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ГРЦИЈА ЌЕ СЕ УД АВИ ВО СОПС ТВЕ     НИТЕ ДОК АЗИ И ЛАГИ ЗА МАКЕ ДОНСКОТО ИМЕГРЦИЈА ЌЕ СЕ УД АВИ ВО СОПС ТВЕ  

АЛЕКСАНДАР И МАКЕД   ОНЦИТЕ ЗБОРУВА ЛЕАЛЕКСАНДАР И МАКЕД  
НА МАКЕДОНСКИ, А    НЕ НА ГРЧКИ ЈАЗИКНА МАКЕДОНСКИ, А  

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Македонците се домородните 
жители на Македонија. Ети мо-
логијата на зборот веројатно 

доа ѓа од Македон, кој живееел во об-
ласта Пијерија, северно од планината 
Олимп во Македонија. Македонците по-
доцна се викале Елни или Ели, стар на-
ционален збор, кој произлегува од жи-
вотното елен, а можеби носеле капи со 
рогови од елен за да се разликуваат од 
другите. Се претпоставува дека Маке-
донците се појавиле 1.500 години пред 
нашата ера, додека пред тоа ја сочину-
вале т.н. Тракомакедонска нација, а нив-
ниот јазик и вера, во никој случај не би-
ле грчки. Ниту подоцна, со доаѓањето на 

Македонците денес 
живеат на сите три 
територии на поделената 
Македонија. Живеат во 
Вардарска, живеат во 
Пиринска, живеат во Егејска 
Македонија. Точно и Грците 
живеат на еден дел од 
Македонија, во Eгејскиот, во 
поробениот, асимилираниот 
и дискриминираниот. Ако 
Македонија е грчка, зошто 
тогаш Грците ги нема во 
Вардарска и во Пиринска 
Македонија? Точно, и мал 
дел од Бугарите живеат на 
еден дел од Македонија, во 
Пиринскиот, во отцепениот и 
од бугарските власти насила 
заземениот. Ако Македонија 
е бугарска, зошто Бугарите 
ги нема во Вардарска и во 
Егејска Македонија? Само 
Македонците живеат во сите 
три дела на Македонија, во 
етничка Македонија. Не 
само некогаш, туку и денес. 
Затоа Македонците денес го 
имаат најголемото право на 
името Македонија, на 

националниот 
македонски идентитет, 

правото на својот природен 
македонски јазик, кој е 
коренот на останатите 
словенски. Затоа 
Македонија им припаѓа на 
Македонците. Ние имаме 
жива историја, неа сè уште ја 
живееме, за разлика од 
Грците и Бугарите, кои 
сегашноста и иднината ја 
темелат на нешто што 
самите го измислуваат за да 
се спасат од паѓањето во 
сопствениот бунар. Нивниот 
ген е запатен со лаги, лаги и 
ништо друго. Тоа им е во 
крвта, да лажат. Ние не 
знаеме да лажеме. Затоа се 
плашат и секојдневно се 
закануваат. За нив сме ноќен 
кошмар. Можеби треба 
навистина да го 
почувствуваат мракот на 
сопствената лага, за да се 
откажат од проектите кои 
имаат една и единствена 
цел, да нè снема од овие 
простори. Нивните планови 
ќе доживеат фијаско. 
Аргументите секогаш на 
колена ги фрлаат и боговите 
од небеса. 

династијата на Филип и Александар на 
кормилото на македонската држава, 
нештата не се промениле од тој аспект. 
Јазикот на кој зборувал Александар Ма-
кедонски не бил еленски, не бил грчки. 
Чарлс Брајант Абрахам анализирајќи го 
античкиот период и однесувањето на 
Александар, забележал дека тој во по-
знатиот дијалог со Филота, го предуп ре-
дува да зборува на неговиот мајчин ја-
зик кој не бил грчки. Тој зборувал маке-
донски јазик, кој според Абрахам, еви-
дентно се разликувал од грчкиот. От ту-
ка, многу пати се поставувало праша ње-
то, на која лингвистичка група й припаѓа 
македонскиот јазик? Најден е сигурен и 
веродостоен запис, дешифриран од Ен-
тони Амброзиц, кој е објавен во една не-
гова книга "Adieu to Brittany", во Торонто 
1999 година. Тој дошол до сознание дека 
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основата на јазикот е венетичка и од неа 
води потекло јазикот на Македонците. 
Тој немал никаква допирна точка со то-
гашните Грци и со грчкиот јазик. Дека 
древниот македонски јазик бил сосема 
различен од грчкиот постојат многу за-
писи. Меѓу нив е и едно древно све-
доштво. Пронајден е фрагмент од папи-

