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Пишува: Дардан Венетовски

Повод за ова огласување во јав-
носта е последниот предлог на 
медијаторот во спорот за името, 

но и неодамнешните изјави на Д. Ба-
којани и К. Мицотакис, според кои во 
Грција живеат околу 2,5 милиони горди 
Македонци. Сакам да дадам аргумен-
тирано видување на овој бесмислен 
спор околу името, а воедно и предлог 
за надминување на разликите, кој мал-
ку е поинаков од досегашните.

Предлогот кој македонската страна 
го доби е срамен, понижувачки и сп-
ротивен на меѓународното право. Тој ги 
навредува чувствата на Македонците 
до тој степен што се помислува дека 
овој народ се смета, благо речено, за 
дебилен, со тоа што се предлага сами 
да си го избришеме идентитетот. Нај-
веројатно последниот предлог е толку 
понижувачки што и самиот предлагач 
се срами од него, сигурно од таму по-
текнува и препораката да се чува во 
тајност доколку не се прифати. Тој е ге-
ноциден и фашизоиден. Доколку, пак, 
се прифати (Дел II т.8) тогаш треба од 
политичката и од историската сцена да 
се избрише не само името на државата, 
туку и целата македонска нација, ја-
зикот, писмото, историјата, културата, 
музиката, на крај дури ниту нашиот ај-

Може да се промени името 
на аеродромот, па ете и името 
на државата, но кој ќе ги 
промени сите историски дела 
од Демостен, Демокрит, 
Херодот, Страбо, Аријан, 
Јустин, Диодор... и стотици 
други кои од антиката до денес 
ги спомнуваат Македонија и 
Македонците (секогаш 
различни од Грците). Кој и како 
ќе ја смени Библијата, таму 
исто така се спомнуваат 
Македонија и Македонците. 
Како да ги смениме делата 
апостолски, во кои јасно и 
недвосмислено се опишува 
доаѓањето на апостол Павле во 
Македонија, во македонските 
градови Филипи, Солун и Бер. 
Ќе треба ли некој да им наложи 
на Римјаните да ги ревидираат 
своите архивски документи од 
168 г.пр.н.е. во кои по поразот 
Македонија станува римска 
провинција и во чиј состав 
влегуваат териториите на 
денешна Грција.

вар не ќе можеме да го нарекуваме ма-
кедонски без согласност од Грците. Е, 
вакво нешто македонскиот народ не 
може да прифати. 

Кога би почнале да читаме меѓу ре-
дови, неминовно ќе ни се наметне за-
клучокот дека во преден план не е про-
блемот со името на државата, туку се 
работи за нешто многу посуштествено, 
а тоа е македонскиот национален иден-
титет и нечии желби тој да исчезне. Се 
чини со овој предлог се најавуваат но-
ви територијални прекројувања на Бал-
канот и нови територијални аспирации 
на некои наши соседи (кој знае кои по 
ред), но нешто суштински не се менува 
и ако се прифати и ако не се прифати. 
Зошто? Може да се промени името на 
аеродромот, па ете и името на државата, 
но кој ќе ги промени сите историски де-
ла од Демостен, Демокрит, Херодот, Ст-
ра бо, Аријан, Јустин, Диодор... и сто ти-
ци други кои од антиката до денес ги 
спомнуваат Македонија и Македонците 
(секогаш различни од Грците). Кој и ка-
ко ќе ја смени Библијата, таму исто така 
се спомнуваат Македонија и Маке дон-
ците. Како да ги смениме делата апо-
столски, во кои јасно и недвосмислено 
се опишува доаѓањето на апостол Пав-
ле во Македонија, во македонските гра-
дови Филипи, Солун и Бер. Ќе треба ли 
некој да им наложи на Римјаните да ги 
ревидираат своите архивски документи 
од 168 г.пр.н.е. во кои по поразот Ма-
кедонија станува римска провинција и 
во чиј состав влегуваат териториите на 
денешна Грција.

Сепак, најголема иронија деновиве е 
убедувањето на македонската јавност 
во добронамерноста на овој предлог. 
Благодараме, но не сакаме да ни се пра-
ват "добрини" со кои се предлага да си 
го заборавиме македонскиот идентитет, 
да заборавиме кои сме и што сме. Боже 
прости им на овие што не знаат што збо-
руваат. Нашиот народ има една пого-
ворка: "Мечка од планина ќе симнеш па 
нешто ќе научи за 10 години". Но, очи-

гледно човек со годишна плата од 1 до-
лар нема мотив да учи. Затоа на сите 
кои не научиле да им кажеме за да 
научат:

- Македонската држава е најстарата 
во Европа и единствена од балканските  
која имаше држава и во антиката.

