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БУ ГАРИТ Е  Г О  ПРИМИЛЕ  Ј А  

Продол жува ме 
со следе ње    то 
на ис то рис ки-

те настани од перио-
дот на дејс тву вањето 
на светите браќа Ки-
рил и Методија.

По покрстувањето на бу-
гарскиот кнез Борис (иако со 
теш ко тии) почнало и ма сов-
ното покрстување на Буга ри те. 
Па ралелно со по крсту ва ње-
то, Бугарите го учеле и сло-
венскиот јазик. Сло вен ски 
уче    ло и семеј ството на синот 
на Борис, последниот цар Си-
ме он. За да го забрза прифаќа-
њето на сло вен ски от (старо-
маке донскиот) ја зик од страна 
на Бугарите, во 893 година на 
Соборот во Преслав, Симеон 
го про гла сил овој јазик за офи-
цијален во Бугарија. Тоа значи 
дека старословенскиот (ста-
рома кедонскиот) книже вен ја-
зик, преку државен декрет 
бил воведен како официјален 
ја зик во Бугарија речиси це-
ли 30 години по неговото соз-

Турко-монголските Бугари со голем отпор го при-
фатиле македонскиот книжевен јазик како 
свој!

Смешни се тврдењата дека Македонците кога и 
да е во средниот век станале ист народ со 
турко-монголските Бугари!

давање во Македонија! Спо-
ред ова, упатено до бу гар-
ските историчари, само по 
себе се намет нува логичното 
прашање: ако старо сло вен-
скиот (старомакедонскиот) ја-
зик навис ти на бил бу гар ски, 
зарем Бугарите би че кале це-
ли 30 години од не говото соз-
давање за да го во ведат во сво-
јата држава?

ОФИЦИЈАЛНИТЕ 
ЈАЗИЦИ ВО 
БУГАРИЈА

Всушност, Бугарите тогаш 
имале официјален јазик во 
сво ја та држава. Прв офици ја-
лен јазик во Првото бугарско 
ханство бил тур ко-бугар ски от 
јазик. Познат е Пре сија но виот 
натис, кој бил напишан на 
овој јазик. Подоцна офи ци-
јален јазик во Бугарија бил 
грч киот.

За постоењето на грчкиот 
како официјален јазик во Бу-
гарија ќе посочиме сведош-
тво од академик Тодор Пав-
лов. На 21.5.1969 година, за 
време на отворањето на сим-
позиумот во чест на 1100 - го-
диш нината од смртта на св. 

Кирил Солунски, тој истакнал 
дека во Буга рија официјален 
јазик бил грчкиот јазик и грч-
ката писменост сè до 893 го-
дина, кога на Преславскиот со-
бир се донело решение тие 
да бидат заменети со сло вен-
скиот јазик и писмо. 

Практично, словенскиот 
ја зик бил трет по ред офи-
цијален јазик во Првото бу-
гарско ханство (царство). 

Меѓу тоа, прифаќањето на 
овој јазик се одвивало со го-
лем от пор од страна на Бу га-
рите, кои не сакале туку-така 
да се откажат од својот мајчин 
старобугар ски (тур ко-бу гар-
ски) јазик. Доказ за ова е по-
датокот презентиран во тру-
дот на Р. Сеф терски "Славјано-
праб'л гар ски вза имо отно-
шениа в б'лгар ските земи од 
7. до 11. век" (Софија, 1982), 
во кој се твр ди дека турко-бу-
гарскиот ја зик останал како 
гово рен ја зик дури до XII век 
(а некои историчари тврдат и 
уште по доцна). 

Тоа значи дека етничките 
турко-монголски Бугари, ка ко 
за себ  на целина живееле и во 
XII век (а секако дека така 
било и по доцна), што е во спро-
тивност со тврдењето на не-
кои бугарски историчари, спо  -
ред кое наводно Македон ците 
и Бугарите станале "еден на-
род" уште во IX век! 

