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ÌANTÈÈI^KO-MAKEDONSKI ZB 
MAKEDONSKA KAUZA

Во минатиот број спомнавме де ка 
Свети Лука во своите "Дела Апос-
толски" го употребил ан тич ко-ма-

кедонскиот збор политарси (поли тар-
хос). Спомнавме и дека по литарсите би  -
ле еден вид локални (градски) управ ни ци 
и дека биле чиста македонска инс ти ту-
ција, која ја немало во ниту еден грч ки 
град-држава. Исто така, наведовме по-
датоци според кои овој термин е про-
нај  ден исклучително на натписи на те-
ри то ријата на Македонија и дека него 
го немало во ниту еден старогрчки 
текст! Римја ните, и по окупа цијата на 
Македонија, ја задржале оваа инсти-
туција во маке донс ките градови, па од 
римско време, во Ма ке  донија, се за чу-
вани повеќе од педесет нат писи во кои 
се спомнува терминот политарси. На 
те риторијата на де нешна Гр ци ја, пак, ни-
ту од римс ко време не е откриен ни ту 
еден текст во кој е спомнат овој древ-
но-македонски термин.

КАРАКТЕРОТ НА ЗБОРОТ 
ПОЛИТАРСИ

Некој можеби ќе забележи дека тер-
минот политарси, кој го употребил Све-
ти Лука во "Дела Апостолски" во основа е 
грчки. Всушност, тер ми нот претставува 
кованица во која се содржани именките: 
град (полит) и владетел (арх). На ова 
ќе одговориме дека е факт оти меѓу до-
сега зачуваните збо рови од античкиот 
ма кедонски јазик се среќаваат и некои 

Античко-македонскиот збор по литарси кој го 
упо требил Све  ти Лука бил чиста ма ке-
донска ин ституција!

Светиот евангелист Лука бил уби  ен од Грците 
па гани во Теба!

зборови, исти или 
слични со соод вет ни те 
термини до то гаш ниот 
грчки јазик. Но, за овие 
зборови се знае дека 
ан тич ките Маке донци 
и на вис тина ги по зај-
миле од грчкиот јазик. 
(Овде нема да на вле гу-
ваме во елабо ри рање 
на ана ли зите на старо-
грчкиот јазик во смис-
ла кои елементи од 
овој јазик не биле ори-
гинални грч ки, ту ку би-
ле преземени од пос-
тарите јазици. Оста ва-
ме можност за при фа -
ќање на сите идни от-
критија во оваа на сока.) 

За да го објасниме ова подобро ќе 
потсетиме дека и во денешниот маке-
донски јазик имаме при фатено многу 
странски термини за кои немаме соод-
ветни наши (телевизор, сателит, аудио-
систем, телефон) и многу други (секако 
дека таков е случајот и со сите други 
јазици на светот - нема јазик кој во себе 
не содржи позајмици од друг јазик). Е, 
сега да претпос та виме дека во денеш-
ниот македонски јазик ќе биде соз да-
дена некоја кованица од два вакви уве-
зени збора, која ќе одговара само на не-
кој автентичен македонски поим. Вак-
вата кованица (иако во основа ќе биде 
создадена од увезени зборови), сепак 
ќе биде македонска, затоа што ќе ја не-
ма во останатите јазици, па дури ниту 
во оние од кои се прифатени збо ровите 
кои ја сочи нуваат. Ист таков бил слу ча-
јот и со зборот политарси. Тој збор е 
маке донска кованица, соодветна за ав-

тен тичен македонски поим (специ фи-
чен облик на локална самоуправа), што 
како таква ја немало во јазикот од кој 
биле примени зборовите од кои таа 
била создадена.

Значи, терминот (кованицата) поли-
тарси Македонците најве ројатно го соз-
дале од позајмени грчки зборови, но 
она што е поваж но е фактот дека ваква 
кова ница немало во то гаш ниот грчки ја-
зик, затоа што таква институција немало 
на тери торијата на денешна Грција. Тоа 
била чиста македонска инс титу ција. 

Но, да се вратиме на светиот еван-
гелист Лука. Се пос тавува прашање то: 
зошто тој го употребил античко-маке-
донс киот термин политарси во своите 
"Дела апостолски"? Јасно е дека тој и 
навис тина можел да биде само Ма ке до-
нец од Македонија, кој како домороден 
жител, многу добро знаел за оваа ма-
кедонска инсти туција, па затоа и ја спом-
нал во своите дела. 
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OR VO DELATA NAPI[ANI  

ПОГРЧУВАЊЕ НА 
ЗБОРОВИТЕ

Сигурно дека доколку тој бил Грк 
(или каков било друг странец), тешко де-
ка ќе употребел туѓ термин, затоа што 
се знае дека Грците во антиката, главно, 
ги погрчувале сите странс  ки термини 
(поими, топоними, па дури и лични ими-
ња) на кои наиду вале. Тоа е познатиот 
феномен Interpretato Graeca (за кој по-
детаљно пишува д-р Наде Проева во сво-
јата книга "Студии за античките Ма-
кедонци"). Преку овој фено мен ориги-
нал ните имиња на многумина еги пет-
ски, индиски, либиски, македонски и 
други негрчки бо жества во старо грч-

ÌOD SVETI LUKA 
ките записи биле заменувани со ими-
њата на најблис ките соодветни бо жес-
тва од грчка та митологија. То гаш  ните 
ста  рогрчки автори воопшто не се ма-
челе да ги запи шуваат оригиналните 
ими ња на овие божества, туку еднос тав-
 но нив ги заменувале со имиња од 
сопствената култура. Та ка било и со 
личните ими ња и топоними од стран-
ските негрч ки народи. 

Тоа значи дека до колку Свети Лука 
бил Грк, тогаш со голема веројатност 
можеме да прет поставиме дека (во со-
гласност со однесувањето на мно зин-
ството тогашни грчки автори, кои обил-
но го користеле феноменот Interpretato 
Graeca) и тој ќе го заменел македон-
скиот тер мин политарси со некој приб-

лижен, нему познат и поб лизок, грчки 
термин за градските стареши ни. Но, 
тој го употребил токму ориги налниот 
ма кедон ски тер мин. Дали ова не е сил на 
индиција за неговото македонско ет нич -
ко по текло? 

Овде секако е и неговото име Лука, 
произлезено од коине тер ми нот лукс, 
што значи светлина, но воедно сосема 
одговара и на денешниот маке донски 
збор луч т.е. лач (зрак од свет лина). 

Да го спомнеме и фактот дека делови 
од своето Еван гелие Свети Лука ги на-
пишал токму во Маке донија, и тоа во 
градот Филипи (подетаљно кај д-р Ѓор-
ѓи Поп-Атанасов - "Библијата за Маке до-
нија и Македонците", цит. дело, стр.115). 

Интересно е и тоа што додека све ти-
от евангелист Лука сре де Македон ците 
пишувал делови од Евангелието, на те-
ри тори јата на денешна Грција тој бил 
ма чен и обесен. Кон к ретно Свети Лука 
бил убиен од страна на Грците во Теба.

ИСКОПИНАТА ИСАР

УЛИЦА ОД СКУПИ

(продолжува)


