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МАК ЕДОНСКО Т О  Е Т Н ИЧКО  ПО Т Е КЛ  

Продол жу ва ме 
со детер ми ни-
рањето на ет-

ничкото потекло на 
светите браќа Кирил 
и Методија. Дури и 
за нивниот татко Лав 

некои македонски исто ри ча-
ри сметаат дека бил етнички 
Грк (!?). Дека и ваквото твр-
дење е бесмис лено ќе пока-
жеме во продолжението. 

Познато е дека во Солун 
(но и во Македонија) ни ко-
гаш масовно не се населиле 
етнички Грци. Уште од ста ри-
те времиња Солун бил на се-
лен со етнички ан тички Ма-
кедонци. Се разбира дека не-
кои од нив, поради разни 
околности, биле нарекувани 
Грци, Ромеи и сл., но факт е 
дека тие биле етнички ан тич-

За родниот град на светите браќа Кирил и Методија, Солун, постојат древни 
сведоштва дека во нивно време претежно бил населен со Македонци.

Великоморавската мисија на светите браќа била со изразено антибугарски 
карактер.

ки Македонци. Притоа, мно-
зинството солун чани ду ри и 
околу еден век по ра ѓањето 
на таткото Лав, се бе си се дек-
ларирале како Ма кедонци! 
Доказ за ова е де лото под 
наслов: "За зазе ма њето на 
Солун" од солун ски от пи са-
тел Јован Каме ни јат, об ја ве-
но во 904 година. Во врска 
со градот Солун,  Ка ме нијат 
на пишал:

Нам, пријателу, татко ви-
на ни е Солун... Тоа е пр ви-
от и нај го лем град на Ма ке-
донците! 

Интересно е и тоа што пре-
карот на Јован, кој гласел "Ка-
менијат", очигледно е исто ве-
тен со денешната македонска 
придавка Камениот, иако не-
сомнено тој бил потомок на 
античките Македонци, затоа 
што во тоа време Солун сè 
уште не бил освоен од Сло-
вените.

Па, како тогаш е можно 
Лав да бил Грк, а сите негови 

сограѓани Македонци? До-
колку и натаму се тврди дека 
таткото на светите бра ќа бил 
етнички Грк, се создава еден 
збунувачки и нелогичен ре-
дос лед за етничкиот состав 
на Солун. 

Според ваквиот редослед, 
во времето на античка Ма ке-
донија во Солун живееле Ма-
кедонци, но во IX век (т.е. во 
времето кога се родил тат ко то 
Лав) во овој град  жи вееле - 
Грци (!?). И конечно, еден век 
подоцна (Х век), во Солун 
повторно почнале да живеат  
Маке донците (!?). Ваквата бес-
мис лица индиректно ја при-
фатија пове ќе мина наши ис-
торичари (дури и поли ти ча-
ри), кои тврдат дека тат кото 
на светите браќа бил етнички 
Грк (!?). Сите тие треба да 
знаат дека во Солун никогаш 
не дошло до масовно на се-
лување на Грци. Според тоа, 
етнички Грци во Солун во IX 
век - немало. Особе но за тоа 
што дури и во X век Солун сè 
уште бил третиран како нај-
голем град на Македонците. 

МАКЕДОНЦИТЕ - 
ЖИТЕЛИ НА 
СОЛУН

Од сè ова заклучокот се 
наметнува сам по себе. Ог-
ромното мно зинст во жители 
на Солун (но и на Ма ке до-
нија), кои во тоа време биле 
нарекувани Грци, Ромеи и 
слично, всушност биле крв-
ни потомци на етничките ан-
тички Македонци. Значи, тат-
кото на светите браќа (како 
жител на Солун) не можел да 
биде ништо друго освен кр-
вен потомок на античките 
Ма кедонци, без разлика на 
тоа кој јазик тогаш го збо ру-

вал и како другите го наре-
кувале. Таква била и нивната 
мајка Марија која, исто така, 
потекнувала од старо маке-
донско благо родничко солун-
ско семејство. Од сè ова про-
изле гува дека светите бра ќа 
се чисти етнички Македонци 
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(продолжува)

и како такви треба да бидат 
трети рани во науката, кога 
се зборува за нивното ет нич-
ко потекло. 