рус, за кој се сметало дека е дел од из-
губеното дело под наслов "Историја на 
наследниците", од древниот грчки исто-
ричар Аријан. На овој фрагмент спом-
ната е една епизода од древно-маке-
донската историја во која јасно е по тен-
цирана засебноста на македонскиот ја-
зик. Имено, секретарот на Филип и на 

ДОКУМЕНТ ОД ПОПИСОТ ВО ГРЦИЈА ВО 1920 ГОДИНА ДОКУМЕНТ ОД ПОПИСОТ ВО ГРЦИЈА ВО 1920 ГОДИНА 
СО КОЈ ТОГАШНИТЕ ГРЧКИ ВЛАСТИ РЕГИСТРИРААТ 37 СО КОЈ ТОГАШНИТЕ ГРЧКИ ВЛАСТИ РЕГИСТРИРААТ 37 
МАКЕДОНЦИ ВО ОБЛАСТА ТРИКАЛАМАКЕДОНЦИ ВО ОБЛАСТА ТРИКАЛА
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Александар Македонски, по име Евмен, 
испратил напред еден човек, по име Ксе-
ние, кој зборувал македонски...' ".(..send-
ing forth a man called Xennias who was 
Macedonian in speech)"... за да преговара 
со македонската војска на Неоптоломеј. 
Овој настан се случил околу 321 година 
пред раѓањето на Исус. Оригиналниот 
збор со кој Аријан го опишал Ксение бил 
зборот 'Македонисти". Некои прогрчки 
автори се обиделе ова да го преведат 
како "човек кој зборувал на македонски 
начин". Но, американскиот историчар д-
р Борза го критикува тоа изменување на 
основата на значењето. Тој вели: "Ксе-
ние, кој зборувал македонски, бил ис-
пратен од Евмен за да преговара со ко-
мандантот на македонските единици. 
Ваквата мисија барала одлично вла де-

неговите воинствени Македонци, од кои 
многумина не знаеле дури ниту еден 
единствен грчки збор, не се според грч-
киот стандард за културата".Дури и во 
'Историјата на Грција", од авторот Џорџ 
Герот, објавена во Лондон во средината 
на XIX век, пишува дека македонскиот 
јазик бил различен од грчкиот. Таму стои 
следниот цитат: "Македонскиот јазик 
бил различен од илирскиот, од тра кис-
киот, а по сè изгледа и од пајонскиот. Тој 
исто така, бил различен и од грчкиот". 

ДРЕВНИОТ ГРЧКИ 
ЈАЗИК НЕ СЕ 

КОРИСТЕЛ ВО 
МАКЕДОНИЈА

Злоупотребите и искривоколчу ва-
њето на историјата од страна на грчките 
пропагандисти се состои во следното. 
Тие велат дека древните Македонци би-

ле Грци, само затоа што во еден одреден 
период владејачката елита на Маке дон-
ците, во своето општење го користела 
грчкиот литературен јазик. Тој податок е 
точен и се однесува на четвртиот век 
пред нашата ера. Но, истовремено тоа 
не значи дека Македонците биле Грци. 
Дури и оние Македонци кои се оби ду-
вале да пишуваат на грчки, правеле ог-
ромни правописни грешки, бидејќи ја-
зикот им бил непознат. Но, една друга 
работа е интересна. Имено, со грчкиот 
литературен јазик своевремено се слу-
желе и Илирите, Римјаните, Тракијците, 
а грчката азбука била користена и од 
турко-монголските Бугари, кога дошле 
на Балканот во седмиот век. Зошто грч-
ките историчари не кажат дека и Или-
рите биле Грци, дека и Римјаните биле 
Грци, дека Бугарите биле Грци. Тие тоа го 
велат само за древните Македонци. Да-
ли само затоа што Александар Маке дон-
ски е една од најсветлите светски исто-
риски личности, па од комерцијални 
при чини го присвојуваат како нивен? 

ење на јазикот, какво што очигледно им 
недостасувало на обичните Грци. Евмен, 
кој им бил секретар и на Филип и на 
Александар добро ги знаел овие ра бо-
ти". 

