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ПИСМОТО КЛУЧЕН  ФАКТОР  ЗА ОСН  

"Научниците од 
Македонија и 
приврзаниците на 
македонистиката 
дефинитивно им зададоа 
удар на научниците кои 
мислеа дека античките 
Македонци биле 
неписмени. Напротив се 
докажа спротивното дека 
Македонија од пред нашата 
ера е извор на писмо, 
просвета и култура за 
Европа и светот. Затоа 
многу научници ја 
нарекуваат Македонија 
земја просветителска", вели 
професорот Ванѓелко 
Лозаноски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНСКИ Г Писмената традиција на ан тич ките 
Македонци има далечни ко рени 
од пред 5000 г. пр.н.е., и е голем 

при до нес за светската културна риз-
ница. Таа даде успешни резултати како 
за развој на просветата и културата, така и 
за пре рас нување на Македонија во една 
од земјите со најстара циви ли за ција. Затоа 
не слу чај но Македонија е прва осно-
вана држава во Европа од чии про све-
тителски кадри се напо ју ваше словен-
скиот свет. 

Врз развојниот процес и континуитет 
на античкото македонско писмо се ос но-
вани и двете гласовни азбуки: кири ли-
цата и гла голицата. Според профе со рот 
по маке дон ски јазик, господинот Ван ѓел-
ко Лозаноски, писмото од ан тич ка Ма-
кедонија во поглед на неговиот развој 
минало низ неколку фази, од гра вири, 
пиктографско писмо, кон  со нант но, сло гов-
но до гласовно писмо. Пис мото од IX век 
од Македонија го примија како свое пис-
мо сите словенски народи.

ЗАЧЕТОК
"Јазикот од античките Македонци - 

објаснува проф. Лозаноски - оставил 
свои корени на зборовите кои денес се 
препознаваат и се идентични со збо ро-

НА ПИСМ 

вите во македонскиот литературен ја-
зик. Има низа примери на зборови и 
граматички карактеристики од антич-
киот македонски јазик кои се слични, 
идентични со современиот јазик. Ан тич-
ките Македонци својата писмена кому-
никација ја почнале со гравири-први ни-
кулци на писменоста во светот. Древ ното 
македонско писмо можеме да го за бе-
лежиме и денес по карпите и пеш те рите, 
низ планинските предели во Маке до-
нија, во Охридско, Кичевско, Мариов ско, 
Битолско, Прилепско итн. Д-р Душко 
Алек совски бил пријатно изненаден кога 
открил гравирно писмо во кумановските 
села, Добрача, Стрновец, Пузаљка во 
местото Рид, а исто така, и во Кратовско 
во селото Крилатица, каде открил гра-
вирно писмо во вид на кудела (бог на 
домашната ракотворба). Од двете стра-
ни на долниот дел на куделата се из гра-
вирани две сонца со текст. Гравирани 
сончеви симболи откриени се и во се-
лата Руѓинце и Младо Нагоричане, Ку-
мановско. Во месноста Илин Рид кај се-
лото Опила, Општина Ранковце, се наоѓа 
прекрасен комплекс од идио ли форм. Во 
местото Оролов Камен, кај селото Тр-
новец, Кратовско, е откриен идиолифор-
мот божество на плодноста. Над бо жес-
твото е исклесано и името на божеството 
кое почнува со буквите Кок ... додека 
последните букви сè уште не се де ши-
фрирани затоа што се многу оштетени. 
Гра ви рите, според еден од најдобрите 
позна вачи на светската праисторија, An-
dre Leroy Gouthand, се првите никулци на 
свет ската писменост". 

Според проф. Лозаноски, во научната 
мисла се поставени две тези за тоа која 
азбука е постара кирилицата или гла-

голицата. Низа пронајдени натписи збо-
руваат дека поедини букви од кири ли-
цата, ја потврдуваат тезата дека постара 
традиција има кирилицата. Античкото 
македонско писмо и јазик е забележано 
на дела од глинената уметност. Тие плоч-
ки Македонците ги чувале како скапо-
цена вредност, а подоцна биле униш-
тувани од освојувачите на Македонија. 
На глинените предмети македонските 
мајстори со вештина и уметност ја илу-
стрираат древно-македонската сцена со 
митолошка проблематика, кој оваа умет-
ност ни еден народ на Балканот не ја 
поседувал. 

