
Б. РИСТОВСКИ

Н ЕКОЛКУ О Д ЛО М К И  ОД О БЕМ Н АТА  „СЛАВЈ АН СК О М  АЌЕ- 
Д ОНСКА О П Ш ТА  И СТОРМ ЈА“ Н А  Г О Р Г Щ А  М. ПУЛЕВСКИ

ОД 1892 ГОДИНА

До скоро Ѓорѓија М. Пулевски (? — 1895) го знаевме главно 
како учебникар, лексикограф, граматичар и поет, како револу- 
ционер и војвода на Креененското воетание и како идеолог на 
посебниот македонски културно-национален развитой. Денеска 
меѓутоа можеме да зборуваме за Пулевски и како македонски 
национален историчар, веушност како автор на првата историја 
на Македонија, иако таа остана во ракопис и не го изврши пред- 
намереното влијание сред македонските маси.

Одбележувајќи ja ЮО-годргшнината од изл-егувањето на пр
вата печатена книга од Г. М. Пулев|ски (во Белград во 1873 год.), 
сакаме првпат на научната јавност да й еоопштиме еден мал дел 
од обемниот ракопис „Славјанскомаќедонска општа историја за 
сви полостровски народности“ , напитана во втората половина на 
XIX век, којашто од_ 1958 год. се чува во Старопечатниот оддел 
на Народната библиотека. „Кирил и Методиј“ во· Софија, заведена 
под оигнатурата № 32/958. Тоа е книга од вкупно 1668 ракопсиени 
страници (со по 25 реда на страницата), пишувана со морово 
мастило од раката на Пулевски, тврдо подврзана, чии последни 
дваесетина страници меѓутоа веќе речиси наполно се распаднати 
Од влага и мувла.

Првпат за овој ракопис проговори прилепчанецот Георги 
Трајчев во својата „Книга за мијаците“ во 1941 година.1) Неа ja 
разгледувал и крушевчанецот Никола Киров Мајеки во 1958 год.,2) 
а нам ни стана достапна четири години потоа. Првпат й сооп-

]) Георги Трайчевъ, Кш га за мияцигЬ (Историко-географоки 
очеркъ), София, 1941, 42 и ;сл. — Г. Трајчев наведува дека Г. Пулевски 
„во сводите ракониеии белешши“ пишу в ал дека зборот „Мијак“ означувал 
— бчстроумни луге, со бистер ум, а исто така и дека „Мијаци“ означува 
Македоеци: „кус стз говор — Мијаци; продолжен — Македонцгл“ (етр. 93).

2) Никола Киров Майски. Светлосешш. Сбирка от незабравими 
образе! и събития. Част грета, София, 1958, 89—90 (ракопис).
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штивме на нашата јавност за овој важен труд на Пулевеки на 
Симпозиумот по повод 2О-годишнината од одржувањето на Пр- 
вото заседание на А СНОМ во 1964 год.,3) а основни карактеристики 
дадовме и во монографскиот труд за Пулевеки што го објавивме 
оваа година.4) Одломките од текстот на Иеторијата меѓутоа ги 
публикувавме првпат овде.

Заодно -со ракО'ШИсот на Историјава во оофиската библио
тека бил предаден и обемниот комплетен рако-шгс на граматиката 
на Г. М. Пулевеки, од ко ja само првиот дел е објавен во 1880 
год. во Софија. Овој ракопис меѓутоа не ни беше дозволено ни 
да го видимо —  со официјалното образложение дека ќе сме го 
искориетеле „за- антиб'лгареки цели“ .

Според некой индикации, овие два ракописа на Пулевеки 
биле започнати уште во 1865 год. во Белград, но со сигурност 
знаеме дека Историјата била завршена во Софија во 1892 год., 
пополни три години пред смртта на нејзиниот автор. Речиеи 
полни три децении Пулевеки стрпливо ги собирал и ги проучувал 
изв орите и ja град ел структурата на првата напитана историја 
на македонскиот народ. Смета јќи дека туѓите иеторичари не ja 
прикажале вистинеката иѕсторија на Македоиија и дека е неоп- 
ходно самите Македонци да го сторат тоа,- тој се зафатил со 
многу патрио-тски жар и со особено потенциран национален ро- 
мантизам, и тоа „по славјаиски-маќедонско нареченија“ , да го 
претстави целокупниот развиток на ов-ој народ, во рамките на 
развитокот и на соеедните народи и држави, започнувајќи го 
летописот „од деда Мосоха, шестиот син Јефетов“ . Книгата му. е 
поделена на предговор и три дела со 11 „книги“, во кои се вкло- 
пени вкупно 86 разни наслови.

Концепцијата и начинот на излагањето на настаните и лич- 
ностите во Историјата на Пулевеки не ги надминува рамките на 
почетокот на XIX век, но истовремено низ такви форми е вткаена 
и македонската национална идеологија, идеологијата на македрн- 
ските низини од втората половина, на истиот век. За Пулевеки 
во тој момент било- многу важно- да покаже дека и Македонците 
„уште од неизвесно време си имале сопствено државно правление 
и  свои владетели“, дека таа историја е многу стара и зафаќа 
к-орени уште од „сто и тридееет и една година по потопот все
ленски“ ,- дека Македонците исто така „си стојале под управление

3) Д -р  Б лаж е  Риютовски, П рилог ко-н проучу® авьето на македо нс ки
те национал ни научн о-л  итературни друштва и афирмацијата на маке- 
донската национална и  државноена мя-исла, (зборник) Развиток на. др - 
жавноста на македонскиот народ, Институт за национална историја, 
Скоп je, 1966, 171— 188.

4) Д-р Б лаж е  Р йстовски, fo p  пи ja М . П улевеки  и неговите книш ки  
„Само-вила М акедонска“ и „Македонска песнарка“, Библиотека на опи
савшего „Македонски ф о лк ло р “ 1. Институт за ф о лк  лор, Скопје, 1973, 
31— 35.
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од свои владетели даже до 900 годш-m пред Христа*'4, дека во 
„Тројанскиот бој“ Македонците „и царот Пилимона си го изгу- 
биле“, но дека за оттука наваму „тока речи најверни доказател- 
ства находимо за от македонските цареви“ . За него Македонците 
се „ старом еетни полостровюки жители и гостопријемци и болгар
ски, и ерпски и грцки и от други народности“, нагласувајќи при- 
тоа дека „од славјанскиот род најнапред придошле Волгари, а по 
Волгари околу 200 години придошле и Срби“ , но дека од 1396 
година, кога „пропаднало болгарюкото царство, тики и Маќедонци 
и Срби потпадиале под турско владичество, а Бугари се разбе- 
гале“ , па „даже до cera Турци владеат над Маќедонија“ . Она што 
беше важно за Раиќа и за Паиоија, не е помалку важно и за овој 
наш Раковски: етарата слава мораше да блешти со легки од 
цареви свои и туги, заради што Пулевски грижливо се обиду в а 
да ги наброи разните цареви и кралеви што ja владееле Маке- 
донија низ историјата —  icè до 1892 год. Сосем е разбирлзиво што 
историјата на античката македонека држава, во духот на кон- 
цепцијата на македонската нациоыална идеологија во тоа време, 
зазема завиден простор во овој ракопие. Тоа пак особено ее од- 
несува за животот и војните на Александра Македонски што 
беше столбот на таа идеологија. Се разбира, за нас поеебно* з-на- 
чење имаат поглавјата што го пренесуваат времето, чиј сведок 
или учесник беше самиот автор. За жал, токму од тие делови 
на Иеторијата ние имаме малку материјал кај нас.

Характеристично е дека Роршја Пулевски коректно ги на- 
ведува изворите што му послужиле за презентирањето· на маке- 
дон1 ската историja, но исто така е важно да се одбележи дека 
тој никогаш не цитира и историчари од редот на неговите совре- 
меници —  ни бугарски ни ерпски, иако во тоа време веќе по- 
стојат и сериозни исто р иски лрирачници. Многу често авторот 
се потпира и врз народните предаиија, па дури и врз податоците 
од народните песни, додека во интерлретацијата тој завлегува 
и во еекојдневјето1, во сферата на обичаите и битот на нашите 
луге од разните краишта, па дава дури и граматички преглед на 
македонскиот јазик и веќава преглед на македонската литера
тура. Пулевски поеебко остро ги прехорува „македонските граѓа- 
ни“, зашто „се возвишајет за благородници маќедонски, а уште 
не се сеќавајет оту се маши за сите лошотији што ее наносят на 
христијансконо население маќедонско“ . Toj ги прекорува и своите 
земјаци —  Мијаците што „се надувајет као черево на жар со 
простота см“ , па им укажува да пи оетават црковните книги и 
да ги учат децата врз основа на учебници од светската наука, 
кои тој самиот и ги наведува. Значајно е дека тој не ги препора- 
чува народните „гатанки и поеловмци и песни и приказни“ за 
во народйите училишта, зашто „повеќе ги маткајет учениците“ . 
Всушност, овие про светите леки ставови на Ѓорѓија М. Пулевски 
ги одразувдат барањата на македонскиот развмток, но во голема

21*
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мерка се одблеоок и на една измината епоха од балканскиот 
развитой. Отфрлајќи ги народимте умотворби од наставата во 
основното учшшдте, самиот тој не престануваше упорно да га 
ообира, да ш  пишува и самиот да ги издава. Нивното значенье 
го гледаше пред .се како показ на народната култура и како 
поттик за разбудување на народниот д у х  ж  за активирање на 
народного ослободително движење. Оттуда е ж сосем јаено зошто 
Пулевски двата речника и граматиката ги сметаше како учеб- 
ИИЦ1И и ги издаваше под реден број, до дека поемата „Самовила 
?\4акедонска“ и двете книшки на стихозбирката „Македонска 
песнарка“ ги исклучи од таа номерација. Овме беа наменети за 
возрастать и за свеиеката јавност.

Објавувајќи делови од Историјата на Пулевски неопходно 
е да укажеме уште на една компонента на неговото големо дело. 
Тоа е улогата и значењето на трудовите и дешоста на овој ста- 
новит меѓник во нашата ку л ту р-н о-и анион а л н.а историја, во раз- 
витокот на македонската националиа мисла.За да се сфати кои- 
тинуитетот на македонского· национално будете и конституи- 
рање треба да иютакнеме дека непосредно воз идеологијата на 
T. М. Пулевски ж неговите истомисленици се надоврзува дејноста 
на „лозарите“ и се затемелува делото на Д. Д. Чуповски.