Еве уште интересни податоци во об-
лик на докази, кои одат во прилог на по-
стоењето на древниот македонски јазик, 
кој бил различен од грчкиот. Совре ме-
ниот проучувач на древна Македонија 
Артур Вајгал пишува: 'Грците не можеле 
да го разберат македонскиот јазик, кој 
немал речиси никаква сличност со нив-
ниот, а немало ни литература од која би 
можел да се проучува. Александар, дури 
и на врвот на својата моќ никогаш не 
можел младешки да не й се восхитува на 
атинската интелектуалност и да се ос-
лободи од непријатното чувство дека 

ДИЈАЛОГОТ МЕЃУ АЛЕКСАНДАР И ФИЛОТА

Александар: "Македонците ќе те дадат на суд за твојот случај. Те 
молам изјавата пред нив да ја дадеш на својот мајчин јазик".

Филота: "Да, но покрај Македонците, во моментов има многу дру-
ги кои нема да разберат".

Александар: "Гледате како Филота сака да го избегне својот мајчин 
јазик? Тој едноставно чувствува одвратност и се гнаси од мајчиниот 
јазик. Но, ајде да го пуштиме да зборува онака како што сака. Само 
запомнете дека тој е подеднакво оттуѓен од нашиот начин на живот 
и од нашиот јазик".

Филота: "Мене ми се префрла што одбивам да зборувам на мај-
чиниот јазик и дека сум се грозел од обичаите на Македонците. Зна-
чи, така јас му се заканувам на кралството, што го презирам? Но, уш-
те порано, оној родниот јазик, беше напуштен во општењето со дру-
гите народи, па така и победниците и победените требаше да учат 
еден туѓ, странски јазик".

Болон војсководецот: "Филота иако бил Македонец, не се сра-
мувал преку преведувач, да ги ислушува луѓето кои зборувале на 
неговиот роден јазик".

Толкувачите на овој дијалог констатирале дека Александар ин-
систирал Филота да зборува на македонски јазик, а не на грчки како 
што тој сакал. Тоа е своевиден доказ дека Александар не зборувал 
на грчки, туку на македонски јазик. Тоа, пак, ќе рече дека Александар 
не бил ниту Грк. Една германска дефиниција за тоа што значи поимот 
нација вели: "Нација, тоа е јазикот".

АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗА ГРЦИТЕ БИЛЕ "БАРБАРИ" И АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗА ГРЦИТЕ БИЛЕ "БАРБАРИ" И 
"ТИРАНИ" КОИ НЕ РАЗБИРААТ ГРЧКИ"ТИРАНИ" КОИ НЕ РАЗБИРААТ ГРЧКИ

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Тезите дека античките Ма-
кедонци биле "Грци", а дека 
Словените се народ кој дошол 
на оваа територија од својата 
прататковина од зад Карпатите, 
немаат никаква точност, ниту 
заемна врска. Иако овие по-
датоци како такви се одамна 
запишани во светската исто-
риографија, сепак доаѓаат вре-
мињата кога тие ќе мора да се 
ревидираат. Секое нивно из-
менување на нож го дочекуваат 
пишувачите и узурпаторите на 
вистината. Но, тоа не треба да 
значи отстапување од целта, 
туку напротив да се продолжи 
со битката за разобличување 
на лажните пропагандисти, кои 
ја напишале историјата така 
како што им одговарала во 
дадениот момент. Можат да го 
крадат и да го искриват ми-
натото, можат да платат за да 
нè понижат и за да нè обез-
вреднат, но духот и генот не мо-
жат од душата да ни го иско-
ренат.
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Дали затоа што се плашат дека еден ден 
Грција може да доживее распаѓање, би-
дејќи во денешните нејзини граници се 
нао ѓаат територии кои природно не й 
при паѓаат? Веројатно. Во тој период, пет-
тиот век пред нашата ера, на тери то ри-
јата на Македонија не постоел ниту еден 
нат пис, ниту еден поим кој бил напишан 
на грчки јазик. Тоа го констатирале мно-
гу светски научници и историчари. Во 
една прилика и грчкиот археолог Андро-
ни кос, ќе изјави дека е многу несреќен 
по ради тоа што во Вергина не пронашол 
никаков натпис на грчки јазик од пет-
тиот век. Значи, и грчките историски ар-
хиви немаат докази дека на територијата 
на денешна Егејска Македонија постоеле 
предмети на кои е впишано грчкото пис-
мо. Во познатата енциклопедија на Гро-
лиер под наслов "Грчкиот јазик", обја ве-
на во 1995 година пишува дека древниот 
грчки јазик бил говорен јазик во Грција, 
на Крит, во делови од источниот Ме ди-
теран и во западна и северна Анадолија, 
на Сицилија и во јужна Италија, на се-

верниот брег на Црно Море и делумно 
на северноафриканскиот и францускиот 
брег. Македонија на ниту едно место не 
е спомената како регион во кој се го-
ворел грчки јазик. Овие нешта се многу 
битни денес за Македонците како народ 
и Македонија како држава.