Поради сите овие при чи-
ни, навистина е несериозно, 
дури и смешно тврдењето де ка 

најстариот словенски кни же-
вен јазик бил ста ро бу гар ски-
от т.е. дека Бугарите нам ни го 
дале јазикот. Веќе ви довме 
дека голем дел од ет ничките 
турко-монголски Бу гари, токму 
заради заштитата на својот 
вистински ста ро бугарски ја-
зик (за кој јазик се знае дека 
бил сличен со де нешниот та-
тарски јазик), со не мал отпор 
го прифаќале словенскиот 
говорен и кни жевен јазик. И 
овој јазик (ка ко всушност и 
хрис ти јан ств ото), на Бугарите 
им бил на метнат речиси со-
сила, преку државен дек рет. 

Интересен е податокот што 
во Бугарија нема зачувано ни-
ту еден ракопис од првиот 
период на словенската пис-
меност. Некои прет поставки 
одат до таму што се смета де ка 
лично цар Симеон по доц на го 
забранил словенскиот јазик 
во Бугарија, во замена за цар-
ската кру на од Рим, но и ова 
останува за натамошни истра-
жувања.

Всушност, дека Бугарите го 
примиле книжевниот ја зик од 
Ма кедонците јасно пишувале 
повеќе дејци низ историјата. 
Така, на при мер, хрватскиот 
славист Ватрос лав Јагиќ (иако 
имал од ре дени заб луди во 
врска со македонско-бу гар-
ски те, но и со хрватско-српс-
ките одно си, залагајќи се за 
создавање заеднички сло вен-
ски на род), во својата статија 
под наслов "Историја на кни-
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 ЗИКОТ  ОД  МАКЕДОНЦИТ Е

(продолжува)

жевноста на хрват скиот и 
срп скиот народ", која ја про-
читал како свое прво пре да ва-
ње на ЈАЗУ на 5.6.1867 г., и ко ја 
истата година била об јавена 
како посебна книга, пишувал 
и за Кирило-Мето ди евото вре-
ме. Притоа тој на пишал дека: 

Оттука (од Македонија, з.м.) 
со себе во светот го понесоа 
браќата Конс тан тин и Ме то-
дија јазикот на својот град 
и на сво јата татковина, ја-
зикот на Сло вените солун-
ски, како и ја зикот на сите 
оние кои жи вееле во Ма ке-
донија. 

Јагиќ, Бугарите од тоа вре-
ме ги нарекува "Ази јат ски Бу-
га ри", а во про дол же ние пи-
шува дека ко га тие ја раши-
риле својата држа ва на Бал-
канот (цитат): "...маке дон      ско-
словенскиот јазик за вла   де-
ал со целата бугарска др-
жава"(д-р Фрањо Туѓман: Хр-
ватското на цио нално дви     -
жење и Македон ското пра-
шање, ЈАЗУ, сп. Форум, Заг-
реб, 1970). 

Дури и Григор Прличев, 
иако бил под влијание, прво 
на грч ката, а потоа и на бу-
гарската пропаганда (посеб-
но потпаѓајќи под влијание на 
лагата дека Бугарите се чисти 
Словени), во една при лика из-
јавил:

Вие браќа Бугари, што 
сте ја добиле вера та и про-
светата од Македонија, слу-
шате ли што прават пропа-

гандите од Маке дон ците?
Овде сакам да укажам на 

уште еден очајнички обид на 
веќе спо  мнатите при вр за ни-
ци на словенската теорија за 
потеклото на бугар ската на-
ција. Имено, некои од нив 
тврдат дека во времето на Пр-
вото бугарско ханст во (цар-
ство), не само турко-мон гол-
ските Буга ри, туку и самите 

рите од Ази ја? Значи, един-
ствените ет нички Бугари то-
гаш биле тур ко-монгол ските 
Бугари, а т.н. Бугарски Сло-
вени то гаш би ле само геог-
рафски "Бу га ри", во смисла на 
жители на Буга рија т.е. на Пр-
вото бу гар ско ханство (царс-
тво). Всуш ност, и бугар ски от 
исто ри чар проф. Ангелов твр-
ди де ка во доку мен тите од IX 
век Буг а ри те и Словените (Ан-
ти те) во Буга ри ја се спом нуваат 
како два од дел ни народа. 