Што се однесува на де-
нешното славење на светите 
браќа Ки рил и Методија не 
само во Бугарија, туку речиси 

и во цела Европа, тоа нас Ма-
кедонците треба да нè ра-
дува, бидејќи светите браќа 
се наши, македонски етнички 
и културни предци. Се раз-
бира, доколку тоа славење 
не се злоупотребува преку 
искривување на вистината за 
нив. 

Да кажеме збор-два и за 
уште некои малку познати 
моменти во врска со Кирило-
Методиевото време, за кои 
денес во Бугарија  се из бег ну-
ва да се зборува во поши ро-
ката јавност. Овие моменти 
упа   туваат на претпоставката 
дека Великоморавската ми-
си ја најверо јатно била ми-
сија со изразено анти бу гар-
ски карактер (ваквата прет-
пос тавка прв пат во нашата 
јавност ја презентира ака де-
мик Блаже Рис товски)! Од ка-
де, пак, сега ова? 

Денес, од пошироката 
јав   ност во Бугарија се крие 
еден мошне значаен мо-
мент кој ќе ги изненади и 
многумина наши неу па те-
ни чи татели. Имено, се ра-
боти за фактот дека токму 
во времето на Ве ли ко  мо-
рав ската мисија, која ја пре-
зеле светите браќа Кирил и 
Методи ја, Бугарија се нао-
ѓала во војна со Велико мо-
равија т.е. со државата на 
која отиш ле да й укажат по-
мош солунските свети бра-
ќа! 

Во тоа време интересите 
во Централна и во Југо ис точ-
на Евро па биле поделени, 
глав но, меѓу германската др-
жава (на чело со Љу де вит Гер-
мански) и Византија. Некаде 
меѓу нив се наоѓале словен-
ска Великомо равија и паган-
ска Бугарија. Германија (Фран -
ките) пре тен дирала на Ве ли-
коморавија, поради што вр-
шела чести вое ни упади на 
нејзината територија, а се оби -
дувала и духовно да влијае 
над насе лението т.е. да го гер-
манизира. Во ваквите оби ди 
Гер манија й пону дила воен 
сојуз на Бугарија. Таа ја при-

фатила понудата на Герма-
нија, поради што во 863 го-
дина Борис й објавил војна 
на Велико моравија. На ве ли-
коморавскиот кнез Рос тис-
лав не му останало ништо 
друго освен да побара воена 
и духовна помош од то гаш-
ниот нај силен германски и 
бугарски ривал - Византија. 
Се разбира,  поради конфрон-
тациите со тогашна Бугарија, 
Византија со задо волство му 

укажала помош на Ростислав. 
Затоа во 864 година Ви зан-
тија й објавила војна на Бу-
гарија. Откако војнички го по-
разила Бо рис, го принудила 
да го раскине договорот со 
Германците и да се откаже од 
војната против Велико мора-
вија. 

ВИЗАНТИСКАТА 
ПОМОШ НА 
ВЕЛИКОМОРАВИЈА

Што се однесува на ду хов-
ната помош против гер ман-
ско-бугар ски от заговор про-
тив Великоморавија, Визан-
тија ги испратила свети те 
бра ќа за да ги поучат вели-
коморавските Словени да 
пи шуваат на сло венски, ка-

ко заштита против герма ни-
зирањето. 

Значи, да заклучиме дека 
антибугарскиот карактер на 
ми сијата на светите браќа мо-
же да се согледа преку след-
ниве моменти:

1) Светите браќа биле упа-
тени како помош од страна 
на Визан тија во Вели ко мо ра-
вија - земја против која то-
гашна Бугарија воју ва ла!

2) Светите браќа биле ло-

јални  граѓани на Византија 
(до каз: висо кото место кое 
Свети Методија го имал во 
воената структура на Ви зан-
тија, а овде е и нивното од-
редување како доверливи 
личности во великомо рав-
ска та мисија), а во тоа време 
нивната татковина Визан тија 
се конфронтирала и војувала 
против паганска Бугарија. 

3) Во тоа време во па ган-
ска Бугарија христијаните би-
ле прого ну вани, а светите бра-
ќа тргнале токму во хрис ти-
јанска мисија и тоа како по-
мош на тогашниот бугарски 
воен непријател - Велико мо-
равија.


