека Дарданите од Балканот дошле во Троја пет генерации од
владеењето на кралот Пријам (Macurdy, 1925 г., 10 и Петров, 1996 г., 145), а тоа
е времето кое се поклопува со првите бранови миграција на Бригите и Мизите
од Балканот. Според Хомер (I, 1, III, 181-190 и X, 430-431), а и другите автори,
во Троја за време на Тројанската војна, живееле многубројни племиња кои
мигрирале од Европа, како што биле: Мизите, Долионите, Мигдоните,
Дарданите, Фригијците, Бебриците и др.
За скитскиот Дардан постојат информации од: Apollonius Rodius (295-230
година пред Христа) во „Аргонаутика“ (II, 178) и од Diodorus Siculus (90-20
година пред Христа.) во „Библиотека“ (IV, 43), каде кажуваат дека крал на
дарданските Скити бил Дардан. Тој имал ќерка која се викала Идеја. Таа се
омажила за Финеј, кој бил моќен крал на тракискиот Салмид, на брегот на
Мраморното Море и Босфор. По наговор на Идеја, Финеј ги ослепел синовите
од првиот брак и ги фрлил заедно со нивната мајка во затвор. Кога стасале
Аргонаутите на дворот на Финеј, ги ослободиле затворениците. По совет на
Херакле, Идеја била вратена на својот татко во Скитија и таму татко ? Дардан
сам ? пресудил на ќерка си. За судбината на Финеј, Есхил и Софокле напишале
трагедии. Според Еростен, походот на Аргонаутите бил во 1225 година пред
Христа. Први сигурни историски податоци за балканските Дардани потекнуваат
од втората половина на Vвек пред Христа, а во врска со македонските воени
активности на Балканот.
Археолошките наоди и претходно изнесените лингвистички
истражувања од Косово, од Скопската Котлина и Јужно Подунавје, упатуваат на
етногенезата на Дарданите. Денес се познати околу триесетина населби кои ја
претставуваат неолитската култура на Централен Балкан и Егеј, помеѓу 55004500 година пред Христа (Срејовиќ, 2002 г., 191). Лингвистичките истражувања
на ономастиката на овие простори, упатува дека таа припаѓа на
палеобалканската глосологија, архетипската култура на дунавската
цивилизација, каде хидролошкиот систем на Панонија претставува теолошки
систем на боговите на Олимп. Од ова може да се заклучи дека Дарданите
етнички и културно се сродни со народите на Централен Балкан, како што се
Мезите, Трибалите, Пеонците и Линкестите.
Будимир (1969 г., 40) кажува дека балкански Дарданци уште пред
Тројанската војна преминале од областа околу Роса, чие дарданско име гласело
Арса (аорист од αρεω-натопува), преку Хелеспонт и ги основале Троја и Илиј, за
време на „народите од море“.

Линкестите – горномакедонско праисториско племе
Линкестите од централен Балкан, според Тукидид (II, 99, 2), биле
горномакедонско праисториско племе. Тие уште во негово време имале свои
владетели иако ја признавале врховната власт на македонските кралеви.
Нивната земја се викала Линка (земја на рисот), а подоцна се јавува и обликот
Линкестида. Денес ? одговара положбата на леринско-битолско-преспанските
области. Главен гард на Линкестите бил Линк и се наоѓал на островот Ахил, на
езерото Мала Преспа. При археолошките истражувања согледани се мегалитски
ѕидови со неолитско потекло, под остатоците на Патријаршијата на царот
Самоил, од IX век пред Христа. Во митологијата Линк е епонимен херој и крал
на Скитите. Овидиус (43 години пред Христа – 17 години по Христа) во
„Метармофоза“ (V, 650 и понатаму) и Хигини (II век по Христа) во „Фибули“
(259) го кажуваат преданието за Линк и Триптолен, син на Океан и Геа. Имено,
божицата Деметра му подарила на Триптолен жито и кола со крилести змаеви, а
потоа му наложила да тргне по светот и да ги поучи луѓето за одгледување
житарици. По патот сретнувал многу луѓе, поретко добри а почесто лоши. Кога
дошол кај Линк, кралот на Скитите му соопштил дека доаѓа од небото со зрна
кои фрлени во земја, донесува богата жетва. Ова кај Линк поттикнало завист и
тој посакал да стане голем дарител. Кога Триптолем заспал, кралот Линк му се
приближил и со меч во раката се обидел да го убие. Во тој миг божицата на
земјоделието Деметра го претворила Линк во Рис??. Од таа легенда потекнува
денешното име на градот Ресен, на Преспанското Езеро (II век). Arrianus (II век)
во „Анабисис“ ги наведува браќата Херомен и Арабеј од Линкестида како
учесници во убиството на македонскиот крал Филип II, во 336 век пред Христа
и третиот брат во заговорот против Александар Македонски. Од ова дело
призлегува дека Херодотовата Стара Скитија, која ја лоцирал зад Тракија, а
западно од градот Керкинитида (на тромеѓето на Грција, Македонија и
Бугарија) ги опфаќала скитските племиња од Централен Балкан (Линки,
Пеонци, Дордани, Трибали и Мези), кои биле составен дел од „Егејската
култура на Стара Европа“. Тоа го потврдува и Zeiler J. (1918 г. 16) во своите
истражувања, кога опишувајќи го почетокот на христијанството на просторите
на Балканот во дунавските провинции на Римската империја, кажува дека „...
скитски центри на Балканот биле Диоклеа, Лихнида, Епидамна, Наисус и
Салоне... “
За топографскиот назив на Скитите во Македонија, интересен е
податокот на Стефан Византиски во делото „За градовите“, кои временски ги
лоцира на крајот на антиката во Јустинијановиот период (527-565 г.), или
поточно меѓу 528-538 година по Христа. Во ова дело, при опишувањето на
градовите, кажува дека Аргос Орестикон (Рупиште) во Костурската област во
југозападна Македонија, се наоѓа во скитска земја. Цитат од Papazоglu F.: „...
македонски градови во римски период ...“ – Скопје 1957 г., 27. Во врска со ова
тврдење на Стефан Византиски, се поставува прашањето ако ономастиката,
пред сé топонимите, се сметаат за споменици и чувари на материјалната култура
на одделни цивилизации и дека можат да послужат за реконструкција на одамна
симнатите од животниот театар народи, тогаш може да се каже дека во
ономастиката на овој дел на Македонија се сочувани топоними кои ни денес не
може да се сместат во јазичниот корпус на палеобалканската, латинската и
современата словенска лингвистика. Можеби таа припаѓа на скитскопрасловенската ономастика. Како еден пример ги наведуваме топонимите на