За националната дејност на Пулевски во Романија и во 
Србија малку знаеме, но познато ни е дека кон крајот на 80-тите 
ГОДИН1И на минатиот век во Софи]а то] се обидува да ги соборе 
македонеките иктелектуалци и еснафи во една „литературна дру
жина“ што бездруго немала 'само литеоатурен характер, како и 
неговите дела што вемаат само литературна вредност. Изворните 
податоци за ова сеуште грижливо ги кријат богатите софиски 
архиви, но имаме некой значајнѕи укажувања од перото на Д. Д. 
Чуповски, кој како молер со браќа си пристигна во Софија во 
1890 година и остана таму се до- 1892, при што имаше можност 
и лично да го запознае својот тогаш популарен едноплеменик 
сред македонската емиграција, па дури и непосредно да слуша 
за дејноста и историјата на таа дружина. Дваесетина години по- 
доцна, раскажувајќи за односот на Бугарија спрема македонската 
национална мисла во своего списание „Македонскш Голосъ (Ма
кедонски Глас)44 Д. Д. Чуповски пишува: „Така, образуваната во 
1888 година, ,Слав]ан!скомакедонска книжевна дружина' од еми
гранта нМакедонци во Софија, под претседателство на Георгија 
Пулевски, којашто имаше цел да ja прероди народната македон- 
ска литература, бугареката влада ja растури и миозина нејзини 
членови ги истера од термторијата на Кнежевството“ .5)

Дека Д. Чуповски може да биде сигурен извор за оваа 
информација достатна потврда се двава аргумента. Прво, во не- 
завршената ракописна автобиографии на брат му Никола Чу-

5) Управда (Д. Д. Чуповски), К ем ь бы ла Б олгар1Я для Ма-кедонш, 
„М акедонскш  Голосъ (М акедонски Г лас )44, I, 5, С.-Петербург, 5. IX  1913, 77,
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паров (1853— 1925), пишувана во Софија ыепосредно пред смртта, 
кога сез зборува за Мијаците вооишто и за нивните пре!селби низ 
Македонија, се наведува кдко поткрепа*. „Спорет книгата на 
Георги Пулевскр!, ро[дум] од Гал.и[чник], биле гвардејци на А. 
Македонски“ . На друго место потоа, кога Никола зборува за пле- 
мето „Брсјаци (Брзаци)“ во Македоиија, тој се аргументира: „Спо
рет книгата на покојнија Георги Пулевски, родум от село Ч"а- 
личник], казват, че Брзаците биле брзата армија на Александра 
Македонски“ . Не можеме во моментов со сигурност да кажеме 
од која книга на Пулевски се земени овие податоци, но очевидно 
е нејзиното' силно влијание и авторитативност при формирањето 
на историските и националшз-политичките претстави на Маке·· 
донците. Има можноюти овие податоци да се земени и од оста- 
натите во ракопис книги на Пулевски, кои се читале и се пре- 
несувале од рака в рака. И второ, во личната библиотека на Д. 
Д. Чуповски во Ленинград ja пронајдовме <и грилсливо подврзаната 
„Слогница речовјска“ на Г. М. Пулевски, во* која со морово мас
лило се подвлечувани одделни зборови, израэи и форми што ja 
потврдуваат и непосредната врска и приеметвено1Ст помеѓу Пулев- 
ски и Чуповски. Пред cè, тука е лодвлечувано наименувањето 
„славјанско-македонски. јазик“, кое што го прифаќа П. Д. Дра- 
ганов и го усвојува засекогаш Д. Чуповски. Потоа, во спиеокот 
на „1Спомоштествовател1ите“ се подвлечени сите презимиња што 
завршуваат на -ски (Огненоски, Лепчески, Пизароски и тн.). Са- 
миот Д. Чуповски покажува многу жив интерес за употребата 
токму на оваа форма на македонските презимиња, како различна 
и од бугарската и од срлската. И најпо1сле, на национално-идео- 
лошки план, иако Чуповски многу добро знае дека античките 
Македонии не биле Словени, тој евесно ги вклучува во историјата 
на Македоиија и на Македонците, како важни претходници во 
историјата и значајни фактори во современоста. Никако не е 
случајно што Д. Чуповски цел живот на синцирчето на својот 
часовник ќе ja носи 1сребрената стара монета со ликот на Алек
сандра Македонски, а на црвеното* македонско знаме на Маке- 
донската колони ja во 1913 год., врз бело поле, ќе го постави како 
амблем ликот на коњот на Александра Македонски Буцефал. 
Исто така не е случајно што и брат му Наце Димов на првиот 
свој син во Петербург му го става името Александар', а кога овој 
умира уште малечок, истото тоа име му го дава и на второро- 
дениот син што и денеска живее во Ленинград. Оваа директна 
линија помеѓу Пулевски и Чуповски може да се согледа и во 
многу други погледи во делото на Димитрија. Нема сомнение 
дека не биле само објавените и ракопмсните трудови на Пулевски 
што* му оетавиле толку силни траги во свеста нд младиот молер 
во* Софија. Мора тука да ее претпостави и една лична, непосредна 
врска со стариот војвода и национален идеолог.
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Од друга страна, и самого име на новата „Млада македон- 
ска книжовна дружина*46) што беше организираиа исто така во 
Софија само по две години, индицира за постоењето на некоја 
своја „стара“ претходничка. Идните архивски истражувањд треба 
да го покажат составит на членството на двеве македонски дру
жный и кои имено членови на нрвата членувале и во Младата 
македонска книжовна дружина. Несомнено е меѓутоа дека „Слав- 
јанскомаќедонската општа историја“ на Пулевски, со вето она 
што го содржи на своите пространи страници, била и основата на 
идејната и националната линија на Славјанскомакедошската кнн- 
жевна дружина од 1888 година, как о што е оигурно дека та,а и 
иодоцна ќе има позитивна улога во формирањ-ето на свести на 
сите оние Македонци што доаѓале во додагр со неа.

Пренесувајќи ги текстовите од овој ракопис должни сме да 
одбележиме дека се трудевме да го задржиме полниот оригинал 
на јазикот на авторот, вршејќи интервенции само во одцос на 
правогшсот и интерпункцијата и употребувајќи ja нашата денеш- 
на азбука. На тој начин се надеваме дека овој материјал ќе прет- 
ставува добар извор и за идните филолошки истражувања на 
јазикот и оинтаксата на Пулевски и за согледување на патиштата 
на развитокот на македонскиот писмен збор.

СЛАВЈАНСКОМАЌЕДОНСКА О П Ш Т А  И С Т О Р И Ј А  

ЗА СВИ ПОЛОСГРОВСКИ Н А Р О Д Н О С Т И

Написана je по славјаѕнски-маќедонско нареченије за да ja
разбирајет сви молоетровеки Славјани

Дел 1-ви

За от 131-ва  год. по потопот вселенски до 900 год. пред Христа.

К н и г а  1чва 

До 900 год. пред Христа

Токо м аќедонски-славјаиска иеторија оту се заф аќат уюте от 

131-на година по вселенсѕшијот потоп, тики за подробно разберувагье ja  

делиме строги долу  определениве пет времиња, со повремено временски 
расказанији.

1“ВО. От 131-на год. по еееленскијот потоп даж е до 900 год. пред  

Христа, даж е се плодила и  насељ јавале Маќедонци, одно време je.

б) Д-р Б л а ж е  Риетовски, „Л  озарите“ во развитокот на македонеката 
кацио'нална мисла, Библиотека „Светлини на мииатото“, Р Т С , С-копje, 
1968, 1— 32.
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2- ρ α  А  от 900 год. пред Христа даж е до 148 години пред Христа  

имале свои особити цареви и своје царствено правленије д аж е под 

Рим јѕни  потпаднале, друго в реме je.
3- ќо. А  от 148 годи,ни пред Христа даж е до 395-та год. по Христа, 

като се оделило Римского царство на две царства, треќо време je.
4 - то. А  от 395-та год, до 1360-та год. по Христа даж е дош ле Турци  

во М аќедонија, четврто време je.
5- то. А  -от 1360-та год. като завладале Турци над М аќвдонија,1) 

тики даж е до иастојаште време до cera, пето време je.

Р а с к а ж  у  в a њ е

А  славјански-маќедонскавa историја, като ja  познаваме ую те от 

131-на год. по вселенскијот потоп, тики постелено содржават даж е до 

наегојаш те време, до cera.

§ 1-ви

Тока спроти как о што je горе речено, юту Маќедонци постелено ее 

плодиле во долу речениве места, тики и  неподвижими (непокретни) ж и -  
вувале и живувајет као во сопственоместви предели даж е и досега.

§  Н - р и

Токо маќедонскислаѕвјанскаеа историја оту се заф аќат уш те от 

зачал ноте плодење славјанско, тики затова ja  делиме на пред речени  

пет времгоьа, за чисто разбирање.
Заре македонски Олавјаим, като се староместни ж ители пол остров -  

еки, таки от неизвестно време си имале сопствено држ авно правлееи је  

и свои владетели.

§ П М и

А  македонского' царување, по исторически белешки, уверени сме 

оту се заф аќат от деда М осоха, ш естај от син Јафетов, уште като кмнисал 

со чедородијето си от сенахарскине полињ а кои запад за во азиска 

Сармација. А  до тога биле заминати сто и  тридесет и една година 

по потопот вселенски.

§ IV-ти

А  от пред речено време чедородието дедо-М осохово постелено се 

умножавало, најнапред во азиска Сарм ација; токо азиска · Сармација се 

велет долу  речениве места:

ђ  Завладувањ ето на М акедонија од Турците за почну ва всушност 
по М аричката битка од 1371 год. Понатаму и самиот автор дава нас лов: 
„Книга IV -та, от 531-ва год. до 1370 год“.
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1-  во. П окрај Дарданско и  Стредеземно морвлња.

2- ро. П окрај М рамор ско и Босфорско мориња.

3 - ќо. П окрај Понтиско Море, сва азиека страна.

А  во пред стодаште време чедородијето дедово М осохово като се 
умножило, тики преми|нувало и преку Босф ора т преку Д арданели еле  

Спонта преку Восточна Јевропа.

§ V-ти

А  по преминувагьето от азисяса Сармација во јеврооејска првин се 
изнаселиле и покрај јевропски Босф ор и  во јевропска Д ардаиија и 

во Пелагони ја, таки  и  во Горни и Долни виљајет, даж е и во Далма*» 
ција се изнаселиле.

§ V i-ти

А  от горе речено време во пред речениве места М аќедоециве като 

се плодиле и  се населјавале као неподвижна (непокретни) -см стојале под 

у п р ав л ен и е  от свои владетели даж е до 900 години пред Христа.

Токо  за до пред речено време за Маќедонци оту им але свои царев,и 

и дарственно правлеванје, познаваме уште от Трој ански. јот бој. Оту M a -  
ќедонци под свој царско Пилиѕмоново у п р ав лен и е  се биле против Грци 

бранејќи град Троја, тики и царот Пилим она ей го изгубиле во 

Трој ански јот бој .

§ V I 1-ми

Токоречи најверни доказательства иаходиме за от маќедонскглте 

цареви от деветстотини годней пред Христа. А м а за с«в и горе речени  

времиња поыаособ раскаж увам е во историјава; сите преврати и случаји  

Маќедонцим случивш ее ja  даж е до cera.

§ V I 11-ми

Токо во прош е дше текушти времитьа от елав ј ански јов род најнапред  

пред ош ле  Волгари, а по В олгари  око л  у 200 години придош ле и Срби.

Токо, и за  В олгари  и за Срби каж увано je во одообити историји, 
а таке и за от друге народности каж ани  се историјите им.

