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СОЗДАВАЊЕТО

Наспроти сите 
досега из не-
се ни по дато-

ци, предлагам хипо-
тетички да претпос-
тавиме дека (наспро-
ти историс ките по-

датоци), Марија сепак била 
не   каква неписмена селанка 
со преку дунавско сло венско 
етничко потекло. Да видиме 
какви биле историс ките со-
битија во времето на неј зи-
ното евентуално мажење со 
угледниот солун чанец Лав? 
За да го разгледаме ова, пред-
лагам прво да го утврдиме 
приб лиж ното време на нив-
ниот брак. Се знае дека Конс-
тантин бил нивно сед мо де-
те; дека бил нај мал по воз-
раст, и се родил во 827 го ди-
на. Да прет поставиме дека 
на секо ја една ипол, две или 
три години биле родени прет-
ходните шест деца на Лав. По 
оваа логика произлегува де-
ка таткото на Свети те браќа 
се оженил со Марија во го-
дините од втората деценија 
на IX век. И најмалото поз на-
вање на исто ријата на нас-
таните од втората деценија 
на IX век, ни зборува дека 
нема речи си никаква логика 
неговата жена, како пре ку ду-
навска Словенка, да се ома-
жи ла за него во овој период. 
Имено, од 811 до 814 година 
беснеела војна и големо не-
пријателство меѓу Визан тија 
и Бугарија, на чие чело тогаш 
бил ханот Крум. Преку ду нав-
ските (Македонски) Словени 
во оваа војна, поради сопст-
вени интереси, нагласивме 
де ка војувале на страната на 
Бугарија, што значи дека во-
јувале против Византија т.е. 

Во IX век немало Словени во Солун, па Константин 
не можел од нив да го научи јазикот!

Дали јазикот на античките Македонци бил сли-
чен со јазикот на Словените?

против Солун! Веќе во 821 го-
дина, било кренато воста ние-
то на Тома Сло венинот, во 
кое повторно Македонските 
Словени се бореле против Ви-
зан тија. Ова практично значи 
дека во времето кога приб-
лижно се оженил тат ко то на 
Светите браќа, не само што 
не постоело никакво сожи-
тел ство  ме  ѓу пре ку ду навски-
те Словени и потом ците на 
антич ките Маке донци (осо бе-
но со лун чаните како лојални 
граѓани на Византија), туку во 
тие години има ло и пос то ја-
ни воени судири меѓу нив! 
На вистина тогаш е нејасно 
ка ко можел Лав (како висок 
и угледен византиски за по-
ведник, а згора на сè и хрис-
ти ја нин!), во екот на овие 
војни да се ожени токму со 
селанка - припад ничка на на -
ро  дот против кој имал за да-
ча да војува? Подоцна има  ло 
вакви мешани бракови, но 
тоа се случувало от како Сло-
вените се христи јани зи ра ле 
и откога се намалило нив но-
то непри јателство кон Визан-
тија.

Да заклучиме дека прет-
пос  тавката, според која Конс-
тантин од својата мајка го 
нау чил туѓиот словенски ја-
зик, нема речиси никаква ос-
нова, нај многу поради тоа што 
таа не била никаква преку ду-
навска Словенка, што всуш-
ност јасно е опишано и во 
"Панонските легенди". 

ВО СОЛУН 
НЕМАЛО СЛОВЕНИ

Третата претпоставка, спо-
ред која, Константин го знаел 
туѓиот сло венски јазик е уш те 
поневеројатна. Според оваа 
прет поставка, во градот Со-
лун наводно живеела бројна 
словенска популација, па од 