едно село во Дамбенскиот атар: d`mb, anza, berik, kostola, grečka, purkef, neor,
Vičo, koblica, šipurka, skrka, stavjavo итн. Инаку, Стефан Византиски ги
користел географските податоци на Страбон (63 век пред Христа - 19 век).
Според Apollonios Rh. (III век пред Христа), од Аргос Орестикон потекнува
македонската кралска династија на Филип и Александар Македонски.
Меѓутоа, најодалеченото скитско племе кое се наоѓало во Централна
Азија го носело името Саки. Според Сенц (1910г., 834), Саки било скитско
племе во горите на Бактрија и Согдинија на исток, во сегашна мала Бухара, во
западниот дел од пустината Гоби, во Кашгара и мал Тибет. Како коњаници,
стрелци и морнари, припаѓале на најдобрите чети во персиската војска, во
борбите против Египет и Хелените, а на 1 октомври 331 година пред Христа и
против Александар Македонски, во битката кај Гавгамен. Херодот (VII, 64),
опишувајќи го учеството на Саките во борбите на маратон, во 490 година пред
Христа, за нив вели: „... а скитското племе Саки на главите имале зашиле крути
капи, биле облечени во широки панталони, носеле домашни лакови и мечеви, а
освен тоа биле наоружани со секири со две сечила (ла брис). Тие, иако биле
Скити, се нарекувале Амиргиски Саки, зашто кај Персијците сите Скити се
нарекувале Саки.“ Скитското племе Амиргии се лоцира источно од Аралското
Море во Азија. Елијаде (1996 г., 40) кажува интересен податок за Скитите во
Индија, дека Буда бил син на помалку важниот крал Sakya, здружение од
северозападна Индија. Неговото раѓање датира меѓу 624 и 448 година пред
Христа, додека неговото име на санскритскиот значи „Просветлени“
Животописот го претвара Буда во прототип на „божествен човек“, како што е на
пример Исус Христос. Учењето на Буда е насочено кон спасување на човекот
под името „будизам“. За време на Македонското Индиско Кралство на царот
Ашока (274-234 година пред Христа), будизмот доживеал голема експанзија.
Тој се проширил во: Индија и Иран, во Тибет, Централна Азија, Кина, Шри
Ланка, Индокина, Кореја и Јапонија.
Веќе беше кажано дека Child (1926 г., 63, 72) укажувал дека првите
информации за Сака-лашите како народ од „север-Борејците“, се сочувани во
египетскиете споменици кои датираат од околу 1400 година пред Христа.
Следат податоци од Merneptah (1225-1215 г.), кој на северните граници на
Египет ги победил „северните орди од целиот свет, каде учествувале и Сакалашите“ (Томсон, 1954 г., 227-228. Етнонимот Сака-либи и Саке-сини е арапски
назив за Словените. Овој назив Сакалиби се наведува и во 665 година по
Христа, кога еден одред Словени од 5000 војници им се придружил на Арапите
во Сирија (Острогорски, 1969 г., 132). Неколку години подоцна, за време на
императорот на Источното Римско Царство, Јустинијан II, во 692 година,
поголема формација Сакалиби, од околу 20.000 војници, преминала кај
Арапите. Етнонимот Скити кај етимологот Mpampinioti (1998 г., 1635) е со
непознато потекло зашто потекнува од словенскиот глагол скита, бидејќи биле
номади и биле подвижни. Во воената литература нивниот начин на војување е
познат како „скитска тактика“, применета против Дариј, Каполеон и Хитлер.
Град Скити постои кај Крим.
Подоцнежните писмени извештаи за Словените се однесуваат на I и II
век по Христа кај римските историчари Тацит (55-117), Плиниј (23-79),
Птоломеј (II век) и др. Кои Словените ги нарекувале: Венди, Винди, Анти,
Словени, Славени, Венети, Винити итн.
Етнонимот на Словените потекнува од зборот слово, „божјо слово“
(logos-глас, углед, слово, беседа), додека Славени од зборот слава („doksa“,