- Македонија е единствена држава 
од балканските која е спомната во 
Библијата.

- Првите црковни општини во Европа 
Апостол Павле ги основал во маке дон-
ските градови  Филипи, Солун и Бер, а 
првата христијанка во Европа е Маке-
донката Лидија.

- Македонските градови имаа по пло-
чени и осветлени улици, канализација 
и водовод 600 години пред Рим.

- Македонската куќа од Породин ста-
ра 5.000 години се наоѓа на насловните 
страници на светски познати енцикло-
педии по архитектура. Тоа е куќа про-
ектирана со дневна и спални соби, ка-
ми ни, време кога предците на "добро-
намерниците" сè уште живееле во зе му-
ници.

- Во некои западноевропски енци-
клопедии од првата половина на ХХ век 
сите словенски јазици, вклучувајќи ги и 
рускиот, полскиот, српскиот, бугарскиот 
јазик, беа внесени во групата маке дон-
ски јазик, а во одредувањето видови на 
раси, белиот човек (за разлика од не гри-
дите и монголоидите) беше ставан во 
групата Македониди. Што се промени 
во меѓувреме за да се бара бришење на 
сè она што значи македонско?

Нашите политичари не смеат ниту да 
помислат да им подлегнат на прити со-
ците, должност и обврска им е да оп-
стојат во зачувувањето на националниот 
идентитет. Доколку не бидеме примени 
во НАТО и во ЕУ тоа ќе биде срам за ме-
ѓународната заедница. Наместо поста-
вување разни пречки треба со акла ма-
ција да нè примат во овие институции.

Доколку сакаме суштински да се ре-
ши проблемот еднаш засекогаш и во-
едно да престанат сите проблеми на 
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ДЕВЕТ ПРИЧИНИ ДЕВЕТ ПРИЧИНИ 
ЗА ГРЦИЈА ДА ГО ЗА ГРЦИЈА ДА ГО 

СМЕНИ ИМЕТО СМЕНИ ИМЕТО 
Балканот, еве еден оригинален пред-
лог: Грција да го смени името и да се на-
рече Македонија.

За тоа постојат 9 силни причини:
1.Во Република Грција денес живеат 

не 2,5 милиони Македонци, туку многу 
повеќе (8 милиони). Од каде оваа бр ој-
ка? Ако се погледне "Илијада" од Хомер, 
второ пеење, во делот на пописот на 
бродовите (675 до 685 стих), се гледа 
де ка Хелените, Ахајците и Аргејците се 
Пелазги. 

Пријам не знаеше Ајсак дека со 
крил  ја се здобил и дека жив е па жа-
леше по него; на гробот празен с нат-
пис: Хектор принесува с браќата по-
смртни жртви; Парис сал не е на жал-
ната служба; на ро дната земја војна 
долготрајна намет на тој со грабнатата 
жена; 

По него илјада појдоа брода и сите 
Пе ласги; бргу ќе стасаше казна, но вет-
ри направија диви море непреодно; 
та ка корабите спремни за поход.

Пелазгите се палеобалканско пле ме
"Преобразби", Овидиј Насон

Кај Овидиј Насон, во неговото дело 
"Преобразби", може да се прочита дека 
на Троја тргнале 1.000 бродови и сите 
Пе лазги (дванаесетто пеење). Кај Хе-
родот, во делото "Историја" (книга I, 
гла ва 56) пишува дека Дорците, исто 
така, се Пелазги. Прво живееле во око-
лината на Солун, па во Дриопида (око-
лината на денешен Прилеп), потоа под 
Пинд каде под водство на Македон се 
нарекуваат Македонци, а оттаму се сим-
нале на Пелапонез каде под водство на 
Дор се нарекуваат Дорци. Овие пле-
миња ја покриваат целата територија 
на денешна Грција. Единствено ино род-
но племе на Балканот во антиката се 
Данајците - по потекло од Египет. Тие се 
разликуваат од Пелазгите (Пеластите-
Беластите) по својот темен тен. Нивното 