нив Кон стантин го научил сло-
венскиот јазик. За тоа дека во 
Солун не живееле никакви 
пре ку дунавски Словени (ос-
вен можеби ретки поединци) 
прет ходно наведовме по ве-
ќе докази и автентични све-
доштва. Нема никаква логика 
прекуду нав ските Словени ма-
совно да се населувале во Со-
лун во првата половина на IX 
век, а исто времено тие над-
вор од Солун да кревале вос-
тание против нив т.е. против 
сопствените сонарод ници 
внат ре во градот (!?). Но, ду-
ри и хипотетички да прет пос-
тавиме дека во градот Солун 
(нас проти историските пода-
тоци), сепак имало населено 
поголема група Словени (кои 
сепак би биле малцинство во 
овој град - во спротивно Со-
лун одамна би ја изгубил ви-
зан тиската власт), повторно 
се поставува прашањето: ко-
га Конс тантин ус пеал да го 
научи нивниот јазик, ако се 
знае дека тој уште како млад 
за минал за Цари град? Така 
ли лесно се учи туѓ јазик, кој 
згора на тоа бил и јазик на 
малцин ство? Ајде да се пре-
фрлиме во нашево време. 
Кол  кумина де неш  ни етнички 
Македонци го знаат јазикот 
на нашите почиту вани сосе-
ди: Роми, Власи или Турци? 
Сигурно дека се работи за 
незначителен број поединци, 
иа ко со векови живееме за-
едно со овие наши соседи!

И што сега? Видовме дека 
не постоеле никакви услови 
Константин да го научил  ту-
ѓиот словенски јазик во тол-
кава мера за да може да соз-
даде азбука за него, или за да 
може подоцна, за толку крат-
ко време, да преведе голем 
број книги на словенски. Во 
спротивно, произлегува де-
ка Константин екс пресно го 
научил туѓиот словенски ја-
зик и тоа: или од непри ја те-
лите кои војувале против не-
говиот град (и тоа во времето 
кога бил дете), или додека 
накратко престојувал во Бре-
галнич ката мисија, што во 

двата случаја нема никаква 
логика. Но, сепак Конс тан тин 
ја создал оваа азбука и ги 
превел книгите на словенски! 
Па, како го сто  рил тоа, до кол-
ку не го знаел јазикот на пре-
куду нав ските Словени? И ка-
ко можел подоцна толку бр-
зо да преведе поголем број 
книги од грчки на сло вен ски?

Дали одговорот на оваа 
ди лема можеби лежи во сме-
лата претпоставка дека ја-
зикот на античките Ма ке дон-
ци и навистина бил сличен 
со јазикот на преку дунав ски-
те Словени, доколку се земе 
предвид теоријата за нив но-
то заедничко балканско-пе-
лазгиско етничко потекло? 
Са мо во таков случај на Конс-
тантин не би му било тешко 
да се прилагоди на јазикот 
на Словените надвор од ѕи-
дините на Солун, јазик кој 
бил сличен со неговиот го во-
рен античко-македонски ја-
зик. Да не ја испуштиме од 
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бра  та ти игуме нот Мето ди-
ја, оди! Зашто вие сте со-
лунчани, а сите солунчани 
збору ва ат чис   то сло вен ски" 
(цитат од "Панонски ле ген ди").

Во врска со оваа изјава, 
веднаш паѓаат в очи збо ро-
вите на царот, спо ред кои: 
сите солунчани зборуваат чис-
то словенски. Од каде сега 
жи    те лите на градот Солун збо   -
рувале чисто словенски, кога 
видовме дека тие, главно, би-
ле по томци на античките Ма-
кедонци? Но, некој можеби 
оправдано ќе забележи дека 
под терминот солунчани ца-
рот ги имал предвид не само 
жителите на градот Солун, ту-
ку сите жители на Солунската 
тема (византиска администра-
тивна област, з.м.), каде  и на-
вистина добар дел од насе-
лението биле прекуду нав ски 
Словени, кои и навистина збо-
рувале чисто словенски. Да го 
прифати ме и ова тол кување. 
Сепак, останува фактот дека 
во Солунската тема, покрај 
прекуду нав  ски те Словени 
има ло и огромен број по-
томци на античките Маке-
донци (жи те лите на градот 
Солун, но и на други места во 
оваа тема). Се знае и дека 
темата Солун била многу 
помала во однос на некои 
други византиски балкански 
теми, што значи дека глав-
ното население во неа биле 
токму жителите на градот Со-
лун т.е. потомците на ан тич-
ките Македонци. Значи, пов-
торно произлегува дека ви-
зантискиот цар и за антич ки-
те Македонци (како жители 
на градот и темата Солун) из-
јавил дека зборувале чисто 
словенски! 