§  1Х-ТИ

А  от 1396-та год. по Христа, като се разорило (пропаднало) бол 
гарского царство', тики и Маќедонцс1 и Срби потпадеале под турско 

владичеегво, а  Бугари  си разбегале, тики от 1396-та год. даже и досега 

Турци владејет над М аќедонија,

\
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§ Х-ти

За кољ ку  царев и шмале М аќедонци своји и кольку туги царев и :
1- во. За от ото и; тридесет и едва година по потопот вселенски, 

тики до деветстотини години пред Христа не je  точно известно бројот  

от царевите им македонски, заре за пред отојаш те временско растоја- 
није не ми било возможно надлеж ните сказани ja  да ги изнајдем и сам 

да ги прегледам, та да ги забележим. Токо, заради пред реченгл ск а -  
занији  оставам белеш ки во подолнмве редови за други последователи  

нака ги искаж ет кољ ку цареви биле.
2- -ро. А  от деветстотини години пред Христа даж е -до 148 години 

пред Христа М аќедонци имале 82 цара од овој нар одни владетели.
3- ќо. А  от 148 год. пред Христа даж е до 395-т а год. по Христа  

над М аќедонци им царувале 34 цареви римски.
4 - то. А  от 395-та год. до 1360-та год. по Х риста над, М аќедонци им 

царувале 70 цареви византискѕи и  еден краль болгарски и два цара српеки.
5- то. А  от 1361-ва до 1892-ра год.2) над М аќедонци им царувале  

29 цареви Турци.

Раскажување за книжевен основ 

§ X i-ти

И  спроти као што je зборуваео, оту Срби и Бугари  после се 

придојдени во П о л  остров Балкански  .. .3)

§ ХШ-ти

A  славјански-маќедонсково нареченије, ако je  отф рлеео уюте от 

краљ а Ф и лип а II-ри , ама п ак  je  основано за ошыт славјански јазик. 
Тики, за да се уверет льубовпитствујушти читатели, нека ведет во пети 

дел, книга X I -та, а во главк  IV -та и во V -та дејствитељно се вообразееи  

сви јазични. содржиње.

2) ова е крајната година пхто се спомнува во оваа Историја, па  
може да се заклучи  дека била започната уш те додека авторот се каогал  
во Срби ja, но била заврш ееа еекако во 1892 год., три години пред неговата 
смрт, кота е заврш ен предговоров кон текстот.

3) Ракописот на МЈсторијата на Пулевски, заедно со „Речницата“. 
е прибран во Народната библиотека во Соф и ja  во 1958 год, Досега само 
Георги Трајчев во својата „К нига  за  мняцитЬ (Историско-географически  
очеркь )“, София, 1941, им а одбел ежено дека од П улевски  е зачуован 
„еден грамаден том ракописни белеш ки за „славјано-м акедонока општа 
истори ја““ (стр. 42). Трајчев  ги предана и  албанскйте востанија од 
1845— 1846 год. според ракописот на „галичанецот Торго П улевски“ (стр. 
63— 66), па го цитира и мислешего негово за  потеклото и  значешето на  
им ею  „М и јак “ (стр. 93).

Н а  25. V. 1958 год. Н и кола  Киров М а јски  бил поканет од еден свој 
при јател Македонец, „бивш адвокат“ во Соф и ja, каде што им ал можност
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§ X IV -ти

А  стари правое л  овци рекле от у за  соједииуваље еден народен  

јазик, сите јазични раз лики  се соберувајет, тики едиаков словесност 

се суредуват за с-ви сојеви да го разбирајет. А  за спроти каој што рекле  

стари правословци и историјава je  написана за опнхт слав јански  ја - 
зичен основ, а искаж ана от помнюжествен еднаков словесност по слав - 
јанско-полостровско нареченије без порока и  раз ли ка  за да ja  разби 
р а е т  еви пол остров с ки Славјани .4)

§ X V -ТИ

Токо с л ав j a h ско -п о ло с тров скив е со j еви от невештина (невежевство) 
правословска, оту паче не се ни познавајет едни со други оту се от 

славјански народност сви, тики и за познавање полостровскиве славјански  

сојеви раскаж увано je  во кни(га) X I -та со сите подробности.

Ѓорѓија М. Пулевеки5)

да го разгледа ракописот и на Историјата и  на „Јазичницата“. Во своите 
„Светлосенки. Сбирка от незабравими образи и  събмтия. Част трета“ 
(Соф ия, 1958, 89— 90, ракопис) тој ги наведува насловите н а  двава рак о - 
писа и дава кратка карактеристика за нив.

Во 1962 год. ни беш е дозволено да го разгледаме само ракописот  
на Историјата (но никако не и на „Речницата“) што се наоѓаш е ве&е во 
Библиотеката, па ©совен малите исниси, ни беа микрофилмирани и  29 
страници од ракописот. По две години пак се навративме врз овој ракзо- 
пис: го прегледавме целиот и  допрепишавме уште некой страници. Уш те  
истата 1964 год. на Симпозиумот за  20-годишн,ината на А С Н О М  прочи - 
тавме соошптеиие, во кое првпат беше прикаж ана и Историјата »на 
Ѓорѓија М . П улевски  [Д -р  Б лаж е  Ристовски. П рилог кон проучувшьето 
на македонските национални научно-литературни друш тва и аф ирм аци- 
јата на македоноката национальна и државносна мисла, „Развмток на  др - 
жавноста на македонскиот народ“ (зборник на И Н М ) ,  Скоп je, 1966, 
171— 188]. Сево ова мегутоа се само фрагмента од овој навистина импо
зантен ракопис од 1668 страници ш то’ до*прв,а треба да се допроучм и  
евентуално да се издаде во целоет. Текстот во наш иов (избор до третава 
забелеш ка е наполно континуиран, но потоа е испуш тен дел од § X I  
и целиот § X II.

4) Погледиве на П улевски  за  формирањето на македонскиот лите- 
ратурен јазик  не се разликуваат  многу од оние што ги и злож и  во Р еч -  
никот од 1875 год. Овде мегутоа уште повеќе наблегнува, врз основа 
на македонскиот, да се создаде таков литературен јазик  што би бил  
разбирлив и употреблив за -сите Словени е а  Балканот. В о  овој поглед  
многу се доближ ува до сф аќањ ата на  Г. П рличев со неговиот „огшгто- 
словенски“ јазик.

5) Ова е, колку  што можевме да установиме, единствеииот потпис 
на авторот во книгава, но истоеремено -и единственото место каде што 
се потпишува со името Горѓија. Б идејќи  тоа е сторено непосредно1 пред  
крајот на неговиот живот и во еден ракопис на многу чист македонски  
јазик, сметаме дека треба да се претпочита и за конечното у  станов уватье 
на името на овој значаен македонски деец од минатиот век.
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Глава XV-та
За елавјанекијов јазик (диалект) погашен je

A  cera во иеторијата си (Раиќ6) —  Б  л. Р .) спомнувал само за Руси, 
П олјаци , Моравци, И лирци, Срои и  Волгари, а камо Чеси, Словаци, 
К рањ ци7 8) и Маќедоеци? Барем  да ja не велел  исторсгјата си „Историја  

от разни славјанеки народи“. A  Маќедонцм оту ее староместни полос- 
трю-вски ж ители и гостолријемци и болгарски, и српски и грцки и от 

други народности, а суседи елинеки, —  за тона во оваа книга кажуваме  

славјанско-маќедонска и сгори ja  и за от сви ж ивудгш х приш елци п о л -  
оетровски, да си знојат кој когашен je.

(стр, X)8)

Книга VI-та

Бугарска историја9)

§ V.

И  по Петрета краљ а болгарски10) кралевството болгарско, като било  

искииато и опустошено от Русите, то получил дан му краль Петров  

Борис,11) Х Х П -р и  краљ  болгарски, а престо л  ни ј от град му бил П реслав  

што го заеладале  Русите на 969-то дето.

6) П улевски  доста критично се однесува спрема старите исторм- 
чари, а исто така и  спрема поновите. Н икако не е случајно што му 
се спротиставува толку остро токму на Јоѕван Раиќ, кој му беше црвиот  
учител на П аиси ја Хилеедарски .

7) Со тоа име ги означува денешниге Оловенци.
8) Пагинацијата на ракописот на П улевски  е своевмдна : секои 4 

страници носат по една бројка, н ап и т ан а со римски цифри, односно 
секој негов ш партан „табак“ има по· два „листа“ (четири страници).

9) К ак о  што се гледа од прилож ената содржмыа на овој труд, П у 
левски ja  засетнал и историјата на  другите балкански народи, па и на 
бугарскиот. Од текстот се гледа мегутоа дека авторот буквално' ги корис- 
тел постарите извори, па се повел и по самого име, обележ увајки  го 
како „бугарско“ сето она што го наш ол јмаркирано со тоа име во средно- 
вековјето. Н о веднаш по искористената литература авторот дава свој 
коментар, во  кој јаоно ги иотакнува заблудите· на историчарите и се 
сбидува да го покаж е македонскиот карактер и н,а Саму иловата држ ава  
и на македонската култура.

10) Петар I  (? —  969) е бугарски цар (927—-969), син на царот 
Симеон. У м рел во времето кога киевскиот кнез Овјатислав веќе го 
зазел североисточниот дел на Бугарија.

и) Борис II  е бугарски цар (969— 973), но уште истата година кога 
го примил царството од татка си П етар I, бил пленет од киевскиот  
кнез, со кого воспоставил и некой „сојузни односи“. В о  972 год. е пленет  
од Јован Цимиекм и одведен во Цариград, лиш ен од царского достоинство 
и о ставен само како магистер. Убиен  од граничната страж а кога сакал  
да се п реф рли  во Самуиловата држава.
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Токо го ослободил императорот Јован Ц имискија града Про слав а, 
заре император Јован, во второго си лето владењето му, на 971-во лето, 
со δ 000 пеш јаци и 4 000 коњаци во ј ска тргнал кон П реслав  и  Р у  сите 

ги испадил и  градот П реслава го завладел и го обновил, тики по сво- 
јето име го нарекал Јов-аноеец (Јованопољ).

Тики меѓу пленатиците се догадал во П реслав и  Борис, кра.льот 

болгарски, сосе ф ам ш ш јата своја, а императорот честно го приимил и  

кралевски  то честувал и сите пленатици болгарски ги испуш тил со 

оваков реч: оти не дош ол Волгари  да ги покорјават, токо да ги осло - 
бодит, „а Русите точно за непријатели ги имам“, им велел.

А  по това време императорот Ц имискија д ’лго време со Русите 

за сојузници благополучно· се сразјавале, најпосле до толку ги утеснил, 
тики со голема утрата и со студ из Болгарина иступит принуждени биле.