ПЕЛАЗГ
Ти она кажи ми и 

зборувај без страв!
А јас сум Пелазг, син на 

жител овде стар
Палајхтон, и на земјава 

сум главатар.
Од земјава го берат 

родот Пелазги,
наречени по мене така, 

како крал.
Со сите краишта, низ кои 

Стримон свет
протечува кон сончев 

залез, владеам.
Под власт ми е и крајот 

на Перајбите
и оној преку Пинд, сè до 

Пајонците,
и гори додонски. А 

крајна граница
е море немирно. Со тоа 

владеам.
А ова поле, самиот крај 

аписки
го добил името по врач 

исцелител
"Прибегарки", Есхил

доаѓање на Балканот е опишано во тра-
гедијата "Прибегарки" од Есхил (525-
456 г. пр.н.е.). Тука може да се прочита 
дека крал на Пелазгите е Пелазг, земјата 
се нарекува Пелазгија и се протега од 
Струма на исток до зајдисонце на запад, 
до Пајонија на север и на југ до нај јуж-
ните делови на Балканот, каде се наоѓа 
нивното седиште во Микена и Арг. Тоа 
значи дека и Епир и Тесалија се насе ле-
ни со Пелазги. Ниеден антички автор не 
спомнува Грци.

А кои се Пелазгите? Во сите светски 
современи енциклопедии тие се прет-
ставени како автохтоно претгрчко на-

селение, додека мнозинството антич-
ки автори ги врзуваат за Македонците. 
Најдециден е Јустин, римски истори-
чар, кој ја напишал "Филиповата ис то-
рија", каде во книга 7, глава прва, де-
цидно тврди: "Порано Македонија се 
ви кала Ема тија и е позната по Пе-
лазгите". Тој не остава никаква дилема 
- Пелазгите се Македонци.

Порано Македонија била нареку-
вана Ематија, според името на кралот 
Ема тион; првите докази за неговата 
доб лест уште постојат во овие кра-
ишта. Ка ко што нејзиниот подем бил 
постепен, така и границите й стану-
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вале тесни. На родот се нарекувал Пе-
лазги, а областа Пајонија. Но, подоцна, 
кога со храб рос та на кралевите и рев-
носта на племето први биле покорени 
соседите, а на ско ро и цели други на ро-
ди, царството се проширило до крај-
ните граници на Ис ток. Се раскажува 
дека во областа Па јонија, која сега е 
дел од Македонија, владеел Пелагон, 
таткото на Астеропај, за чие име знае-
ме дека за време на Тројанската војна 
бил меѓу најславните одмаздници на 
градот. Од другата ст ра на, во Евро-
пија, кралската власт ја имал Европ, 
син на Македон (заб. на прев.). 

 "Филиповата историја"
книга седма
Јустин

Според горните наводи целата те ри-
торија на денешна Грција е населена со 
Пелазги - Македонци. Секој кој патувал 
во Грција сигурно забележал дека мно-
зинството жители имаат бел тен (спо-
ред слободна проценка 80 проценти) 
за разлика од Данајците кои се со темен 
тен. Денес секој Грк кога ќе се погледне 
во огледало самиот ќе забележи дали е 
потомок на Данајците или потекнува од 
родот на Пелазгите - Македонците.

2. Никогаш во историјата пред 1830 г. 
не постоела држава под име Грција или 
Хелада. Тоа е измислен поим во XIX век. 
Доколку во антиката на некој атињанин 
или спартанец му се кажело дека е Грк, 
сигурно очи ќе испревртел од чудење 
што е тоа. Затоа ако искрено сметаат 
дека античките Македонци биле "грци", 
тогаш со гордост треба да си го сменат 
името и да се наречат Македонци.

3. Со промена на името им се отвора 
можност да си го сменат знамето. На-
мес то сегашното кое повеќе потсетува 
на некое од нордиските знамиња, ќе 
можат да го воведат најславното со 
шеснаесеткракото сонце, кое ја про не-
се славата и се вееше од Пела до Ин-
дија...

4. Ќе им се овозможи и на Грците да 
се наречат библиски народ.

5. Ќе престанат причините за палење 
библиотеки, кршење и фрлање глинени 
плочи со стари текстови или нивно кри-
ење од јавноста.

6. Ќе се создадат услови за враќање 
на старата топонимија која со миле ниу-
ми егзистираше во Грција сè до 1926 го-
дина.

7. Ќе се создадат услови за враќање 
на личните имиња на Македонците, на 
кои присилно им беа сменети.

8. Ќе се создадат услови за враќање 
на протераните Македонци (од времето 
на Граѓанската војна), на кои до денес 
им е забрането да се вратат на родните 
огништа, само затоа што не сакаат да се 
декларираат како Грци по род.