„глорија“). Во текот на Средниот век, заради непријателските односи со
Источното Римско Царство, византиските писатели зборо Славен, во
пејоративна смисла, го преиначиле во почетокот во Стлавен, а потоа буквата т ја
промениле во к и го добиле зборот Склавен (Σκλαβος), што значи роб, а
нивните општествено-политички заедници во Склавини (Mpampinioti, 1988 г.,
1628). Врвот на деноминацијата и демонизацијата но Словените следел за време
на царот на Источното Римско Царство, Константин Порфирогенет (913-957),
кога Словените-Славените бил именувани како р о б о в и. Од средновековниот
збор Склавос произлегол и латинскиот збор sclavus, францускиот esclave и
англискиот slave.
Во текот на V и VI в. н.е., т.е. за време на царевите Анастасија I (491518), Јустин I (518-527) и Јустинијан I (527-533), скитските Словени од
Централен Балкан („Стара Тракија“-Херодот VII, 64) се прошириле во правец на
Тракија, Илирија и Грција, Порфирогенет истакнува дека по чумата, 746-747,
сите грчки земји во VIII век биле потполно словенизирани. Острогорски (1969
г., 197) го цитира бискупот Вилибалди (околу 723-728 г.), кој на патот за
Плестина застанал во Менемвасија на Пелопонез, констатирал дека градот се
наоѓал во „словенска земја“ (in Slawina terrae) и дека Пелопонез се наоѓал под
власт на Словените од 578-805 г. (Конте, 1986 г., 44), цитирајќи го историчарот
Жан-Филип (Georgacas, 1950 г.) и нагласувајќи ги неговите констатации,
наведува дека „Словените во целост го замениле првобитното елинско
население и ниту една капка грчка крв не тече во вените на денешните жители
на Грција.“

ZAKLU^OK
Во современата археологија се смета дека Блаканското Полуострово е
колевка на културата на „Стара Европа“. Пред повеќе од милион години
Балканот бил систем од острови и архипелази во океанот Тетис, сместен меѓу
Африка и останатиот дел на Европа. Со геолошките промени, новоформираното
балканско копно се нашло меѓу Средоземното и Панонското Море на север.
Истекувањето на панонските води преку Карпати и Црното Море ги создало
терените на денешните српски земји. По своето геолошко наследство овие
територии претставуваат исклучителни терени и ризници со материјали со кои
може да се реконструира развојот на значајни етапи во еволуцијата на
копнената вегетација и на животинските видиви.
Со повлекување на последниот леден покривач пред 12.000 години од
просторот на Средно Подунавје, биле создадени поволни услови за опстанок на
човекот. Првите човечки заедници на риболовци, а подоцна земјоделци на овие
простори, ја развиле културата на Лепенски Вир, една од најстарите духовни
манифестации во Европа. Тргнувајќи од хипотезата дека археолошките наоди за
уметноста на Лепенски Вир се најстари докази на матријалната култура на една
човечка заедница на Балканот, се претпоставува дека постојат и други
архетипски спиритуалности кои ни се непознати, што е примарна цел на оваа
книга.
Во методологијата на научните истражувања се користени Јунговите
(1990 г.) ентитети од комплексната психологија: архетипско, колективо
несвесно. Со овој модел е истражувана ономастиката, митологијата и
праисторијата. Од ономастиката на Средно Подунавје се истражувани
хидронимите и хоронимите, според военогеографските карти 1: 200 000.
Во објаснувањето на називите се криеле лексикони на старогрчки јазик,
како и глосолошки студии на грчки, германски и други лингвисти, кои
согледале дека во античкиот грчки јазик постојат супстрати кои не им припаѓаат
на Хелените, туку на праисториските домородци. По долгогодишните
истражувања, се воспостави следново:
1.

2.

3.

