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НЕКОЛКУ  ПРАШАЊА  ЗА  КИР  

Во контекст на 
сè што досега е 
напишано са-

кам да спомнам неш-
то и во врска со соз-
дава њето на кни жев-
ниот ста росло вен-

ски (црковно-словенски т.е. 
старо-маке донски) јазик. Во 
нашата официјална исто рио-
графија (училишни учебници 
и сл.) се учи дека по доаѓање-
то на т.н. Македонски Сло ве-
ни од нивната пра татковина 
зад Карпатите, некои од нив 
се населиле во Солунско и, 
во сре дината на IX век, све ти-
те со лун ски браќа Конс тан-
тин (Кирил) и Методија, ка ко 
на туѓ народ, им пода ри ле 
азбука. Уште и се учеше дека 
нивниот татко Лав бил "Грк", 
но дека нивната мајка Марија 
(најверојатно) била Словен-
ка, па оттаму тие го знаеле 
словенскиот јазик. Навидум 
не  ма ништо чудно во сè ова 
и вак  вата теорија се пре не су-
ваше и се препишуваше низ 
генера ци ите исто ри  чари и 
пуб   ли цисти, без некои по се-
риозни и посеопфатни оби-
ди за нејзино пре ис пи ту ва-
ње. Но, доволно е оваа тео-
рија да се проанализира во 
мал ку по ши  рок кон текст на 
настаните од тоа вре ме, за да 
се откријат неколку крупни 
нело гич ности во неа. 

За таткото на Светите бра-
ќа по име Лав, во претходните 
написи изнесовме докази де-
ка тој само можел да биде Ма-
кедонец, а не Грк, имајќи ги 
предвид тогашните све дош т-
ва за македонскиот етнички 
карактер на Солун. Уште Фи-

Бројни нелогичности во толкувањата за соз да ва-
њето на глаголицата!

Кога и како свети Константин (Кирил) го научил 
ја зикот на Словените?

лип Втори (таткото на Алек-
сандар Велики Македонски), 
ги иселил сите грчки коло-
нис ти од македонското крај-
брежје, иако подоцна доз во-
лил враќање на помал број 

мент за масовно иселување 
или помор на античките Ма-
кедонци од Солун! Се раз би-
ра, подоцна, поради разни 
окол ности, некои од нив го 
прифатиле грчкиот јазик и 
во разните хроники биле на-
рекувани како Грци, Ромеи и 
сл., но факт е дека тие и то-
гаш (генетски и крвно) си би-
ле потомци на етничките ан-
тички Македонци. Освен тоа, 
мнозин ството солун чани, ду-

јат, во кој се вели: "Солун... е 
првиот и најголем град на 
Ма кедон ците!" 

Значи, таткото на Светите 
браќа (како жител на Солун) 
не мо  жел да биде ништо дру-
го освен крвен потомок на 
античките Македонци, без 
раз лика на тоа кој јазик то-
гаш го зборувал и како дру-
гите го нарекувале.

Дека ни самиот Конс тан-
тин Филозофот себеси не се 
сметал за никаков Грк, све-
дочи и неговата изјава, која 
тој ја дал за време на прес-
тојот ме ѓу припадниците на 
фулскиот народ (види во: Па-
нонски легенди, во превод 
од Радмила Угриновска Ска-
ловска). Константин (свети 
Ки   рил) таму ви дел како лу-
ѓето прине суваат жртви  на 
едно големо дрво (даб срас-
нат со цре ша), и за да ги от-
тргне од оваа заблуда и да ги 
натера да го примат христи-
јан ството, застанал меѓу нив 
и им рекол:

"Елините појдоа на веч-
на мака, зашто и на небото 
и на земјата се клањаа ка-
ко на Бог на толку големи и 
добри нешта. А вие, што се 
клањате на едно дрво, без-
вредно нешто, наме нето за 
горење, како ќе го избег не-
те вечниот оган?" 