9. Деветта и најсилна причина за при-
фаќање на овој предлог е што со тоа ќе 
престанат сите причини за раздор и 

дел  би на Балканот и за конечно созда-
вање на мирна оаза на него.

Доколку се прифати овој предлог 
поради издржаните причини ќе бидеме 
една држава, за нив толку посакуваната 
Македонија, но за тоа сепак постојат 
два услова:

1. Грците да се извинат за сите про-
гони и тортури врз Македонците по 
1912 (1913) година, за промената на лич-
ните имиња, за забраната на мајчиниот 
јазик и слично, што за една циви лизи-
рана земја-членка на ЕУ нема да биде 
тешко.

2. Да ги признае античките корени 
на македонскиот народ, за што постојат 
стотици аргументи, за кои е потребно 
подетаљно елаборирање, а еве накусо 
само некои:

"Додонски царе ти, Ѕевсе пелаз гис-
ки, скраја што седиш и во Додона сту-
дената царува; 

"Илијада", XVI пеење, Хомер

- Имињата на боговите од планината 
Олимп, на пример, Посејдон е оној кој 
го поседува дното; Атина влече ети мо-
лошки корен од Ата (татко), па од таму 
Атина - Татина ќерка, затоа што според 
"грчката" митологија таа немала мајка и 
е родена од главата на татко й.

- Во "грчката" митологија има 300 
ими ња, од кои околу 150 во изворна 
фор ма се зачувани и до денес меѓу Ма-
кедонците. Типичен пример е "грчката" 
божица на мракот и теминината Нокта. 
Ако буквата "К" се замени со "Ќ" (која ја 
има само во македонската азбука) ќе 
ста не јасна смислата и значењето на 
ова божество, кое не може да се раз-
бере ниту со грчкиот ниту со латинскиот 
јазик, така што станува јасно кој ја соз-
давал оваа митологија.

"Macedonia is the site of what may 
have been the fi rst agricultural village in 
Eurepe, dating from apout 6.620 b.c."

"Македонија е место каде сигурно 
настанало првото агрикултурно село 
во Европа, кое датира од околу 6.620 
г.пр.н.е".

Харолд Ламб
-Alexander of Macedon", The Journey 

to World's End, by Harold lamb, Garden 
City, New York.

"Македонија од древнина до два 
Илиндена", Симе Пандовски

Овој Хомеров македонски јазик се 
збогатувал и постепено се развивал 
во модерен јазик, ширејќи и употре-
бувајќи засебен дијалект од кој по доц-
на на ста нале рускиот, полскиот, хрват-
скиот, срп скиот, чешкиот, словачкиот, 
бугарскиот, и други јазици, денес по-
знати како сло венски јазици, засно ва-
ни врз маке дон скиот.

"This Homeric Macedonian speaking 
language was increasing and gradually 
evolving into a more modem language, 
speding and using a distinctive dialect 
from which later came Russian, Polish, 
Chroatian, Serbian, Chechian, Slovakian, 
Bulgarian, and other tongues, today 
they are known as Slavic languages, 
based on the Macedonian".

Hermann Kinder and Werner Hilge-
mann

- "The Penguin Atlas of World Histo-
ry", p. 111,  Vol. 1, by Hermann Kinden 
and Werner Hilgemann

"Македонија од древнина до два 
Илин дена", Симе Пандовски

Оние, пак, што живееле в Арг 
пелазгискиот тога,

и што во градот Алопа си 
седеле, в Ал и во Трахин,
и што ја држеле Фтија, и 

с'убави жени хелада,
што Мирмидонци, Хелèни и 

Ахајци се нарекуваа,
педесет кораби нихни 

војводата Ахил си водел
"Илијада", II пеење, Хомер

- Сите антички и стотици современи 
автори ги спомнуваат словените како 
жители на Балканот, се разбира, под 
име то Венети, што е првото име на сло-
вените.

- Во срцето на античката македонска 
држава, како десна притока на Бис три-
ца, тече Венетска Река.

- Сите зборови и имиња во "Илијада" 
и во "Одисеја" се со словенски корен, твр-
дат познатите германски лингвисти Па-
сов и Хардер (едниот пред 200 години, 
а другиот пред 100 години). Затоа Гркот 
Константин Чулкас во 1907 година на-
пишал дека "јазикот на славома кедон-
ците од Лерин всушност е стариот Хо-
меров јазик".