На просторите на Средно Подунавје и Среден Балкан, голем
број хидроними и топоними припаѓаат на една заедничка или
општа глосологија на Балканот од фамилијата на протоиндоевропскиот јазик.
Ономстиката на Дунав (која во превод го персонифицира
Зевс), на неговите притоки
и ади, припаѓа на
палеоглосологијата и претставува алегорија на целиот
митолошки систем на Хомеровата и Хесиодовата теогонија од
Олимпискиот Пантеон на боговите
Хесиодовата козмогонија ја симболизира вечната борба на
водата и каменот и интеракција на овој процес за човечката
свест. Геофизичката појава на борбата се одиграла меѓу водите
на Панонското Море и карпите на Карпати, со создавање на
Ѓердап-Татар и победа на водата, т.е. Дунав-Зевс, кој
загосподарил над останатите богови

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Најголемата борба се одиграла меѓу меѓу боговите од втората
и третата генерација, т.е. гигантомахијата, која се водела во
Србија во „Flegrejon pedion“, што во палеоглосологијата значи
во „Пожаревачкото Поле“. Во таа прилика светкале молњи,
биле фрлани огромни карпи и запалени дрва и сé горело како
во пекол. Победил Зевс.
Душите на мртвите биле праќани преку водите на Стиг
(Млава) во Подземниот свет (Хомољските Пештери), каде што
владеел богот на подземјето Хад, а негов чувар бил песот
Кербер.
Ономастиката на адите на Дунав (Ада Кале-Еритија,
Форкотумец, Чакљан кај Белград и др.) претставуваат
митолошки патоказ на Херакловата маршрута по Дунав во
остварувањето на неговите херојски дела: кражбата на
Герионовото стадо, фаќањето на Кербер, кражбата на
Хесперидините златни јаболка на божицата Хера, борбата со
богот-чудовиште Как и др.
Со ономастиката се утврдени и топонимите каде битисувале
разни праисториски племиња од семејството Хиперборејци
какви што биле: Дануните, Мишаните, Мосиниките и Каките.
При миграцијата на новите индоевропски народи (Дорците,
Скитите, Илирите и др.) во XIII век пред Христа, подунавскиот
свет го напуштил родниот крај и ја пренел својата архетипска
култура на југ, исток и запад. Со тоа дошло до преместување
на цивилизацискиот центар во грчка Атина, македонска Пела и
на италијанскиот полуостров (чизма).
И покрај миграциите опстанале и староседелците кои заедно
со Скитите, како Прасловени од Централниот Балкан (Синги,
Пеони, Дардани, Линкести, Трибали, Илири и др.),
претставуваат континуитет на живеењето на овие простори и
„жива“ потврда за пренесувањето на архетипската
цивилизација низ вековите со генерации и генерации,
исклучиво по устен пат.
Палеоглосологијата на Балканот архетипски припаѓа на
културата на „Стара Европа“ (Gimbutas, 1982 г.), а сочувана во
топонимите на Балканот, во античкиот грчки јазик, во т.н.
Александров „коине“, кој доминирал 900 години и претставува
инфраструктура на јазиците на денешните народи на Балканот.
Истражувањата имаат антрополошки и лингвистички аспект.
Тие навлегуваат длабоко во корените на праисторијата на овие
простори, каде послабо може да се следи човечката трага.
Меѓутоа, тие потврдиле дека архаичната култура на
Централниот Балкан имала високи архетипски достигнувања
на цивилизацијата.
Добиените резултати даваат елементи на едно древно
наследство, кое народите на југоисточна Европа, посебно на
Балканот, повеќе ги поврзува отколку што ги раздвојува.
Општата намера на авторите беше на читателот да му се укаже
на тоа дека терените на овие простори претставуваат не само
ризница за следење на еволуцијата на флората и фауната, туку

и за истражување на духовните достигнувања од висок досег.
Со посредство на нивното лингвистичко и севкупно
наследство, се формира и секојдневно се збогатува
современата наука и ги отстранува искривените слики за
хиерархијата на изворните европски духови вредности.