А  Русите като си отишле из Б ол  гари ja, императорот Ц имискија  

со (Победа се вратил во град Јовановец, а като дошол позориштен п лач  

чинал, оту Борису, болгарскому краљ у, кралевските знаменији му ги 

отнал —  кралевски златен венец и скорей црвени, таки  во големата церква  

болгарскијот венец богу на дар му го посветил ем им заповедал в церков  

да ги наместат. За пред речени елучаји  историк К едрин12) во том П -р и  

на стр. 526-т а и 534-та, а историк З оеар13) —  кн. X V II-т а  на стр. 167-ма 

и 168-ма, а историк Д уфресне14) за  оба горе речени случаји  писал во гл. 
7-ма, а во § 24-ти на стр. 99-та, А  историк Дуфресне уште прирекол  

тамо оти Романа,15) брата му Борисов Јосиф К увак улар и ја  от детород-

12) Георгиј Кедрин е визэнтискм хроничар од X I— X II  в., автор 
на хрониката од поетанокот на светот до 1057 год. што е важен извор  
за историјата на балканските народи Во неговата „Историја“ е иско- 
ристена и многу значајната но незачувана хроника на Јоан Скилица  
(X I в·.). Засега немавме можеост да ти провергиме наводите на П улевски  
од Кедриновата „Historia“, t. II, Ronnae, 1839. Преттюлагаме дека корнете- 
i-ьето н а  овие и на другите извори од страна на П улевски  б pi л  о посредно, 
преку преводи и цитати, но не н»и е позната таа нетова литература.

13) Јоан Зонара (X II в.) е византиски хроничар, автор на п озеа -  
тата „Кратка историја“ што почнува од поетанокот на светот, па завр - 
ш ува до 1118 год.

14) Веројатно еден од основните извори за постариот период во 
својата Историја П улевски  го еаш о л  во /делото на иетакнатиот ф р а н -  
цуски историчаир, археолог, филолог, лексикограф  и  нумизматачар, еден 
од основоположниците на византолопијата Ш а р л  Д иканж  (1610— 1688), 
чие име и  презиме на францусюи гласи: Charles Du Cange, но и : Charles 
du Fresne. Очевидно П улевски  не го знаел францускиот јазик  и користе- 
ι-ьато на Диканжовите византо л  ошки студии можело да биде само 
посредно.

15) Роман е помал син на буг. цар Петар I и брат на Борис II; 
пленот од Ј. Цимгиеки заедно со брата си Борис II  и  одведен како за 
лож ник во Ц ариград; во некой извори се вели  оти премина л  тајно во 
Самуило-вата дож ав а, оти бил дури тт признат за цар, но по повтор
ного запленувањ е од Византијците (991) —  умрел во константинопол- 
скрзот затвор.
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нигде удови го лиш ил, а Бориса императорот го почести л  со достоин
ство магистра.16)

§ VI.
А  пред владичеството цара Цизмискијово подајнипите му во мошне 

плачевно положение ж ивувале, a најпаче Волгари, што ни на уста, а 

ни со перо чювек может да опишит, токо дал бог н а  975 лето·17) импе
ратор Ц имиекија со отруј си ja  скусил животта, со шест лета владање.

А  по смртта Цимискијова го превзеле владичеството В аси ли ја  и  

Константин, синю®pito Воманови I -ви .18) А  историк Кедрин, писал ' оти 

Волгари  н а  Восточната им перија одрекле повиновei-ьето, паче и кралев - 
ството си четиријем браќи —  Давиду, и М ојсе ју , и  А рон у  и  Самоилу  

го предале.19)
Заре горе речени браќа биле синови от некој нарочит комита 

болгарски, затова им кладе име комитеки синови (комитопули), заре  

кралэ Петревите наследници от смерт изумреле, а Борис и Роман20) 
ка готенатици во Ц ариград . се меткале. А  .пред речени два брата, като 

умрел Цимискија, избегале от Цариград, тиюи кон татковината си си 

оделе. А  Б  орис во грчки алш пча бил о бл ечен, тики преминув a јеш чи през 

некој орман (лес) некој Болгарин  го убил, мислејеш чи да не je  некоје  

Грчшнче,21) и  така загинал. И  Ром ан благополучно си отишол во градот 

престо лни, токо оту во Ц ариград бил скопен, затова не го прими л  е 

Болгарите.

А  от горе речени четири браќа —  Давид умрел, a  M o j се ja  во оп - 
садувањето града Серез со камен го убиле, а А рон  брат му Самуил  

го убил сам, а само Владисав, Аронов син, со големо вардеьье Радоми
рово, син му Самойлов, то сохранил, тики после Владислава Ром ан го 

викале. За горе речени историк К едрин во том Н -р и  на стр. 543-,ќа

16) И  Г. Кедрин, според хрониката на Ј. Скилица, пиш у в а за зало ж -  
ништвото на Борис II и Роман, п а  додава : „Еднио1Д бил почестей од им
ператорот Јоан како магистер, а Роман бил скопен од бившиот п ар а- 
кимомен Јосиф “.

17) Јоан I Цимиски (925— 976) е византиски император (969— 976), 
кој меѓутоа умрел едва година подоцна.

18) В аси ли ј II (976—-1025) и Константин V III тогаш биле уште м ало 
летни синови н-а Роман 11 (959— 963). Во  963 год. Н икиф ор Ф ока се про - 
гласил за цар, a двајцава брака станале негови совладетели. (Во ракопи - 
сот П улевски  ja  поправал римоката бројка Ш -ќ и  во 1-ви.).

19) Всушност се однесува за резултатот од воетанието на четво- 
рицата браќа н а  комитет Н и к ола  во 969 год. што довело до образу- 
вашего н а  подоцнешната силна држ ава на Сам уила со центар во М а к е -  
донија. Однесувајќи се со респект кон византиските историчари, П у 
левски не само што држ авава ja  наречува „бугарска“, туку и Сам уила  
подолу го наречува „Х Х Ш -т и  к раљ  на престолот болгарски“.

20) Во  рак опию от на П улевски  јасно е н ап и т ан о  ?ьован, но без- 
друго се работи за греш ка при пиш увањето и треба да стой Роман,

21) П улевски  не е доследен: во истио-т пасус напиш ал —  альиш ча, 
преминувајешчи,- ко т миельезещи, гърчище. Си дозволивме и во вто
рив е случаи знакот щ  да го транскрибираме како шч.
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сведочил, а историк Зое ар во кк. X V II-т а  на стр. 172-ра, а историк 

Дуфресне на стр. 100-та5 а во предпис § 24-ти.22)

§ V I I .

Тики -само останал еден Самуиль, Х Х Ш -т и  ѕкраљ на престолот 

болгарски, а по свидетелството Анино Комнина23) во А  л  екай ja  дата си 

на кн. Х П -та , а 'во стр. 294-та ыапред, се велело  море [то] (езере, лимни  

—  грч.) со многу канали  го развел ш  от својето име това место го 

нарекол А хри да .24)
И  опроти ка што описал историк Кедрин и историк Зонар, Самуиль 

воинствен чювек и  храбар бил. Като получил олучај сва западна страна 

полостровска ja  опустош ил: и  Горна и До л на Маќедои-гија, реѕкле, и  за  

Тесали  ja  и Греција и Пелопонес, ама потамин рекле.25)
А  император Васи ли  ja  даж е ги смирил домашните си бунтови, 

тики после сам императ. во[ј]оководец се обратил на Б олгари ја  и в о ј-  
ската си ja  поставил под Традиција (старО!времено се в е лела  Сар дика)26) 
во поле Стопоьье. А  Самуиль болгарски, опроти цар ја  Басил и ja, бил  

скријен со вој ската си во орман, а по това Стефан; Конто отишол но|ќа 

цару Васильу да го излож ет за М елиеена, юту восточната царевмна 

М елисен  да ja  грабнет сакал, тики го советувал цара В аси ли ја  за да се 

р-ратит во Цариград, а Болгарите да ги оставит, му рекол. Тики  спроти 

предлога Контов цар В аси ли ја  н а  војската си je  заповедал за кон Ц а 
риград да следуват, а Самуил, краль болгарски, нато видел со својите 

си во ј нищи оту восточната вој ска неустројено и растурена си одела, 
а ка што бил скријен со вој ската си Самуиль, тики ценадејно, со голем  

вик, нападиал на восточната вој ска и ja  разбил, тики царските знаменији  

ги ютнел, а цар Васили  ja  кон Ф илипп ja  едва побегнал. Историк Кедрин  

и историк Зонар, на назначееото место, рекол историк Раич,27) оту 

сведочил е.

22) Г. М . П улевски  се труди секогаш да ги наведува изворите и  
литературата со кои се служ ел, но не е забележ ено да користел совре- 
мени српски или  бугарски автори.

23) А н а  Комнина (1083— 1148) е ќерка на Еизантиекиот император 
А лексе ј I Комнин; таа е автор н а  делото „А лек си јада“ (во 15 книги), во 
кое го опф аќа времето во коешто владеел татко й (1069— 1118).

24) Тоа не треба да се разбира оти Самуил по своего име го нарекол  
езерото (и град от) А хри д а  (Охрид), туку веројатно П улевски  го им ал  
предвид преданието за извикот на Сам уила во врска со името на Охрид.

25) П улевски  и  овде се однесува со резерва епрема пишувањето на  
Кедрин и Зонара, па затоа во својата понатамошна „П оправка“ вели  
оти старите историчари „наместо и стори ja  —  казале л  отари ja “.

26) Се однесува за денеш ка Соф и ja, ко ja  на грчки се викала  
Триадица, на латински Сердика, а на словенски Средец. Од X IV  в., по· 
името на старата црква „Св, С оф и ја“ градот го добил денешното име.

27) Јован Р аи Л  (1726— 1801) е истакнат српсюи историчар и писател, 
автор1 и на многу користената на  времето и cé до првата половина, 
на миеатиот век „Историја разних слав јанских народов, најпаче Б о л 
гар, Хорватов и Сербов“ (1794— 1795). И ако П улевски  често го користи  
како из вор, тој знае и остро да го критикува.
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§ V I I I .

А  цар Б аси ли ја, като видел Самушь ое успех и своијот недостаток 

за дочекување и о-дбивање напаѓајуш ча сила, затова Горгија Теронита 

го испратил во Д ол на М аќедонија оо некољ ку друж ш ье војска и му 

пюрачал за убаво да го утврдит Со лун  со војска за  одбрана, заради, 
ако би нападнал Самуил болгарски, да го одбијет. А  Таронит като 

ошѕшол во Солун, тики навчас го испратил сина си Асота против Самуш ьа  

за да бранит со вој ската си от грабежот и  плееот Самуиљов во дояно- 
маќедонскине страни. А  Асот питом нападнал со во ј оката си во ееко је  

ераженије, Болгарите Асота го фатмле во плен, тики затова и Таронит  

отишол -айну си на помошт, а штом Таронит отишол, тики во првото 

сражений е загинал.

А  с л  еду ј ушчмв е зборови ги писале грчките историци оваке заради  

чести домашни во Восточного царство бојеви, заради отмашченије С а -  
муиљу, кральу болгарскому.

Император Васи ли  ja  помислил јако  да ш  утврдит С алуна со војски  

и за да би го запрел грабеььето С ам ойлова и  сам император отиш ол  

на Ивери да војеват и таја зем ја во наследство да ja  превземет, заре  

нему му била записана от умершапо кральа иверскаго.