"Според пишувањето на Ташко Бел-
чев во делото, Македонија девет миле-
ниуми писменост, историја и цивили за-
ција, древно-македонската митологија 
имала силно влијание во развојот на 
античко македонската драмска уметност, 
поконкретно  на трагедијата од древно 
ма кедонската-предисториска епска пое зи-
ја, која според преданијата, е дело на 
Аполон. Лин и Орфеј, внук на Македон. 
Драмите од древно-македонските твор-

ци биле поставувани во царските двор-
ци, но и во големите амфитеатри во 
Стоби, Хераклеа, Лихнидос итн. Ан тич-
ката македонска драма била подлога за 
грчката драмска литература. Македон-
ските драмски дела биле единствени лек-
тири за грчки писатели", додава проф. 
Лозаноски. 

Како што понатаму објаснува проф. 
Лозаноски, писмото е историски клучен 
фактор за основање на древната држа-
ва на Македонците. Научната светска 
мисла замижа пред историската висти-
ната дека нема никаква можност да се 
формира држава со свои институции 
без писмо. Писмената традиција кај  ан-
тичките Македонци дава можност за 
писмена комуникација, за здружување 
на луѓето во организирано општество, 
реална историска можност за големите 
походи на Филип и Александар Маке-
донски, а воедно и можност да  прерасне 
во најсилна држава во светот. Тие успеси 
се плод на писмената, културната и умет-
ничката традиција. 

ТРАДИЦИЈА
Античка Македонија станала силна и 

цврста држава со свој јазик, свое писмо, 
народ, култура и територија. Како прва 
држава на Балканот и во Европа таа пре-
раснала во извор на писменост, поточно 
светлосен факел за соседните и пода леч-
ните народи. За нејзината духовна зрач-
ност зборува изборот на Сонцето за сим-
бол на знамето на античките Македонци.

"Македонските научници Васил Иљов 
и Вангел Божиноски по неколкугодишно 
истражување проникнале низ тајните на 
античкото писмо и јазик и успешно ги 
прочитаа македонските букви и зборови 
стари 6.000 години. На еден антички 
печат изрезбан е зборот 'ѕирнал' од каде 
јасно се откриваат историски светлости 
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 ОВАЊЕ НА ДРЖАВАТА НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ

РАВИРИ-ПРВИ НИКУЛЦИ 
ЕНОСТА ВО СВЕТОТ

за античка Македонија. Црноризец Хра-
бар, македонскиот научник од IX век, 
просветител  и книжевник на Охрид ски-
от универзитет во научниот текст 'Опис-
менех' ('За буквите') забележува 'Сло ве-
ните со цртици (зарези) и рецки читаа и 
гатаа...' пред да се појави глаголицата. Во 
својот трактат тој убедливо го објаснува 
без да знае дека зборува за античкото 
македонско писмо. Во македонската на-
учна мисла основањето на глаголицата 
се поврзува со писмената традиција на 
други народи од Балканот и светот. Но, 
ние би нагласиле дека македонскиот 

јазик имал свој развоен континуитет и 
затоа била создадена глаголицата спо-
ред гласовниот систем на Македонците 
од солунското поднебје. Глаголицата била 
како континуитет на писмената тради-
ција од античка Македонија", истакна 
проф. Лозаноски.   

Античката македонска држава по неј-
зиниот пад, продолжила да опстојува во 
мислите и делата на историчарите, кни-
жевниците, уметниците и културните деј-
ци. Лингвистите од своја гледна точка 
проникнувале во тајните на јазикот и 
писмото на античките Македонци. Ста-
рите глосографи, основоположници на 
византиската и современата лексико гра-
фија, во своите книжевни дела забе ле-
жале низа зборови означени како маке-
донски. 