LITERATURI
Andronikos, M: Oi vasilikoi tafoi tis Verginas, Athina, 1985
Apollonius Rhodius, Argonautica, ex rec. R. Fr.Bronckii, I-II. Lipsiae,
1810-1813г.
Apollodori, Bibliotheca (I-II в. н.е.)
Aristotelis: Fragmenta selecta, W.D. Ross, 1979г.
Babović: Положбата и функцијата на светилиштето на Лепенски Вир,
Центар за Археолошки истражувања, XVII, 97-108, 1997
Bruck, C: Comparative Grammar of Greek and Latin, Chicago, 1933
Budimir, M: Со балканските источници, SKS, Beograd, 1969
Budimir, M: Pelasto-slavica, Rad JAZU, Zagreb, knj.309
Cambell, J.: Occidental Mythology, Penguin Books, London, 1964
Čajkanović, V: Старата Српска религија и митологија,SKZ, Beograd, 1994
Cavalli-Sforza L. L: Genes, peoples and languages, Scientific American,
Nov. 1991, pp. 72-78
Chadwick, J: The Decipherment of linear B, Cambridge, 1967
Childe, V.G: The Aryans, A Study of Indo-European Orgin, London, 1927
Childe, V.G.: The Danube in Prehistory, London, 1929
Diodorus Siculus: Bibliotheca historica, Fr. Vogel, vol. II, Leipzig, 1896
Dimitrakos, D.: Mega leksikon olis tis elinikis glossis, „Domi“, Athenae,
1933-1959
Dvornik, F.: The Making of Central and Eastern Europe, London, 1949
Eliade, M.: Histoire Des Croyances et Des Idees Religieuses, Payot
Eratosthenes: Cakasterismoi & Geographica
Eteria Istorikon Ekvoseon,:Istoria tou Ellinikou Ethnous, Athinae, 1970
Evans, Sir A.: ThePalace of Minos, London, 1921-35
Falaschi, V. N.: Pelazgi, Traci, Etruschi nella paleografija EuroMediterranea Spoleto, Nov. 1987
Fittbogen, M. Ch.: De Pelasgis. Commentatio historica et critica,
Trowitzsch und Sohn, 1862
Grašanin, M.: Праисторија на тлу Србија, I, 1937, Белград
Grašanin, M.: The Aneolithic Period in Central Balkan Area, CAH, III. I,
II, 1982, chapter 2
Grašanin, M.: Постанок и потекло на Илирите, Научен собир, САНУ,
Илири и Албанци, Белград, 1988
Georgiev, V.: The Arrival of the Greeks in Greece, 1973
Gimbutas, M.: Proto-Indo-European Culture, Philadelphia, 1970
Gimbutas, M.: The neolithic cultures of the Balkan Peninsula, Aspects of
Balkan, 1972
Gimbutas, M.: Old Europe c. 7000-3500 B.C.
Gimbutas, M.: The Goddesses and Gods of Old Europe 6500-3500 B.C.
Myths and Cult Images, 1982
Grevs, R.: The Greek Myths, Penguin Books, Middlessex, 7972
Hammond, N.G.L.: A History of Greece to 322 B.C., Oxford, 1959
Hammond, N.G.L.: Migrations and Invasion in Greece and Adjacent
Areas, Park Ridge, 1976

Hatzidakis, G.: Mesaionika kai Nea Ellinika, Athinea, 1906
Hatzidakis, G.: Syntomos istoria tis Ellinikis glossis, Sideris, 1967
Haxley & oth: Раѓањето на европската цивилизација, Белград, 1967
Herodotus, The History, Chicago, 1987
Herodot, Историја, Матица Српска, Белград, 1988
Hoddinott, F.R.: The Tracians, Thames and Hutson, New York, 1981
Homer: Илијада, Нови Сад, 1985 (превод М.Н. Ѓуриќ)
Homer: Одисеја, Нови Сад, 1985 (превод М.Н. Ѓуриќ)
Hesiodus: Fragmenta & Theogonia
Ivić P.: За словенските јазици и дијалекти, Просвета, Ниш, 1991
Ivić St.: Словенска преродбена граматика, Загреб, 1970
Jireček K.: Историја на Србите, Белград, 1922
Jung K.G.:Dynamics of Unconscious, (прев.),Матица Српска, Н. Сад,
1990
Katičić R.: Енхелејци, Годишник XV, CBI, Сараево, 1970
Kljakić Lj.: Ослободување на историјата, Архив Кљакиќ, Белград,
1993
Koruga Đ.: Информациска физика: Сценарио на творештвото, во
ЕЦПД: „Свест научен предизвик на XXI век“, ЕЦПД, Белград,
1996, 173
Macqueen J.G: The Hittites and their contemporaries in Asia Minor,
London, 1986
Martinet A.: Индоевропските јазици и индоевропјаните, Н. Сад, 1987
Matija L.: Punctum Salens: Модел на свеста, во ЕЦПД: „Свеста-научен
изазов XXI век“, ЕЦПД, Белград, 1996, 178
Megali Elliniki Enkiklopaideia, Athens, 1976
Meillet A.: Apercu d`une historie de la langue grecque, Paris, 1930
Mikulčić I.: Пелагонија во светлост на археолошките наоди, Белград,
1966
Mpampiniotis G.: Kontos, P.: Synhroni gramatiki tis koinis neas Ellinikis,
Athinai, 1967
Mpampiniotis G.: Synoptiki istoria tis Ellinikis glossas, Athinea, 1986
Munro, J.A.R: Pelasgians and Ionoans, Journal of Hellenic Studies,
London, 1880
Neuman E.: Историско потекло на свеста, Просвета, Белград, 1994
Novaković R.: Срби, името Срби низ времето и просторот, Белград,
1993
Nilson P.M.: Geschicht der griechischen, 2vol. Munich, 1961
Ostrogorski G.: Историјата на Византија, Просвета, Белград, 1969
Papazoglu F.: Македонските градови во римско време, Скопје, 1957
Papazoglu F.: Потекло и развој на илирската држава, Годишник, ЦБИ,
V, 3, 1967
Macqueen J.G.: The Hittites and their contemporaries in Asia Minor,
London, 1986
Megali Elliniki Enkiklopaideia, Athens, 1976
Mellaart J.: The Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East and
Anatolia, Beirut, 1966
Mikulčić I.: Пелагонија во светлоста на археолошките наоди, Белград,
1966