А  горе речено дело кога се правило во Иверији, а Самуш ь во 

метериз вој ската сет ja  поставил, а мало число војока во Солун  испратил, 
a Горѓија Таронит, градски командант, против Самушьа, болгарскаго  

краља, го испратил сина си Асота. А  Асот, не знојејеш чи мегеризот 

болгарски, тики меѓу Болгарите като влегол во етреде, го зеле  во гогрн, 
a Горни ja  сину си като сакал да му поможет, затова сам отиш ол таму 

и Болгарите, като го обиколиле, паднал мртов. Тики краљ  Самуш ь со 

победоносно оруж је преминал во Тесали  ja  и  во Ети ја и  во А ти ка и  во 

Пелопонес (M op ja ) влегол, a Н иќиф ор  В р ан  бил иопратен от цара В аси - 
лм ја за да одит по Сам уиљ а со војска, тики Сперхи ја река ноќа скришем  

со воЈската ja  преминал, като спале Болгарите силно <пи нападнал и 

безбројно ш  истепал и от својите ни еден не загубил. А  Самуш ь со 

сина си Романа28) лош и рани во това сраж еније добиле. Т и је  обаицата 

ж иви ќе да irи ф ател В ран  ако не беја се скриле меѓу мртвите бол 
гарски тела. А  като се запрело сечевьето иойта, тиќи обаицата побег- 
нал е през етолисиине ормање и преку Л и н да планида во Б олгари ја  

избегал е.

За горе речей случај историк Кедрин писал во том I I -ри  на 

стр. 349-та, а историк Зонар во кн. X V lI -т а  -на стр. 176~та, а историк 
Д у фреоне описал пред речей случа ј во тл. 7-м а, а во § 23-ти на стр. 
100-та, тики казал ату на 985-то лето било.

28) Во хрониката на Скилица — ■ Кедрин Самуиловиот син Радомир  

се наречува: Радомир Роман, Гаврил Роман, Роман Гаврил, Гаврил и  

Радомир. За да нема забуна, и  еамиот П улевоки во § Х П  од И ош ри јава  

пиш ува оти син му на Самуил „и Роман и Радомир се в е лел “.
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A  Самуил* краљ  болгарски, като отишол тога дома си, а  тамо нов 

ж аљ оет приимил, оту ќерка му прекумерно се з а г у б и л а  «во Аоота Т ар о - 
нитойв син, а во това време у  Болгари  било обичај оту некоја девојка, 
а ко ja  не дадат коде сакат, се убивала. Тики Самуиль ja  дал ќерка юи 

Арату за супруга и сврш ена свадба направиле, а като се сврш ила  

свадбата (бракот) Самуиљ со зета си и  со ќерка му ги июпратил во 

Драма (Дирахиум) град и  драмското содрж аније зету си го дал во 

у прав лени je.

А  Асот като отишол со ж ена си во Драма, првин ja  советувал 

жена си за со него да одот за j едко, тики обаица седналр на еден кораб  

и отишле при императора во Царитрад, тиши император А с  оту му дал  

голем чест и  достоинство магмстер, тики со Аоотово настојавање Д рам - 
скијон округ во императорско подајничество се завртеле. А  по това 

време Асот преку Ф или п и ја  влетал во Б ал  гари ja  и некоји  настели  

околу  Сардика ги расипал и  от тога дајма му правил пакоет тосту 

©и Самушьу.

§ ix.
А  от хилјадио лето гооподно даж е до самијот си мерт нар В аси 

ли  ja  ката година за во Болгари ја  правил различии: гремење, со који  

кралевината болгарска даж е je  разорил.
Историк Кедрин во том Н -р и  на стр. 551 ива под В  и D рекол,, 

а историк Зонар во кн. X V II-т а  н а  стр. 17б-та, а историк Дуфресне во 

гл. 7-ма, а  во § 25-ти на стр. 100-та, а  историк М авро Урбин29) на стр. 
311 -та оваке сведочиле :

В о  горе речено лето цар Васили ja  голема во j ока иш ратил  против 

Б о л  гадайте преку Имгора под предводитељство Теодюрика ПатриЗшја и  

под Н иќиф ора К си ф и ја  протоспартарија.30) П ред речени завојевале noiro- 
ламијот и  помалијот П реслаф и  и  Плисков,31) тики торжествено дома 

си i си се вратиле со восточната во ј ска.

A  текуш че лето цар В асили ја  пак . отишол во В олгари  ja  преку  

солунекине полиььа, тики В ер  и  Добромир градови г/и одзел. А  сер- 
фиџејскијот начелник Н икола, оту бил м ал возраст Н иколче го вел еле; 
ов ја  крепко против дара Васи  ли  ja  ja  чувал кредо ста серфеџиска, даж е  

со голема сила му го отнале градот. А  като му го отнале Серфвде, 
сам toe предал Н иколче на восточната во j ска и заради множество на-

29) М авро Орбини или Орбин (втората половина на X V I в. —  1614) 
е дубровнички историчар, aiBTop на делото „II Regno degli Slavi“, Pesaro, 
1601, преведено на руско-словенски ' во 1723 год. (С. —  Петербург), од 
кеде што веројатно и се служ ел  Пулевски.

Зп) Треба да стой протоспатариј (висока титула иа императорскиот 
дворец; во Константине п ол ). П улевски меѓутоа м  овде имињата си ги  
македонизира според својот усет и знаење (Ниќифор, Патриќија).

31) Веројатно под влијанието на јазикот на изворите што ги ко- 
рис тел, авторот ги употребува и  формите на имињата на градовите 
П реслав и П лиска.

22 Историја
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селеници Болгари цар Василија со воеточна војска го утврдил Серфиџе, 
тики от ту je се вратил во Цариград, а со себе го водел и Николчета 
и тамо патриќија го поставил.

Николче не се задоволил на царското достоинство, токо ка верен 
на отечеството си, ка што и Асот Таронитов избегал, од град скришем 
при Самумиа о.трчал, тики со Самуипа ©ојевал на Серфиџе против цара 
Васшшја. А цар Василија отишол за да то бранит Серфиџе. Леено цар 
го ослободил от опсадата Серфице, а Николчета пак го фатиле, тики со 
јоже врзан во Цариград го одвеле и во темница го затворило.

А от ту je цар Василија отишол во Теса ли ja, тики тије градишча 
шчо ги растуриле Болгарите ги поновил, a некоји градишча шчо ги 
држале ушче Болгарите им ги адзел, треки ют Тесалија отишол во Воден и 
со војнички роки го зел, а от тује цар Васили ja отишол во· Со лун.

§ X.
А историк Кедрин во том П-ри на стр. 552-ра В и D, а Историк 

Зонар во -кн. XVII-та на стр. 17б-та, а историк Дуфресне на определе- 
ното. му место, писале оваке:

На 1002-ро лето цар Ваеилија като бил да смирит африканскијот 
бунт во Кроњшчат, a Самуиљ болгарски со вој ската си отишол во 
Дренополе и зафатил да го бијет град от на ден Успеније Богородичино 
и ншадејно го пленил и си отишол. А цар Вааилија град Воден като 
го шгал со многу војока поткрепен, тшш враќајешчи се в град сите 
кастели болгарски ги покорил, а като отишол во Скоп je на Самуиља, 
зашчо во безопасност беше го основал логурот, ммслел оту зашчо било 
брежно местото не может да му досадит преку Вардар. Токо цар Васи- 
лија со средство војниците си нашол некој спруд, тики проминал преку 
Вардар (Аксии), a Самуип като го видел се очајал, тики со сета вој Ска 
своја Самуиљ побешал, а чадорот му (и оијот логур царската војока 
го присвоила и град Скопје Роман, Самуиљовиот командант, цару Ва
сину му го предал.

А горе речей Роман бил Петров син от бившијот краль болгарски, 
а кран Борисов брат, а и Симеон се вслед — по дедово ш име. А оту 
му го предал Скоп je Роман, цар Ваоилија го чувствувал со чин патри- 
ќиски и препозит и град Абид му го дал за живување.

А от Скоп je цар В а си ли ja отишол (на Перкик, токо· Перник го 
бранил Кракра, некој многу јунак Болгарин, и нападајешчи на Пер- 
ник цар Васили ja многу во j ска изгубил, тики като видел оту бил јак 
град и невозможно за да го оборит, а Кракра со веќавање не можел 
да го склонит, затова кон Филшшја отступил цар Василија, а Перник 
тога го оставил. " 32

32) Тоа е познатиот военоиачал-ыик на Самуила Николица»
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A болгарсх-ага налредиja ид ден до дан све полоню се умалјавала 
затова оту цар Васили ja ката година напагал на Болгарија, заре во 
некоје ераженије на 1014-го лето бшбројни Бол1гари истепал и 15.000 
живи фатил %/ί страшно ги наказал, зашчо очите им ги запржил 
со уторено желездо, тики от пред речен случај Самуил» болгарски се 
разболел и умрел.

А торе р & ч т  елучај историк Кедрин во том II-ри, на стр. 553-ќа 
С, Е, а историк Зонар во кн0 XVH-та на стр. И7~ма, а историк Дуфресне 
во споменатото место, а Историк Мацро Урбин на страна 311-фа и 312-та, 
оваке го писала: »

Цар Василија катагодина ишраќал војска на Бол гари ja што пле- 
гьавала и расипувала. Затова крал» Самушь болгарски не емејал јаѕвно 
со цара Васили ja да се удрит. Затова Самушь ги преградил врвиците, 
за «да не может да замикет војската восточна, во д’лш цимби и во клејде 
глобоки рвови (обколи) ископал и јаки плотови исплетол и голема 
стража -туje поставил, а со ло-гурот Самушь одзади стојал и таке се 
чувал от цара Василмја. А цар Васили ja като дошол тује, се обишол 
за да влезет, а стражарите Самуиљови го нападнале, и за со сила ко д и 
сака л е да шхезат, а етражата Самушьова од високото место мошне цар- 
ската вод ска ja убивале и ja ранувале.

А цар Васили ja като се очајавал заради преминув агьето, а Ни!си- 
фор Ксифија, филштискиЈот командан[т], го тешел цара Васи лид а и го 
советувал за да стоит ту je со водската спроти Болгарите да то гледадет, 
a Ниќифор от другата страна неполезна работа ќа направел. А като 
се советувале со цара Василија, a Ниќифор со сводата војска завртел 
преку Ваљависта, тики преку планина спроти плотот от коде пладае, 
тики на 29-ти јунија 1014-то лето одзади нападнал на Волгари,те, а на 
таков нечекан елучај гее уплапшле Болгарите и зафагиле да бегајет. 
А цар Васшшда го разгледал плотот и като видел оту чувачите го оста- 
виле, го растурил и бегачите зафатал да ги трчкат, тики миозина Вол
гари паднале мртви, а уште повеќе живи Волгари исфатште, а Самуил 
болгарски едва се спаси л тога и това со стогов си помоют, оту му го 
привел зшшот, јахнал и побешал.

А восточната во ј ска под дака стража во Прилеп ги одвела плена- 
тите Волгари; биле до 15.000 л>уди. Тики цар Ваоилија заповедал очите 
да им се избодат и на секоди сто људи на еден едно око да му се 
оставит за да ги водит Болгарите. Тики при Самуиља болгарски му ги 
испратил. (А сите биле Маќедонци, затова цар Василија очите им ги 
извадил, оту се делеле от царството си.33)) А като видел Самушь таке

, g X L

33) Оваа реченица Пулевски ja додал отпосле. со поситни букви, 
мегу редовите, откога била напитана етраницата. Тоа е всушвост на- 
пуштате на изворите што ги користел и коментирагье на наетанмте од 
македонского национално становиште; Самушшвата војска била еоставена, 
знача, од Македонци што биле долго в реме под византмско владеегье, но 
кои му откажале послушыост на византискмот император и образувале 
своја „бу трека“ држава, поради игро овод толку жестоко им с-е одмаздал.