СЛИЧНОСТИ ВО 
ЈАЗИКОТ

Но, доколку обичните со-
лунчани и прекудунавските 
Словени збору вале сличен ја-
зик, зошто тогаш Конс тан тин 
Филозоф му рекол на визан-
тискиот цар: "...Ќе одам таму 
на драго срце, само ако има-

ат букви за својот јазик" 
(мислејќи на јазикот на мо-
равските Словени)? Сигурно 
дека теори јата за сличноста 
меѓу античко-македонскиот 
на роден јазик и старо словен-
ски от треба да одговори на 
уште многу прашања, но не-
ма ништо чудно во изјавата 
на Константин, во која за мо-
равските Словени вели дека 
имале свој јазик, затоа што 
уште тогаш биле забележани 
разлики меѓу јазиците на раз-
ните словенски народи, иако 
основата си останала иста. Од 
друга страна, идните настани 
покажале дека Константин, 
се пак релативно брзо создал 
ваква азбука! И не само тоа. 
По пристигнувањето во Мо-
ра вија тој за многу кратко 
вре ме ја превел целата цр-
ковна богослужба на сло вен-
ски јазик и ги научил своите 
ученици да ги служат сите цр-
ковни служби. Како можел да 
го стори сè ова толку брзо?

Но, доколку преку дунав-
ските Словени и солунчаните 
имале исто дам нешно е т нич-
ко потекло, зошто тогаш во-
јувале меѓу себе? И зошто со-
лунча ните не ги пречекале 
пре     кудунавските Словени ка-
ко свои браќа? Мис лам дека 
нема некоја поцврста основа 

НА  ГЛАГОЛИЦАТА

поста вувањето вакво пра-
шање. Пос тојат бројни при-
мери во исто ри јата кога ме-
ѓусебно војувале народи со 
исто дам нешно етничко по-
текло и сли чен ја зик (но, со 
различна култура). Зна чи дам -
нешното заедничко етничко 
потекло меѓу два народа не е 
никаква пречка да не дојде  
до војна меѓу нив. Напротив, 
главни причини за ваквите 
вој ни се разликите во рели-
гијата и културата (кои нас та-
нале како резултат на ве ков-
ната одвоеност), потоа неиз-
бежните економски инте ре-
си и сл. 

Во контекст на ова ќе го 
спомнеме и испраќањето на 
Методија како управник на 
ед   на словенска област, каде 
тој, покрај другото, требало 
да ги научи обичаите на Сло-
вените. И овде нема ништо 
чудно. И денес има бројни 
народи со заедничко етнич-
ко потекло, кои имаат раз-
лич ни обичаи, култура и сл. 
како резултат на вековната 
одвоеност.

Конечно, постојат и други 
сличности меѓу словенската 
(венетската) и античко-маке-
донската култура, кои ќе ги 
ос   тавиме за некоја следна 
при   лика.

предвид и исклучително зна-
чајната изјава на визан тис ки-
от цар Михаил Трети, чие тол-
кување не беше сосема убед-
ливо образложено од страна 
на приврзаниците на тео ри-
јата за заткарпатското по тек-
ло на Словените. Имено, доб-
ро е поз  нато дека Морав ска-
та ми сија била реа ли  зирана 
откако морав скиот кнез Рос-
тислав упатил молба до Ви-
зантија да им испрати ду хов-
на помош на Сло вените од 
Мо равија во рам ките на за ед-
ничкиот визан тиско-мо рав-
ски со јуз во нивната војна 
про     тив Гер манија и Буга рија. 
Византискиот цар Михаил Тре    -
ти го повикал Кон стан тин  и 
му се обратил со зборовите, 
на кои предлагам да обр не-
ме пого ле мо внима ние:

"Ги слушаш ли Филозофе 
овие зборови? Никој друг 
освен тебе не може да го 
свр   ши тоа. Еве ти многу да-
рови и, кога ќе го земеш 