Mpampiniotis G., Kontos P.: Synhroni gramatiki tis koinis neas Ellinikis,
Athinai, 1967
Mpampiniotis G.: Synoptiki istoria tis Ellinikis glossas, Athina, 1986
Munro J.A.R.: Pelasgians and lonians, Journal of Hellenic Studies,
London, 1980
Neuman E.: Историско потекло на свеста, Просвета, Белград, 1994
Nilsson P.M.: Geschicht der griechischen, 2vol. Munich, 1961
Ostrogorski G.: Историјата на Византија, Просвета, Белград, 1969
Papazoglu F.: Македонските градови во римско време, Скопје, 1957
Papazoglu F.: Дарданската ономастика, Зборник на Филол. факултет
во Белград, VIII, I, 1964,11-31
Papazoglu F.: Потекло и развој на илирската држава, Годишник, ЦБИ,
V, 3, 1967, 123-144
Pauzania: Periigisis tis Ellados, Logos, Split, 1989
Petrova E.: Бригите на централниот Балкан во II и I милениум пред
Христа, Скопје, 1996
Petrović S.: Митологија на Србите, Просвета, Ниш, 1997
Pešić R.: Sillabario Etruscum, Arezzo, 1980
Plutarchus: Vitae parallelae, Zagreb, 1988
Историја на светот, Напред, Загреб, 1990
Renfrew C.: Before Civilization, Penguin Books, New York, 1978
Ristić Sv.: Митот и уметноста, Белград, 1984
Sakelarion M.: Peuples prehelleniques d`origine indo-europeenne,
Athina,1977
Senc St.: Грчко-хрватски речник, Загреб, 1910
Strabo: Geographia, Meineke, Lipsiae, I, II, III, 1913
Šokljev A.:Повредите во Хомеровата „Илијада“, во докторската
дисертација, Белград, 1964
Šokljev A.. Šokljev I.: Paleoglossology of the Balkans, BGD, 1997
Šokljev A., Šokljev I.: Боговите на Олимп од Србија, Наука,
Белград,1998
Šokljev A., Nikolovski S.: Придонесот на Македонија во светската
цивилизација, Македонска искра, Скопје, 2004
Tasić N.: Eneolithic Cultures if Central and West Balkans, Draganić,
Belgrade, 1995
The Times Atlas of World History, Zagreb, 1987
Tomović V.: Војната меѓу боговите и титаните, Победа, Титоград, 1987
Tukidid: Историја на Пелопонеската војна, Белград, 1991
Vasić M.: Археологија и лингвистика, Зборника на САНУ, Белград,
1958
Bentris M., Chadwich J.: Documents in Mycenaean Greek, Canbridge,
1956, 22
Vukčević G.: За потеклото на Илирите, Подгорица, 1992

OBJASNUVAWE NA GLAVNITE POIMI
Ахејци е име на античко грчко племе од Тесалија и Пелопонез, а Хомер
го употребува за целиот грчки народ
Амазонки се митски воен женски народ на Термодонт на Понт
Амброзија е храна за боговите, дава бесмртност; име изведено од
„амбротос“, т.е. бесмртен; боговите го употребувале како
миризлива маст со која се отстрануваат земјините валканици и
се обезбедува вечна младост и убавина
Асфодонски полиња е прва област, западно од Тартар, каде душите на
јунаците бесцелно скитале чекајќи го Харон да ги пренесе со
чамец преку реката Стиг (Млава и Могила) во Подземниот свет
во Хад
Беотија е земја во средна Грција
Бриги се антички народ северно од Бореја во Македонија, во околината
на Преспанското Езеро. Со миграцијата во Мала Азија го добиле
називот Фриги
Данајци се име кај Хомер за целиот грчки народ во борбата против
Троја, инаку потомци на кралот Данај кој бил сина на Бел, брат
на Египт, бегалец од Египет, околу 1500 години пред Христа.
Делиблатски песочник, песоклив предел во југоисточен Балат;
настанала со истекувањето на Панонското Езеро низ
Ѓердапската Клисура, асоцира на Асфоделските полиња во
митологијата
Додона, антички град во Епир со најстаро Зевсово пророштво во Елада
Ѓердап, Ѓердапска клисура, дунавска клисура во областа на јужните
Карпати, најголема клисура во Европа, долга 100 км.,
идентификувана во овие истражувања како Тартар
Дорци, индоевропски народ, грчко племе, мигрирале во XI век пред
Христа од север, најпрво во Парнас, а потоа во Фтија во
Тесалија, па околу планината Олимп и областа Пинд. Ја
поминале Дриопида и се населиле на Пелопонез
Енхелејци, антички народ на Балканот, западно од Македонија, по
должината на Дрим, од Охридското Езеро до Бојана
Ереб е подземен свет, темно царство на Хад, каде се душите на умрените
Флегрејско Поле, во превод Пожаревачко Поле; во митологојата тоа е
во Тракија каде Зевс со молња ги убил гигантите
Фтија е град и област во јужна Тесалија-Еолија, каде во XV век пред
Христа мигрирале Ахејците, а во XI век пред Христа, Дорците
Гиганти, диво племе родено од земја-домородци, со џиновска сила и
величина, блиско на боговите, но смртно; ги родила Геја
оплодена од капките крв од кастрираните Уранови гениталии;