Ϊ2*
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идејешчи му -војската. от жаљоет не можел да трпит, токо паднал на 
замју ка мртов, тики. со вода и со аромати малу се- повражл и. им 
посакал студена вода да се иапијет и  се напил; ■ тики го фатило срце, 
тики по двадни после и у мрел.

§ χ π ·

A краљ Самуил» от жаљост като умрел, теки син -му Гавриљ, 
XXIV -ти 'краль болгарски, ступил' на престол от. Токо ш Роман и Радо
мир се велел, оту от татка си со јачина во онагата го заминувал, а со 
у мот многу послаб бил.

Гаврил» бил роден от некоја ларисанска плената жена;: а на бол
гарского кралевство на 13-ти септембра ступил 1014-то лето. Токо не 
краљувал ни цело лето, заре отишол на лов, а ' Збван Владасав, син'-му 
Аронов,' го убил (а понапрад Тавриль от смрт го избавил).

А ' историк Кедрин на стр. 554-та под а) сведочил оту Самуил, 
отколи Гаврила, имал и други деца: Тројан, што му бил тост Андронику 
Дуки, и четири ќерки имал — Катерина била омажена за Исака Комнин 
императора, а Кооара била обручена за Владимира, крала далматин- 
скбг, а другите две, като била повладана Болгарија, ги одвеле' во Ца- 
риград; една се викала Мари ja, тики во Цариград получила достоин
ство зости затон оту можу си Асоту се согласила да му го дајет
отечеств,ото си.

А историк Кедрин во том 1Кри на стр. 5‘54-та В, С, а историк 
Мавро Урбин34) на стр. 3.12-та, а историк Дуфреан'е во гл. 7-ма, а во 
§ 26-ти, на стр. 101-ва, сведочат за Самуиловото владичество оту му 
било оваке:' * * ·

Даже бил жив ушче крал Самуил, >а Тесфилакт Батанијота,35) сю- 
лунскијот командант като бил, тиктА Гаврил, Самуилов син, като полу
чил толку големо кралевство, на час голема војана сила против пред 
реченаго команданта испратил под предводитёлсгво Несторово.36)

. А горе реченаго Нестора Теофилактов син Михаил го победил 
сосе. во ј ска и го испадил, тики со голем добив и со многу плененици 
при цара Васили ja отишол во Клејда,37) ушче го нашол плотот бијејешчи. 
А цар Васили ja, като го заминал плотот, отишол во Струмица и Тео- 
ф ил акту му заповедал да појет по висовите струмички и до каде щчо 
имало плотови да ги изгорит тики за кон Солун пот да му направит. 
А Теофилакг отишол за да исп’лнит повеленијето царско, токо като. го 
дочекале. плотовските стражари и го опколиле от секаде, тики со. помно-

34) Во ракописот името и презимето е напитано заодно: М авроурбин.
• 35) Пулевски ова го · расправа според пишу ваш его на Скилица —

Кедрин, бидејќи таму е.· дадено· името· на Ботани јат, до дека панегиричарот 
Михаил.. Аталијат го именува Никифор Ботанијат.

- . ' 36) Тоа е Несторица, еден од највлијателните големци - на Саму- 
ц ловиот двор.
...... 37). Тоа е клисурата К лидион  што ja» сноменуваат и Скилица т-
Кедрин и Ата лизат. - ....
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гуте војска' ту je закша-л. А цар Васили ja кате- чул оту- Теофйлакт: му 
затикал,- мошне će ожаль-остил за Теофилакта. Затова подалеку;-не отй- 
шол, токе се вратил во ' Затора, на Мелник, · крепоет созидан на некој-а- 
краѕта и мошне укрепен, со брегови' и со долови глобоки окружен, а 
от · околните места мелнички многу Волгари имало собраки.

Пики -цар Васили ja го испратил ' Сергија ' јеенуќа, от дворјаните 
си царски, човек добродушен и красноречив, за да ги советуват Болга- 
рите’ "да се предадат цару Васильу, a Сергија со својето красноречије 
ги склонил" Болгарите' и оружјето си го по дожил е, а и град Мелник сосе 
себе то предало цару Васильу. А цар 'Васи ли ja потов а честно ги приимил, 
тики и град от убаво со' во j ска го утврдил, а от ту je во Мојсополе се вра
ги л и таму чул оту Самуиљ болгарски умрел — 24-ти септембра ва 
1014-то лето.

. А  от Мојсополе цар Васили ja отишол во Целагонија и никаков 
вред на ништо не правел, само кралевѕкијот двор Гаврилъов вутелемски 
го . изгорел, ..тиши после ja испратил во j ската кон Прилеп и . Стипсов 
(Штип) го зел,. а от тује отишол кон В ар дар, тики qoi чунови и со.на- 
дујеви мехови на мост премина л Вардар, а на 9-ти јануарија 1015-то 
лето во ...Qqдун . се вратил.

§ X III .

. ,А историк Кедрин во том П-ри на .отр. 555-та А, В, казал оту цар 
Василија даже поседал.во Солун,. тики от Гавршьа краља болгарскаго 
му дошо[л] ..вестник .со написано писмо, а. во това краль Гавриль покор- 
ыост и верност цару Васильу му поднеоол. .

Токо цар Васили ja го зел Ксифија и Диогена, војсководците ои, 
тики во Мегленска страна ги испратил, а потова Мегленска страна и 
престолнијот град мегденеки во верност цару Васильу се предал.

А потова за малу време от братучеда си Јована Аронов, одејешчи 
на лов, го убил Гаврила на · 1015-то лето,' а только време владал Гаврил» 
— едно лето и,еден месец и девет дни. ....

Историк Дуфресне казал нетчо, ама многу кусо, тики за поарно 
разберуйаьье · :от историка Кедрина да кажевде; заре историк Кедрин 
оваке писал:

Во начало есента .Воден (Будна). беше му отступил от верноста, 
а цар Васи ли ja ги вратил, а жителщуе воденски во Вол.ер (во .Лер? — Б. Р.) 
ги преселил, тики потова во тије таски места две крепости (кали) направил: 
едната. ja еарекрл Срце (Кардja), а ..другцта на името свјати Илијово. 
А цар Васи ли j а, · сед ej ешчи тамо, тики Гавриль краль болгарски, проку 
некого Романа Клакавца писал цару Васильу и" му ветил покорност и 
царев служитель. Ä цар Васили ja не се уверјавал на горе, речено краль 
Гавриловр писмо, токо го испратил Ксифија и .Константина Диогена 
со. во j ска во Меглтенска страна, таки . Метл енскана страна, ja пленил е и 
град Маглен го онколи ле со во j ската си. А тога и· сам цар' -Василија 
отишол, тики првин реката што текла околу крепоста (ќалего) на -друга
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раедаки ja одардал, a Штор. ж  поткопале зиздонше от крешста (ка- 
лето), ш к  после заповедал покрај зиздовите на хрепоста да · наредат 
дрва и друш вешчи шчо горат за со огон зиздовите да ги расипит.

А жителите като виделе горе речената сила, навчас се предало, 
тики тога тује дар Василювата војска го фашла Домициана кавхан, 
првијот му советник краль Гаврильов, и књаза Јелица,38) командантот 
мегленски, и многу други вельможи болгарски сосе толемото mi мно- 
жество во j ска щчо биле на царската во j с к а со оружје даже се предал 
град Меглен. Тики цар Васшшја за фатените заповедал во Аспарханмја39) 
да ги одведат, а негодните, им рехол, да ш разграбат. Тики потова и ближ- 
нијот град до Меглен — Неготино (Ноги j а)40) им заповедал да го изгорат.

§ X IV .

А историк Кедрин во том П-ри, на стр. 555-та и 556-та, а историк 
Дуфрссне во гл. 7-ма, а во § 27-ми, на стр, 101-ва и 102-ра хаза л е оту 
Јоваи Владисав, XXV краль болгарски, а ;син му Аронов от брата му краль 
Самойлов, по наговор цар Васшшјов, Гаврила сина му краль.. ,41)

... западни народи ги пуштале во Болгарија да плењавајет, иики 
кралевскпјот палат што бил во Преспа го растуриле и церковта свја- 
таго Ахилшја ja разграбиле=.

Тики пак Болгарија под Восточното царство останала до времето 
цара Алексија Ангела до 1173-то лето, а во 1195-то лето пак зафатшт 
да оживуват. Восточното царство, като било стееяато от суседните си. 
страни, поради горе речей случај, и Волгари за ловраќањето на сло
бод ата си зафатиле да се трудат. Токо за Волгари во идушчава глава 
ќе искажеме.

И С П Р А В К А

1- во. Горе реченим историцим за одговор
2- ро. За разјаснење читателим Историјава

l -во. Горе забележеж истарици или од око (по тамин) или не 
знојале ѓеографија, или само пристрастно писале, тики наместо исто
рика казале логарија. A секој читатељ, биди какво битије като читал, 
сакат да знојет какво je битијето от историјата и љубовпитен je да 
разберет зашчо и коде je логаријата.

38) Како резултат на посредното користење на изворите, а можеби 
и лоради ограничената умешност при читавшего, Пулевски гвишува дш и- 
циана кавкан наместо Доментијан, а исто така и јелвица наместо Илица»

39) Тоа треба да биде Аслраканија — облает во Ерменија.
40) Ова не се однесува за денешното тиквашко гратче Неготино, 

туку за Еиотија — денешното веке испустено мегленско село H’ije.
41) До тука завршува континуираш-гот текст од страниците што ги 

имаме снимено. Потоа продолжуваме со страниците што го носат текстот 
на раскажувањето од табак XXVIII.
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’ 2-go. IÎO историксќото казување ушче.. пооднапред казахме оту
на,,даа.по:ри,, дошле Болгари во. -оваја. страна, a првијот. пот нашите ста- 
рвдци ги исподиле назад -во, старина та им. А по историкското казуваьье 
казахме и- за повторнијот пот оту еден дел Болгари дошол во Бесарабија 
со Аспаруха или од нужда или пресил ени. А по историкското казување 
казахме оту Полостров Балкански п’лно бил населен, ка и cera: кон 
север, и кон северски исток до Дунав, а кон исток до Црно море со 
Славјанм, а Елини Спарта и А тина, а Траки во Музиќија насел ени 
биле, ка што казале историци и историјм. А во горе речей XXI-ви § 
речени историци еијов Полостров Балкански го претстаеиле само за 
грчки и за болгарски народност да бил населен, а за. славјански народ- 
ноет нигде не спомнале и восточеите царевм ее ги казале Маќедонскш 
Славјани, toko Гриди и грчши цареви im  казале.