МАКЕДОНИЈА И 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО 

ПРИЗМАТА НА 
ГЕРМАНСКИТЕ 

НАУЧНИЦИ
Во 1948 година, германскиот славист 

Рајнхолд Траутман македонскиот јазик 
го нарече "мајчиниот јазик на Кирил и 
Методиј. На слична основа размислува и 
Леонхард Шулце-Јена, исто Германец по 
потекло. Тој заедно со уште триесет гер-
мански научници и шест бугарски, во те-
кот на Првата светска војна бил член на 
т.н. Македонска земска комисија. Таа ра-
ботела во рамките на германскиот ге-

нералштаб во Ниш и имала задача да 
собере што повеќе материјали за Маке-
донија. Според планот, по војната тре-
бало да се објави книга со повеќе сту-
дии. Но, ништо од тоа. Сепак, самите ав-
тори-истражувачи собрале сили да об-
јават неколку книги за Македонија. Во 
една од нив, насловена како "Маке до-
нија-слики од пејзажот и културата", се 
наоѓаат бројни сведоштва и записи за 
македонскиот јазик, како и списоци со 
македонски зборови. Ова издание е рет-
ко експонирано во јавноста, а претста-
вува огромно богатство за Македонците 
и нивниот македонски јазик. Германците 
речиси никогаш, јазикот на Македонците 
не го гледале како проблем и покрај не-
гаторските ставови на соседните про-
паганди. Тие знаеле дека Македонците 
не се ниту  Срби, ниту Бугари. Ако барем 
малку подлабоко се разгледаат делата и 
трудовите на германските научници и 
публицисти од XIX и од првата половина 
на ХХ век, ќе се забележи дека ниту еден 
друг народ не се интересирал за Маке-
донија како Германците.

ВО ДЕНЕШНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ИМА ОСТАТОЦИ ОД 
АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

"Не можевме никако да 
се согласиме со ставовите 
на светската наука дека 
античките Македонци не 
пишувале на својот јазик. 
Еден народ кој пред по-
веќе од две илјади години 
формирал империја со си-
те елементи на совре ме-
ната цивилизација не е 
логично да биде неписмен. 
Народ кој ја формирал 
познатата Александриска 
библиотека пред повеќе 
од две илјади години, исто 
така, не може да биде не-
писмен. Не може неписмен народ да гради библиотеки и да гради 
светска цивилизација... Јазикот на средниот текст на Каменот од Ро-
зета треба да се бара на Балканот, поточно во пелагониската рам-
нина, а не во Египет, зашто тој јазик бил импортиран од античките 
Македонци од Балканот, и во Египет бил службен јазик повеќе од 
триста години колку што владеела Птоломеевата династија, поч ну-
вајќи од првиот Птоломеј Сотар до последната Клеопатра Седма... 
Успеавме да пронајдеме околу 200 зборови кои во потполност го 
изразуваат значењето на нештата како и ден-денес и кои се раз-
бирливи за денешниот македонски јазик. Општо кажано, ова писмо 
кое постои многу долг временски период потекнува од Балканот и 
во конкретниов случај Македонците го донеле во Египет и нај ве-
ројатно тоа траело сè до Кирил и Методиј, односно до зборовите на 
Црноризец Храбар дека "Славјаните пишувале и гатале со черти и 
рецки". По овој период ова писмо почнувало да влегува во за борав. 
Веројатно, Римската империја и Католичката црква го забра ниле 
ова писмо, плашејќи се од реконструкција на македонската др жава. 
Тие на секој начин се обидувале да не дозволат ниту спом нување на 
претходната империја". 