Она што е интересно во 
оваа изјава на Константин 
(све ти Кирил) е неговото об-
винување упатено на Ели ни-
те (овде веројатно е нап ра-
вена не на мер на грешка во 
преводот, бидејќи во вре ме-
то за кое зборува Констан-
тин, имало Хелени, а не Ели-
ни - терминот Елини претс та-
вува назив за денеш ните Гр-
ци). Познато е дека терминот 
Елини (или попрецизно Хе-
лени) своев ре  ме но се ко рис-
тел не само како религиозен, 
туку и како етнички тер мин 
за Гр ци те. Доказ за ова е фак-
тот што во антиката имало и 
други народи и пое дин ци, 
кои ги славеле истите богови 
кои ги славеле и Грците, па 

од нив, но не во Солун, затоа 
што овој град тогаш не пос-
тоел. Уште од основањето Со-
лун бил населен со етнички 
ан тички Македонци (кои всуш-
ност се и негови основачи), и 
не постои ниту еден до ку-

ри и околу еден век по ра-
ѓањето на таткото Лав, себе-
си се декла рирале како Ма-
кедонци! Доказ за ова е веќе 
цитираниот визан тиски доку-
мент од 904 година, даден од 
исто ричарот Јован Каме ни-
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 ИЛО -МЕТОДИЕВИОТ  ПЕРИОД

(продолжува)

сепак нико гаш не биле на ре-
чени Хелени. Значи, терми-
нот Хелени се користел и ка-
ко ет нички термин за Грците. 
Оттаму, доколку Константин 
Филозофот бил ет нич ки Грк 
(Хелен), сигурно дека е не ло-
гично да зборувал за Хеле-
ните во тре то лице множина. 
Ова е уште еден доказ за не-
говото негрчко етничко по-
тек ло. 

НЕМА 
ПРЕКУДУНАВСКИ 
СЛОВЕНИ ВО 
СОЛУН

За да укажеме и на другите 
слабости на толкувањето на 
настаните за Кирило-Мето-
дие виот период од страна на 
повеќе наши историчари, во 
продолжението треба да до-
кажеме дека внатре во гра-
дот Солун во IX век т.е. во вре-
мето кога тие дејствувале, ос-
вен што не живееле бројни 
етнички Грци (со исклучок на 
поединци), исто така, не жи-
вееле и никакви прекуду нав  -
ски Словени (со исклучок на 
поединци). Добро е познато 
дека Словените, по нивното 
доаѓање (или враќање) на 
Бал канот воопшто не успе а-
ле да го заземат Солун. Пос-
тојат де таљни визан тиски 
опи си на бројните словенски 
опсади на овој македонски 
град. Во поткре па на оваа 

вистина се и тогашните сло-
вен ски воени дејства и вос-
танија против Визан тија. Пр-
во, уште во 811-814 година 
беснеела војна и големо не-
прија телство меѓу Византија 
и Бугарија на чие чело тогаш 
бил ханот Крум. Преку ду нав-
ските (Македонски) Словени, 
поради сопствени интереси, 
во оваа војна војувале на 
стра   ната на Бугарија! По доц-
на, под водството на Тома 
Словенинот во 821-823 го ди-
на било кренато големо сло-
венско востание против Ви-
зан  тија, во кое т.н. Ма ке дон-
ски Словени, исто така, учес т-
вувале во борбите против 
Византија. Набрзо потоа би-
ло кренато уште едно големо 
словенско востание против 
Ви зан тија токму од Сло ве ни-
те во околи ната на Солун во 
836-837 година. Ко неч но, не-
кол ку години подоцна (меѓу 
839 и 842 година) и Сло ве-
ните од византиската тема 
Пе лопонез кренале големо 
антивизантиско вос тание, за 
кое се смета дека добиле под-
дршка од Словените во Ма-
кедо нија. Поради ова, за пр-
вата половина на IX век со 
сигурност се знае дека во 
градот Солун, не само што не-
мало речиси ниту еден преку-
дунавски Словен, туку дека 
тогаш биле преземени низа 
словенски воени активности 
против овој град. 