АПСУРДНИ 
ТВРДЕЊА

Сè ова уште повеќе ја по-
тенцира апсурдноста на твр де-
њето дека Македон ците во 
IX век станале еден народ со 
Бугарите. Таков процес не пос-
тоел ниту во Бугарија, ме ѓу Бу-
гарите и Антите, а ка мо ли во 
Македонија.

Да го кажеме и тоа дека бу-
гар скиот хан (кнез) Борис не-
мал никаква врска со хрис ти-

т.н. Бугарски Сло ве ни (Анти) 
биле етнички Бу гари (!?). Ова 
е ап сурдно и да се помисли. 
Како е можно во исто време 
да пос тојат два вида етнички 
Бугари - едните припадници 
на жолтата, а другите - при-
падници на бе лата раса? Та, 
колку видови етнички Бу га ри 
имало тогаш? Или, ако т.н. 
Бугарски Сло вени (Анти) би-
ле ет нич ки Бугари, зошто не 
се декла рирале како такви уш-
те пред доа ѓањето на Буга-

јанството во времето на соз-
давањето на т.н. словен ска 
азбука, која сепак била соз-
дадена за потребите на оваа 
веро исповед. 

Што се однесува до твр де-
њето дека светите браќа биле 
ет нички Бугари, нај благо ре-
чено, тоа е бес мис лено! Како 
е можно све ти те браќа да би ле 
Бугари, кога се знае дека 
лично Свети Методија ре чиси 
цели десет години бил до вер-
лив ви зан тиски воен стратег 

на гра ницата меѓу Византија и 
Бу гарија, и тоа со главна за да-
ча - да ја штити Византија ток-
му од паганските турко-мон-
гол ски Бугари, кои во тоа вре-
ме го воделе главниот збор 
во Бугарија?

Конечно, за тоа дека не си-
те бугарски автори твр деле 
дека етничкото по тек ло на 
светите браќа Кирил и Ме-
тодија било бугарско, најде-
цидно сведочи изва докот од 
официјалната Историја на Бу-
гарската црква (објавена во 
издание на Бугарската ег зар-
хија) од Станимиров, во која 
на 49 страница за етнич кото 
потекло на светите браќа пи-
шува:

Двајцата браќа Кирил и 
Ме  тодија, поради големите 
заслуги што ги направиле 
за просветувањето на Сло-
вените, се наречени: сло-
венски просветители и сло-
венски апостоли. Тие биле 
родум Сло вени од градот 
Со    лун. Татко им се викал 
Лав, а мајка им Марија...

На Станимиров совршено 
му било јасно дека во Ки ри ло-
Мето ди евото време Бу га рите 
и Словените биле два сосема 
различни на ро да, па во кон-
текст на тоа, светите браќа ги 
именува токму како Сло  вени, 
а не како Бугари, бидејќи вис-
тински етнички Бугари (турко-
мон голски Бу гари) тогаш не-
мало во Солун. Всушност, ако 
светите браќа биле етнички 
Бугари, тогаш кни жев ниот ја-
зик кој го соз дале би бил сли-
чен на чу ваш киот или на та-
тар скиот јазик и тој јазик во-
општо не би бил разбирлив за 
Словените од другите сло-
венски земји. 

Од друга страна, ет нич кото 
детерминирање Сло ве ни се-
како упа тува на Ма ке донците, 
па во нашата наука светите 
браќа конечно и без ком плек си 
треба  да се де тер минираат ка-
ко етнички Маке донци.