А по историкско и исторично казување уште пооднапред казахме, 
оту Босфор и Пелагонија, и Дардаеија и Долна и Горна Ма|ќедонија, и 
Мизија и Траки ja и Долна Мизија, и Пров а дм ja и Стредец, и Краина 
и Раеија, и Дукаѓин и Јепир, и Тесалија и Шумадија, и Мачва и Доспа-* 
дм ja уште на 1 400 годным пред Христа со Славјани била населена,

Ено горе речени истормкоки логарији ни давајет повод, тики и 
за болгарската историja со сите доказательства, а и за от други народ
ности живушчих Bio Полостров Балкански мсторијите им да ги кажеме 
за сек oj народност, за секој народ коташее je во оваја страна, нека 
си ‘ г и 3'нојат.

А болгарската ѓеографија овакв-а je до Богоровото кршчавање. 
Само Долна Мисија и Провади ja Болгарите ги имале до Балкан, а като 
се крсти-л Богор и Болгарите казато je оту царица Ирина, за подобренмје 
на Болгарите, Задгорје му го дала ' Б агору за Болгарите да ш населит, 
оту до тога Задгорје било пусто от војени нападенији. А цар Васили ja 
като je покорил Болтарија и им клал даванина — жито и вино да дава- 
јет на царството, а задгорците уште тога см разбегале преку Дунав, 
а другиве провинцији полостровски со Славјани си бмле населени 
и тога ка cera.

Токо горе речени историци за скопското собраније, спроти ка 
шчо ре-кле, това не било болгарско собрали je, токо маќедонско собрали je 
било й от сами Маќедонци здружено. Заре едно, се познават по мес- 
носта маќедонска оту Маќедонцм биле, а друго, се познават по мзмињата 
одбореички оту претставителите собраниски Маќедонци биле, и треќо, 
се познават по ѓеографијата болгарска оту не биле Болгари.

А по историксконо казување се познават оту Маќедонците като 
се собрало во Запада-пограничната им местност кон Орбите, тики 
за ос воб ож д енм ј ет [о] им сака л е помошч от српскијот краль Михаильчета 
за да се одельат от Восточното царство. Оту цару Васильу Маќедонците 
сами му далге повод за наказот им, зашчо во време африканското вос- 
таније цар Васили ja като отишол во Африка да го смирит бунтот, 
Маќедонците требало да одат во Африка да војевајет. А за да не би 
оделе Ма&донците да ѕвојевајет во Африка и во Азија, затова се 
одрекле от своијот см цар Васи ли ja, а се предале на противнијот им
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на царството краљу Самушьу за подајници. А дар Василија по емиру- 
ваььето бунтот во Африка, заради Саму иль овото вошествије во Маќе-. 
д они ja, зафатил Бол гари ja да ja победуват малу по малу, а като в лето л 
и Маќедонија да ja бијет и да ja победуват, а фатените војиици на 
Фурка, като видел оту сите Маќедонци биле, тики зашчо се делеле от 
цара си и от царството им, а под противен краль на царат-вого им оту 
војевале, затова очите им ш  запржил со горено желездо.

А като пстпаднала Болгарија под Восточного царство, тики ушче 
еднош под Делеаеа42) се подигала, Маќедонцитѕ све имале надеж за со 
Болгарите да се о с лобод ат, а по неверството Алузијаново, Делеана като 
го ослепил и побегнал во Цариград, тики после цар Михаил» Параиинак 
като удрил на Волгари ja, а Делеана ослепен го фатил и  Болгарија 
повторум под Восточного царство ja покорил. A Маќедонците паче из
губило надежд за от Болгарите, тики затова се орале во Скоп je и от 
Орбите сакале помошч, заре во Восточного царство ка издајеики ги 
презирале секогаш до тога. А Маќедокците, едно, заради от зависта, 
а друго, от жальоот заради оолепееите им льуди по цара Васильовото 
•наказание, тики Волгари ja като пропаднала — ни от коде немал е 
падеж за подобренијето им. Его зато-ва учинале Маќедонско ообршије 
во Скоп je за со иаквюе средство за избавленное да се договорајет, тики 
за будушче (допр-ва) да се -стара jer (грижат). Ето затова то вика л е краль от 
српски Михаиљчета и спропи согласијето собранмско му сакале војени 
помошч и краль.

А не ка шчо писал-e горе речени историци.43)

Г л а в а  VI-та

За поновување болгарского кралевство и за пропаѓањето

§ 1 .

Историк Зонар во кн. XVIII-та на стр. 215-та казал оту...

К н и г а  VII-ма44)
... со ќерка си заодно краљу Урошу му ja дал во наследство и 

ееферинсжи Банат, находјашчи се мету Олта и Банат темишварски до 
Дунав и до Ердель.

42) Петар Делјан востанал во 1040—1041 год.
43) Додека во прет ходи ото раскажуватье авторот компйлвяра мате- 

ријали од разни извори и од литература, мошне често со* просто слободно 
прераскажување или пак со преведување на текстовиге, овде веќе тој 
се чувствува прилично Слободан од обврската кое изворот, па самоетојно 
и  мошне јаско го искажува своето гледшнге, вќлучително и за употребата 
на бугарското име' во ередновек овейте пишани еп-оменици.

44) Бмдејќи и овде е прекинат континуитетот на страеиците при 
микрофил му ваььэто, продолжуваме со страницата што го носи крајот 
на поглавјето „Историја влашка“.

344



Д Власмте като се смешале со Славјаниве, таки от тога .после 
зафатиле да се вељат С лав ј ано-Вл аси и Влахо-Славјанм,.А кон обе две 
страной и Каравлахмја и Молдавија надлежно je да je опишмме, затова 
ja описахме овде. А делата влашки оту не ни служат за-онисуратье. овде, 
зато?а ги оставам неописани.

К н и г а  VIII-ма

За основувавье и разовување Ексархатот охридски

А во време царувањето ' цар Михаиљово, a Мореја, като, се кротиле 
Вугарите на 864-та година, таки по четири" тодини по крштаеаььето' бу~ 
гарско се оделило и Восточна и Западна цркви. И’ во историјана бу- 
гарока кажано je оту ги одвраќал папа Вугарите кон Западна црква, 
ама Вугарите пак см оетанале под ниќеисхото богочестије и во настојаште 
време .православии христијани се.

А во југозападните краишта маќедоноки, покрај . Јадранско Море 
и до сува мега, до Республиката Венецијанска, като живувале Арана- 
утиное иод в ест очно богочестије, тики, зафатиле паче да се одвраќајет 
от восточною богочеетије, а со западна-црквенското благочестие се 
служиле. ·

Тики во Византија -като царувал цар Коетантин Леонов45) за да не 
би се одвраќале христијаните кон Западна црква. затова на 914-̂ та 
година во Охрид je основан

Славјански ексархат

Тики от тога после Охри деки јот ексархат духовшетвувал над 
свијех прмвославни христјани, тики и во турскою дару ваше неповре- 
дим останал даже до 1762-та46) година.

А като царувал султан Мустафа II-ри во Охрид им ало некој лош 
забит полицејски, тики охригани скришем ги истгратиле Танче-бега 
и бојар Лигда и Нејка челебија во Цариград за против забитот да се 
жаљат на Паша-капија за спротм лошите му чинови да го испадат со 
права судбина и да сакајет друг забит. А пред речени преставители 
като отишле во Цариград друго средство не посакале за да си преата- 
вет жаљбата, τόκο  право во Патрикаана отишле за да сакајет помошт' 
— за со жаљбата против забитот преставување коде требало за пре-

45) Како м во други случаи, Пулевски и овде ги помакедончува 
тугйте имшъа и презимиша: Леон го правей Леонов, а подолу употребува : 
Душан Дечаисков Стефанов, Урош Душанов, Немањиќовски, Котро- 
маноски и сл.

46) Охриде ката архиепископи ј а е укината во 1767 год., но Пулевски 
веројатно се повел по познатата .охридска песня, (од Г. Прличев?), за 
којашто и самиот споменува на крајот на ова прглавје.
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давање да ш управил на Кагшја. À пред реченй протстав ит£л.и, като се 
јавиле во Патриаршија, тики Патрикаана со радо срце ти прйршиша 
ем им ветила помошт за да ги проставит на Капп ja сама Патрикаана.*) 
А охриѓани велат оту Патрикаана наместо против забитот да ja напра
вит, Патрикаана жаљбата ja направила против екеархот, тики преста- 
вителиме охридски ги из лога л а Патрикааната за като ѕги прашајет на 
Кагшја: „Аљ го наќете?“, да речат: „Го неќеме!“ — и се даршило.

Тики преставителите уште во Цариград даже биле, екеархот го 
кренале от Охрид в Цариград и му сакала Патрикаана оставка, а ек- 
сархот не дал и таке го сурдисале во Света Гора. Тамо и умрел. А  
купите преставитељски се запустиле, заре като го кренале екеархот от 
Охрид ги прок л ел уште кинисува ј ешти от Охрид. А по. оваја работа 
имат и десна сочинена.

Пред кажување

Оту нови историци српски, секој историк писавши историја ерп- 
ска, като ти размотрим подробно, различно и куео, ми се чинит, и секоја 
историја оту требет свмјех народн-и елучаји да ги кажуват верно. Тики 
за потполно одостоверење ja кажувам у превод от иеторијата Страти- 
мироќова* 47) што ja писал 30-ти -новембра на 1792-ра година, a ja пре- 
вручил во манаежр Ковилје (у Бачка) православному архијепископу 
Стефану, карловечкому митрополиту за штампа.

К н и г а  1Х-та 

И с т о р и ј а  с р п с к а  

За Србија и за Расија

Г л а в а  1-ва

За во сегдащта земји кој живувал пред рождество Христово
даже дошле Срби

§ Гви
А старите жители от овттје земји српским Венецјаним дошле за 

жилишта во седмо.. ,48)

*) А  едни велет оту Патрикаа ги откупила за да викајет оту .го 
ееќат екеархот, а не забитот.

47) Стефан Стратимировиќ (1757— 1836) е карловачки . митрополит 
(од 1790 г.) и автор на научни и литературно трудови, мегу кои и 
историски, од кои Пулевски превел некой делови. Споредбата на овој 
текст со оригиналот е мошне укажувачка и ние посебно ќе се запреме 
на друго место врз тоа прашање.

48) До тука завршува првата -страница од табак DXLV1I. Следниот 
текст е од почетокот на табак DLXXXXV.
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.... А  Отредец to имале завладей уюте .со татка му, со краља Сте
фана -Дечанети во · бојот бивши против к[р]аяъа Михашьа бугарсда кои 
восток , до Мали Искар, преку Балкан «а до Баба и до Петричево ,и до 
Побијш Камен и до вис он над Баша.

§ ХХ-ти
A краљ Душан, откол и пред речени области што ш повладал во 

пред последко време, токо уште поодиапред ги им ал завладани и. Горна 
Маќедошја и Јетгр (Ипиро) и Музеќија до Јоцеко и Јадроиско мориња. 
А пред стојашги обвласти като ш  завладал под свој правленије, тики 
да 1345-та год. поникал собор (собраштје, скушитина, синод) от сите 
држешни обвласти из дошл е во Скопје. Тики во собор от от сите обвласти 
издошле сите владици и многу определен!! свјаштеиици мирски и ови 
српски војводн и властшщи.