И за втората половина на 
IX век се знае дека во градот 
Солун немало насе ле ни пре-
кудунавски Слове ни (освен 
можеби поединечни случаи). 
Доказ за ова е сведоштвото 
на визан тис киот хроничар Јо-
ван Каменијат, кој децидно 
запи шал дека во втората по-
ловина на IX век прекуду нав-
ските Словени навистина и 
биле населени околу Со лун 
(но, не и во Солун), и дека тие 
имале трговски односи со 
солунчаните, што значи дека 
Словените, ниту во втората 
по ло  вина на IX век, не биле 
населени во овој град. Еве 

што пишува Јован Ка ме нијат 
во врс ка со ова:

"Во средината на тоа по-
ле  (Солунско, з. м.) има раз-
местено неколку на селби; 
едни од нив му плаќаат да-
нок на градот (Солун, з.м.) - 
тоа се така наречените Дра-
говити и Сагудати, други 
на селби плаќаат данок на 
сосед ниот скитски народ, 
кој се наоѓа наблизу... Тоа, 
покрај другите услови, е од 
голема полза за солун ча-
ните, посебно кога имаат 
добри меѓусебни односи и 
кога не го земаат оружјето 
за жестока војна. Долго 
вре   ме во мин а тото тоа би-
ло предмет за грижи на 
обе те страни. Тие си ги раз-
менуваат заемно неоп ход-
ните работи од секој днев-
ниот живот и запазуваат 
ме ѓу себе не каков чуден и 
длабок мир". (Македониа, 
Сбор  ник от документи и ма-
тери а ли, издателство на БАН, 
Софија, 1978, стр. 39)

Значи, и овде солунчаните 
одделно се спомнати од пре-
кудунавските Сло вени -  Дра-
говити и Сагудати, штом вто-
риве ним им плаќале данок. 
Освен тоа, спомнато е и дека 
пред тоа тие војувале едни 
против други (Македон ските 
Сло      вени против солунчаните 
т.е. потомците на античките 
Македонци), а потоа живееле 
во некаков мир.

(Во врска со овој документ 
накратко да потсетам дека Бу-
гарите овде се наре чени ка-
ко Скити и тие сосема јас но 
се опишани како соседен на-
род и на солунчаните и на Ма-
кедонските Словени - Дра го-
вити и Сагудати. Па, како мо-
же ле Македонците по ра но 
да бидат Бугари, кога овде со-
сема јасно Бугарите се опи-
шани како соседи на нашите 
предци? Но, за ова во некоја 
следна прилика поде таљно.)

Овде ќе го спомнеме и по-
датокот за потеклото на Све-
тите браќа, каде во Жи тието 
за Мето дија, се вели:

"Од таткова и мајчина 
страна тој (Методија) не бе-
ше од прост род, туку од 
многу добар и чесен - поз-
нат прво на Бога и на царот 
и на целата Солунска об-
ласт - како што се гледаше 
од неговиот телесен образ. 
Поради тоа и реторите го 
сакаа од детството, уште и 
зборуваа со почит кон не-
го, до кога пак царот, штом 
научи за неговата бис три-
на, му даде да управува 
сло   венско кнежество - би 
рекол како да пред виду ва-
ше дека ќе го испрати за 
учител на Словените и прв 
архиепископ, та да свикне 
со сите словенски обичаи и 
постепено да ги засака".

Во Житието за Константин 
уште подецидно е оп ре де ле-
но потек лото на Светите со-
лунски браќа. Овде читаме:

"... Во градот Солун има-
ше еден маж од благороден 
род и богат, по има Лав, кој-
што заземаше чин на дру н-
гариј потстратег... Жи ве-
ејќи со сво јата жена из ро-
дија седум деца. Седмото, 
најмалото дете беше Конс-
тан тин, наш учител и нас-
тавник".

Од овие извадоци од Па-
нонските легенди сосема јас-
но се гледа дека Кон  стантин 
и Методија не биле никакви 
прекудунавски Словени, штом 
Мето ди ја требало да биде 
испратен меѓу нив т.е. меѓу 
Словените, кои веќе биле на-
селени во делови од Ма ке-
донија. Исто така, гле даме  
де ка тие биле од старо углед-
но солун ско христијанско се-
мејство, чиј тат ко имал висок 
воен чин во Византија. Всуш-
ност, Константин како дете 
исклучително се дру жел со 
децата на богатите солунчани 
што, исто така, зборува за 
неговото градско солунско 
по текло.