како место на нивното раѓање се споменува Флегра (пожар) во
Тракија
Годомин е крај западно од Стинг, источно од Смедерево, во превод
“Палата на јаболко’; во митологијата е локација „Царство на
богот Хад“ и „Елисејски полиња“ и лежи покрај Хадовиот имот,
т.е. „Стишка Ада“
Елада е град во Тесалија и област околу него во Фтија; подоцна името
служело за целата грчка земја
Херинини градини на златни јаболка, во земјата на Хиперборејците,
Дануни; во овие истражувања идентификувани во Јаболково
мочуриште кај Панчево, кој претставува „Градина на боговите“;
тука Хера ги посадила златните јаболка кои ги добила од
боговите како дар кога се омажила за Зевс; нив ги чувале
Хесперидите
Хероња е топоним во Делиблатскиот песочник, посветен на божицата
Хера, сестра и законска жена на врховниот бог Зевс
Хеспериди се ќерки на Ноќ кои ги чувале златните јаболка во градината
на боговите; се споменуваат во поголем број митови
Хетити се антички народ во Мала Азија
Илири се народ од западниот дел од Балканот, доселени во XI век пред
Христа.
Елисејките полиња во митологијата лежат покрај Хадовиот имот во
близина на езерото на спомените
Јонците се историски народ во Мала Азија, Атика и источен Пелопонез,
староседелци пред доаѓањето на Хелените
Каки се митолошки народ на Подунавје, Хиперборејци, источно од
Белград, чиј епонимен херој е Како, персонификација на Ада
Чакљан; неговата сестра Кака е загадочна староримска божица
Келти или Гали се група индоевропски племиња нселени од Ирска до
Дунав; кон крајот на V и VIII век пред Христа во нашите краеви
основале многу градски населби
Кербер е пес на Хад во влезот на Подземјето
Лапити се народ во Тесалија близу Олимп
Лелезите се народ кој живеел во Мала Азија, на егејските острови и на
Коринтскиот Залив
Лепенски Вир е најстаро наоѓалиште на Балканот од 7000-6000 г. пред
Христа, на прегот на Дунав на Ѓердап
Лидија е покраина на западниот брег на мала Азија; жители се Лиѓаните
Ликија е земја во југозападниот дел на Мала Азија. Ликијците се
сојузници на Тројанците.
Лувијците се народ од Мала Азија, јужно од р. Меандер; со
индоевропско потекло, носители на линеарното писмо А
Македонците се историски народ од Централен Балкан кој дал две
светски династии, на Александар Македонски и Птоломеј
Микена, град во арголската земја, престолнина на Пелопидите Атреј и
Агамемнон
Минијците, старо еолско племе, кое пред Хомер се иселило од Тесалија
во Беотија и ја основало моќната држава на Минијците, со
главен град Орхомена. Потекнуваат од Подунавје, носители на
Димини културата и минијската керамика, основачи на Троја I и