"Граматичарите од македонско по-
текло - вели проф. Лозаноски - со по-

себно внимание се посветувале на тра-
дицијата на писмото и јазикот на ан тич-
ките Македонци. Тие македонските збо-
рови ги забележувале по маргините од 
ракописните текстови, а некои составу-
вале и посебни кодици со антички ма-
кедонски зборови. Списот работен мако-
трпно со голема сериозност од грама-
тичарот Америс со македонските збо-
рови, исчезнал или бил уништен. Дел од 
глосите на неговиот кодекс се дојдени 
во ексцерпти од подоцнежни гра мати-
чари и глосографи, како Атенеј (II - III век 
по Хр.), Полукс (II век по Хр.), а особено 
Хесихиј (V век по Хр.), означени како 
'македонски' и/или 'земени од Америас'. 

Кај Хесикиј вака се означени повеќе од 
85 збо рови кои се обележени: 'кај Маке-
дон ците' или 'Америас'". 

Според проф. Лозаноски интересот 
за античкиот македонски јазик продол-
жил низ вековите. Одделни македонски 
зборови зацртани се во делата и на ра-
новизантиски автори и лексикографи, 
како Плутарх, Климент Александриски, 
Фотиј, Суида и др. Лингвистите преку 
записите и кодиците имаа цел да се 
доближат и да го разоткријат говорот и 
писмото на јазикот на античките Маке-
донци. Благодарение на тие белешки  го 
откриваме и старомакедонскиот поет 
Аррибаиос (Аррибаиос). Тој творел во 
дворецот од кралот Архелај (413-399), 
но не се сочувани неговите поеми, кои 
се спомнуваат. Аррибаиос е од онаа низа 
антички македонски поети, уметници и 
културни дејци кои твореле во дворо-

вите на античките македонски кралеви.
Истакнати лингвисти по длабока ана-

лиза на глосите и на личните имиња од 
античките Македонци се изјасниле на 
научна основа дека старомакедонскиот 
е индоевропски јазик. Ја зацртале раз-
ликата со грчкиот јазик. Познатиот фран-
цуски индоевропеист А. Меиллет (1930-
53) нагласува дека грчкиот не е поблизок 
до античкиот македонски отколку до било 
кој друг индоевропски јазик. Сосема 
оправдано Ј. Покорнѕ (ИЕЊ, Регистар 75) 
при класирањето на индоевропските 
јазици старомакедонскиот јазик го става 
заедно со фригискиот, тракискиот и да-
кискиот. Познати јазичари подвлекле 

Македонскиот јазик и пис мо во 
времето на Александар Ма кедонски 
е државен јазик до каде се прос ти-
раше Маке до нија, во Азија и Афри-
ка. Во времето на Св. Кирил и Св. Ме-
тодиј од Равен и од Солун се ши реше 

писменоста и 
хрис тијан ство-
то кај западните 
Сло ве ни. Од македонскиот Свети кли-
ментов универзитет од де вет тиот век се 
ширеше просветата и христијанството 
во сло вен скиот свет. Во времето на маке-
донскиот цар Самуил од Прес па и од 
Ох рид ската школа богослуж бе ните кни-
ги на ста ромаке дон ски јазик се ширеа 
ширум сло венските земји.

дека има документирани автентични ма-
кедон ски форми кои, очигледно, не мо-
жат да се вклопат во фонетскиот систем 
на грчките дијалекти.  

"Низ ракописите, натписите, записите 
од античкиот македонски јазик и во  го-
ворите кај Ханзите и други племиња во 
Азија, кои се нарекуваат гордо дека се 
по потекло од античките Македонци, 
имаат потекло од предците на големата 
империја на Александар Македонски. И 
се нарекуваат Македонци. Тие употре-
буваат зборови, кои се слични со совре-
мениот македонски јазик. 

Античкиот македонски јазик има слич-
ности  со современиот македонски јазик 
и во граматиката. Именките имале мно-
жина ,'лето-летои', 'господар-господари'. 
При членување на зборовите, користеле 
заменки. Многу често ја употребувале 
'Ѕ', а тоа е карактеристично за македон-
скиот јазик. Во ниеден друг јазик од со-
седите буквата Ѕ не е застапена. Ан тич-
ките Македонци користеле 25 согласки, 
8 самогласки и неколку знаци", истакна 
проф. Лозаноски. 
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