Томе Бошевски, член на МАНУ

Ако Македонците биле Грци и 
ако се точни грчките тези дека 
Филип Втори ги обединил Грците, 
зошто тогаш познатиот грчки ора-
тор Де мостен жестоко ги напаѓал 
Маке донците како окупатори на 
грчките градови-држави? Да ги 
потсетиме и Грците и некои ква-
зиинтелектуалци од кај нас, дека 
Демостен Маке донците ги наре-
кувал "варвари" и "тирани". За не-
го, Филип Втори бил "варваринот 
од Македонија". От тука, сè она што 
грчката држава го пласира денес е 
само обична лажна хеге монистичка 
и иреден тистичка про паганда, која 
изоби лува со ара милак и при сво-
јување на туѓото, на македон-
ското. 
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ски, ромски, албански, бугарски, српски 
и само 37 индивидуи од Трикала се де-
кларирале дека нивниот мајчин јазик е 
македонски. Овие се официјални по-
датоци публикувани во 1929 година од 
страна на грчката Влада. Тоа е доказ де-
ка во Грција постојат национални мал-
цинства, па и македонско. Македонци 
кои зборуваат македонски јазик се 
регистрирани во Трикала. Иако се само 
37 на број, сепак тоа е знак оти во Грција 
постојат Македонци. Зошто властите не 
ги објавиле податоците за Егејска Ма ке-
донија? Веројатно, се исплашиле од бр о-
јките. Податоците едноставно исчез нале 
од грчките архиви. Како и да е, во грч-
ките пописни листи стои дека маке-
донскиот јазик е различен од бугарскиот и 
српскиот. Сите овие дејства на грчките 
власти ги објавува Димитриос Литоксоу, 

" Н а ј г о л е м и о т 
дел од древна Ма-
кедонија бил вклу-
чен во модерната 
грчка држава дури 
во 1913 година и 
таа била политички 
чувствителна об-
ласт во рела ци ите 
меѓу атинс ката 
власт на југ со 
своите нехеленски 
соседи на север". 

Еуген Борза,
аме рикански ис-

то ри чар 

"До не така одамна Франција 
не ги познаваше Македонците. 
Тие за нас беа Тракијци, Пеони, 
Склавини, див или речиси мит-
ски народ, кој живее на дното 
од, за нас, непознатата зем ја. 
Ние не ги познававме и ги ома-
ло важувавме, затоа што всуш-
ност за нив дознававме од зл об-
ните белеш ки на старите и на 
сегашните Грци".

 
Виктор Берар, француски 

науч ник од крајот на XIX и 
почетокот на XX век

КАДЕ ИСЧЕЗНАА 
ПОПИСНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ЗА 
МАКЕДОНЦИТЕ?

Познато е дека Грција одбива да го 
признае постоењето на националните 
малцинства и малцинските јазици на 
својата територија. Во пописите спро-
ведени во 1940 и 1951 година можеше 
да се најде само декларација за т.н. сл а-
вјански јазик. Пред тоа, во пописот од 
1928 година можеше да се најде јазична 
одредница за постоење на т.н. славо-
македонски јазик. Во пописот од 1920 
година, веднаш по добивањето на но-
вите територии, грчката Влада откри 
многу интересни информации. На по-
писните листи се најдоа прашањата: Кој 
е твојот мајчин јазик? Кој е јазикот што 
го зборуваш дома? Ако твој мајчин јазик 
не е грчки, дали разбираш грчки? Овој 
пописен документ може да се најде во 
книгата на М. Хоулиаракис. Но, грч ките 
власти ги објавија податоците само од 
регионите на стара Грција (Тесалија, 
Арта, Јонските острови, Пелопонез). Во 
фиоките на Генералната архива на Гр-
ција не можат да се најдат податоци за 
северните територии, односно егејскиот 
дел од Македонија и Западна Тракија. 
Сепак, на 182 страница во податоците за 
пописот од 1920 година, за областа 
Трикала во Тесалија и областа Арта, се 
запишани следните лингвистички кате-
гории како мајчини јазици: грчки, шпан-

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Македонците не се доселиле 
од никаде, туку се староседелци 
најмалку од времето на ма-
тријархатот т.е. од времето на 
големата македонска мито лош-
ка империја, која се протегала 
на три континенти. Маке дон-
ците се најстар народ на Бал-
канскиот,односно на Маке дон-
скиот полуостров, па и по ши-
роко, со сопствен јазик и свое 
гласовно (фонетско) писмо. 

Херодот кој живеел од 484 до 
424 г. пр.н.е. спомнува: "Маке-
донец", "Македонци", "Маке до-
нија", "Горна и Долна Маке до-
нија", "Македонски планини". 
Тоа е уште еден доказ за раз-
ликата меѓу античките Маке-
донци и тогашните Грци во секој 
аспект. Во Светото писмо, пак, 
Македонија е спомната како 
библиска земја, а Македонците 
како библиски народ. 

кои подоцна се публикувани во спи-
санието "Нова Зора". Антимакедонската 
про паганда се засилува наредните го-
дини и децении, па од попис на попис 
Маке донците и македонскиот јазик во-
општо не се ни спомнуваат. Како да 
пропад нале в земја. Толку од "древната" 
грчка цивилизација и од грчката демо-
кратска култура. 