Кирена во Либија. Ја пренеле палеобалканската глосологија на
југ на Балканот, ја организирале Архонаутската експедиција.
Миноите се жители; по епонимниот херој Миној, син на Зевс и Еуропа;
имале моќна поморска држава и висока култура
Мирмидонци се племе Ахејци во тесалиска Фтија, а нивни тотем биле
мравките
Мишани или Миси се народ на Мисија, покраина во северозападна
Мала Азија, соседи на Троја; според Хомер тие се од Дунав, но
ова истражување констатирало дека потекнуваат од Мачва, од
просторот Мишар; нивни тотем биле глувците
Мосиники, народ во Мала Азија, на Црно Море, мигрирале од Ѓердап
Музите, божици на пеењето и поезијата
Нектар, сладок црвенкаст напиток на боговите и се поистоветува со мед
и медовина
Нимфите, вечно млади и убави Зевсови ќерки, божици налик на
самовили од нашите народни песни; живееле на ридови, во
пештери, во море, крај извори, шуми и реки; најчесто се
поврзуваат со водата која дава живот и затоа ги сметале за ќерки
на Океан или на боговите на поедини реки
Панонија е голема низина во средна Европа, во сливот на Дунав, Сава,
Драва, Тиса и Морава. Настанала со повлекувањето на
Панонското Море-езеро низ Ѓердап, кон крајот на плиоценот.
Тоа е еден од најважните житородни краеви во Европа, седиште
на митолошкиот систем на олимписките богови
Пелазги, прастари жители на грчките земји јужно од Олимп
Пелагонци, историски народ од југозападниот дел на Македонија
Пеонци, историски народ од северниот дел на Македонија
Пиерија е земја во јужна Македонија, западно од Олимп
Спарта, град во Македонија, престолнина на кралот Менелај
Стикс или Стиг, во митологијата голема река во подземниот свет,
најголема заклетва за боговите
Тартар, во митологијата темна, длабока провалија под подземниот свет
во која биле затворени Титаните
Титаномахија е борба на Титаните за власт. Бидејќи Зевс им ја презел
власта, ги фрлил во Тартар
Троја, град на северозападниот брег на Мала Азија, престолнина на
тројанската држава. Бил долготрајна населба од праисторискиот
период (300) години пред Христа, господарела со влезот во
Дарданелите. Потпирајќи се на Хомер и на еповите, ги открил
Х. Шлиман, 1868 година. Против Троја Грците ја воделе
прочуената Тројанска војна
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Slave Nikolovski Katin e roden vo Prespa, a se
{koluval vo Qubojno, Skopje, Belgrad i
Toronto. Na makedonskata i me|unarodnata
kulturna i nau~na javnost i e poznat po
brojnite publicisti~ki, novinarski i nau~ni
trudovi koi se posveteni, glavno, na `ivotot
na Makedoncite vo svetot, no i na niza drugi
aspekti povrzani so dijasporata, kako i so
kulturata, literaturata, jazikot, `urnalistikata, istorijata, naukata i religijata.
Vo negoviot tvore~ki opus od triesettina
dela, posebno vnimannie zaslu`uvaat knigite: Makedoncite vo SAD i Kanada (na
makedonski i angliski), Makedonskite pravoslavni crkvi vo Avstralija, Kanada i SAD,
Makedonski holokaust, Makedonskiot
iseleni~ki pe~at, Pe~albarski kopne`,
Makedonski iseleni~ki panoptikum, Vo
Avstralija kako doma, Ilinden 1903-2003 i
makedonskite iselenici, kako i delata Pridonesot na Makedonija vo svetskata civilizacija i Vo ~est na sv. Kiril i Metodij (vo
koavtorstvo so akademik Antonije [kokqevDon~o i prof. d-r Vera Stoj~evska-Anti}),
deloto za najgolemiot makedonski donator
od dijasporata, Atanas Bliznakov od Geri,
Inijana, kako i monogra-fiite za Andrea
Branov od Melburn, za Semejstvoto Janovski
od To-ronto i za Svetozar - Svetle
Stamevski od Detroit, Mi~igen (na
makedonski i angliski jazik). Toj e isto taka
poznat po negovite leksikografski izdanija,
kako i so prevodite na romanot Aleksandar
Makedonski (od angliski na make-donski) od
Urlih Vilken i Stranicite za Makedoncite i
Makedonija od Hristo Ando-novski (od
makedonski na angliski).
Slave Nikolovski Katin e dobitnik na golem
broj nagradi i prizna-nija, me|u koi na
presti`nata nagradata "Krste P. Misirkov"
vo oblasta na `urnalis-tikata od
Zdru`enieto na novinarite na Makedonija.

Akademik, profesor, (Dr. med. sc)
Antonije [kokqev - Don~o, general vo
penzija e roden vo s. D'mbeni, Kostursko,
Egejska Makedonija, Obrazovanieto go
steknal vo s. D'mbeni, Kostur, Sofija i
Belgrad. U~esnik e vo NOB.
Medicinski fakultet zavr{il vo
Belgrad. Specijaliziral maksiofacialna
i oralna hirurgija vo Belgrad i vo razni
centri vo Evropa. Doktor e na medicinskite nauki. Ekspert e na Svetskata
zdravstvena organizacija (WHO). Avtor e
na pove}e od 260 stru~ni i nau~noistra`uva~ki trudovi, deset stru~ni i
knigi drugi me|u koi: "Upro{~ena imobilizaciona metoda kod le~ewa vilica u
savremenom ratu" doktorska disertacija,
1964, "Bogovi Olimpa iz Srbija" (1998) i
brojni statii za paleolo{kite i drugi
ispituvawa.
Posle specijalizacijata vo NR Kina, 1989
god. formira i e direktor na "Me|unarodnata posdiplomska {kola za tradicionalna medicina" pri Evropskiot centar za mir i razvoj.
^len e na Makedonskata akademija na
naukite i umetnostite, na Akademijata
za medicinski nauki na Srpskoto
lekarsko dru{tvo vo Belgrad, na Amerikanskiot me|unaroden kolex za akupunktura i Elektro-terapija vo Wujork.
Se zanimava so paleolingvisti~ki
istra`uvawa na Balkanot. Dobitnik e na
mnogubrojni pofalnici, nagradi i
priznanija.
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