Н-ро. За како je  избран патрик српски

А по повельбата кралева Душ.анова соборот најнапред го избрал 
тогашнИјот владика Јоани1шја за српски патриарх.

И Рко. За еотвореније царство српско

Изборот патриархов като се створил гю повельбата кралева Душа- 
нова, тики, патриархот Јоаниќија предложил собору за да се прогласит

JUb h  цар Душан српски.

А  спроти натриарховнјот предлог соборот Душана то пригласил за 
дар сршэко^маќедонскм и бугарсшя, тики патриарх ЈоаииЗшја го венчал 
дара Душана со царска коруна.

А Срби оту шпале·, два дара: 1~ви бил цар Душан Дечансков Стефа
нов., 2-ри бил цар.Урош Душанов, тики во следујуштиве редови следуват

1-во кажуваяье за цара Душана 1-ви.

§ 1-ви
А царот като се корунисал за цар српски, тики изразделил многу 

чинови спроти као во византискијот двор што имале чинови, а царотве- 
ната држава цар Душан ja разделил меѓу царски намесници, тики и цар 
Душан зафатил да живуват спроти као што живувале византиските 
цареви.

А пред стојаште царување цар Душан произвел орден Свјати 
Стефанов, тики со орденот Свјави Стефанов ги; наградувал . (задово- 
лјавал) заслужните му льуди за одличност.
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‘ А -Орбите, откате си ■ избрале -патриарх, -тики вселенски ј-от цари- 
градски патриарх .· немал шот ...да правит друго, а ' тој издал- ;т1 р0клетйја- 
.(анатема) над. Орбите' оту -ш избрале · - и  тије патриарх да·· ей имајет. ■

§ Н-ри

А цар Душан државата си откато ja разделил со иаместници ыа 
народот си, а намееницим им дал мошне висок власт,. тики .по некшьку 
годани наместеиците .ice осилило мошне,, тики нов о основ аната држава 
да,..-ja растурувајет зафатиле. ·. ···-·;., . . ·.i.:·.·

А  цар Душан като се задарил над Српското.. царство· тики сину- си 
Урошу му дал титла за краль српски и -обвласт Вардариja, · стојашти... 
меѓу Ј.онско Море и до Дунав,. тики и град Скупи до . Јонско Мрре . и 
до Заливон јемолски.

§ Ш-ќи. Белешки49)

А за титлата царева Душанова се наодит забележана цар Душан 
Стефан во многу книги што ги’ поклатьал ' во цркви и во манастири 
от 1346-та год., тики от тога после титлата Душанова iCB-e цар се апоменат. 
Стефан Душан, по божји.. мил ост, над Далмација и над ,Славошда? . и 
над Албанија и над Раем ja, и над Боана и над Ма&донија — записан 
стоит во секоја книга цар.

А грб (арма) царев Душанов се. пишит ќи бил заштига (штат) 
над Кралеветво бугарско, pi над Славонмја, и над Босна и над Маќе- 
донија, и над Далшација, и над Србија, и над ХорватОка, и над Расија, 
и над Поморска (Помориja), а по фамилија je писан НемаПиќовоКИ 
и Котроманоски.

Кажување за Босна като потпаднала под Србија

§ 1-ви

А цару · Кантакузену,1 оту му се умалило Виз антиското царство, 
тиши мошне · недовольно· му паднало, ама Кантакузен откато се утврдйл; 
во Цариград, тики от цара Душана ги посакал сите одземенм обвлаети 
византиски да му се вратет назат, ем за пред . стојаште сакалье повто- 
рувал некольку пота да сакат. Тики на 1347-ма год. преку испратеници 
Кантакузен основано пооакал за постаријот уговор да се подновит, заре 
Кантакузен го обнинувал цара Душана оту тој го расипал уговорот. А

49) И овие „Белешки“ Пулевски γρι прави за да засегие две. суште- 
ствени прашакьа за неговата идеологија: титулата на Душана,, во .коja 
е вклучена и Македонија, ж неговиот грб, во кој е вклучён и македон- 
скиот лав. Пако овие грбовници се творба -на подоцнешното време, ‘"бй- 
дејќи во XIX век тие често се препечатувани, Пулевсзш.не можел да не ги 
оцени од македонското становиште. А како сего тоа се гщетставувало 
и 3â какви цели ее користело в. Д-р Александар Матковски, Грбовйте нк 
Македонија (Прилог кон македонската хералдика), Скопје, 1970, сл. 83.
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Кантакузен, като видел оту цар Душакс неќел ни да чујет, тики Какта- 
кузен ги поникал erapn-cojу зните му Турци за да му дојдат во' Визан- 
тија .и:· да ja пленат Србија. ‘ · .

§ Н-ри

А во (сушто време се готвел мажарскијот краљ за против нови ј от 
цара Душан а да го победит под свој врховен власт. Тики от пред по- 
следен случај цар Душан се претворил во голема грижа (брига, гајле), 
тики затова цар Душан с,е завртел при папа Климента VÏ-ти, под 
покровительство папово. Тики папу го· замолил цар Душан за да го 
одвратит маџарског кральа от неприј-атељското напаѓаше на српската 
"д ржав а, а цар Душан 'nanè je50) се ветил оту ќе припознет наново пр- 
венетво, а от Восточна црква ќе ice одречет.

......  .... Раздики исторички

Историк СтратимЈировиќ рекол оту пред последно кажување измис- 
лено го рекол историк Рајнанд за да угодит св ј атому оцу пани, а за 
во срПеки рукописи рекол- Историк Стратим)ирови|ќ, оту архијепискупа 
Данил рек'бл: „Ниќаќви развратности цар Душан ни насоне не ш  
видел“ .,. " ;

. . .  тики обајцата еден по еден ги победил, а Сосмана (Ш мшмана) 
го загубил . (пресекол), .

... ’ § IV-ти

A Гојковијот син обдржал кралевската си титла От кралевмте paiii- 
кански, тики заради Ниш протестувале потомците му на 1444-та год. 
за да го земет внуковите, ама све узалуд било, заре уште султан 
Мурад зав л ада л.

А от бојот што останале живи синови В’лканови, тики сосе татка 
им краља В’лкана .си ja загубиле и земјата си одеднуш. Тики после 
•нигде не могле да се придружет, макар со кшажевски титли, нито за 
во Тесали ja, а нито за во Ал бани ja да владајет негде.

§ V-Ти

За Крадевика Марка кажување

A постаријот син В’лканов рашкзанеки краљ Марко, наречен Кр-а- 
левиќ Марко, ка го зел боенанскијот крал» Братко Нови Пазар, а крал»

ѓ 50) ·Мменката· папа Пулевски ja третира како именка од женски 
род, бидејќи за него е важно как о завршува зборот (сл. врховен власт).

• 51) · Моштите на Марко Крале останале· на Ровике, а- не во Марков 
Манасгир; кај. Скоп je* *.' Вез друге и овде авторот го кориетел· како исто» 
риски извор преданието за гробот на Марко.
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Марко и Приштина и Ниш му ги дал щ-ьазу Дазару, заре Марковата 
Кралевина Ja раадаале Бошнаците. Тики по некоје. време Кралевиќ Марко 
отшнол при султан Мурата, му се покорил, а султан Мурад то пришил 
и долниве градишта му ги да [л] под владакье: Костур и Прилеп, Лерин 
(Локрис) и Тиквеш и Артот во Мора, и се обврзал да војеват под сул
танова команда. Ама зашто им помагал Турцијем против хриетЈани, 
тики испод Кралево (Крајово) во В лапша држава го убило на 1 0 -т  
окном. 1394-та год. во поле Ровина. А  мощтите Маркови му се наодет 
во скопеки Марков манаотир,51) a краљ Марко по себе не оставил 
никакое челед ни деца.

За трекиј от дед от Српското царство

§ 1-ви

A треќијот дел от срдското царство садржавал: Канала, и Дра- 
чевица и Требунија, тики Торги ja Б алча .ги завладал. А пред речен 
Балча имал дваица браќа — Отрашимир и Балча II-ри, a Ѓоршја бил 
син от стари Jot Балчое.52)

Тики по  смртот цар У ранго в ш завладал Шкодра и Зента,55) и 
Катаро и Kpyj, а биле некој дел от Царството орпско, a некој дел ги 
завладал от византиските деспоти.

§ П -ри

Ама Торги ja Балча им ал поголем помошт от Лажните отколи от 
византиските еднаверци заради да му поможат ако би се надејал, Тики 
заради помагањего му Балча на 1368-ма год. сосе бра&а ей се предал 
папе, а потова Балча се удрил со до тога бивши јот краља В’лка рашкан- 
ски и това било заради женењето со ќерка му краљ В’лканова...

ФрагменШыраны ucüucu од Историјата

Табак 375
6-то. Конгресот берлински от 13-т-и јунија со 13-т и јулија 1878 год,

3-ќо. Ама Књажество Болгарије не Je останале свјатмстефанските 
граници, to ko  Волгари ja ja разделило на две по ловитве :

а) една Кња[же]вство Болгарија, со два милјаунѕи жители,
б) а друга Восточна Румелија (Мизија), останале под непосредствен 

политичен к војен власт султанов, ама со · ширсжоместна автономија и 
со хриетијански генерал-губернатор.

52) Пишу вашего на туште имшьа во духот fm македонсашот јазик
го наогаме и овде: Горѓија Балча наместо Гураг Балша, Балча II, па 
дури и Балчов наместо Балша II, одкосно само Балша; Страшимяр 
наместо Стратимир и сл.

. 53 *) При преводот Пулевски ja зачувал старата носовка во изго- 
ворот (Зонта наместо Зета), додека традоште Катаро и Kpyj ш предала
со тугата форма.
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А  сине други земји што се от ступени Руси је  по св ј атастеф ански јон  

.уговор, ш  вратиле Отоманскеј царевине во притјажеии ј е.

За поносење македонско

Табак 377:
(Илш оставеп простор од 4 страницы, но не се исполнети 

со текстот од ова поглавје!)
Табак 378:
О п олномоќена депутација со лично покануваш е за на болгарски  

књ аж евш ш  п ресто л . . .

К н и г а  Х1-та

За старисдавјански племиња (сојеви) полостровски a настојаште 
временски именски нареченији

Раскажување а)

За настојаште временски имиња Славјанов . полостровски следу- 
јуш тиве се:

1- во. Јеновци (Торбеш и)
2 - ро. Торлаци
3- TO1; Ш оп је  Б ели  

. .4- то. Ш оп je  Ц рни
5-  то. Ш и јаци  (Ш умадинци)
6- то. Задгарци
7-  мо. Чолащи
8-  мо. Ч ељ јаци
9-  то. Врбаци

10- то. А јран и
11-  то. К ардали њ а
12- то. М аријовци
13- то. Бо'ндарци
14- то. Брсјаци

.Табак 379:
15- то. Свењевци
16- то. У љ у ф и
17- то.. Мијаци
18- то. Пчинци.

Раскажување от б)

' ' За на'стој аште временски имиња от гш о-народни народности и след  

' реченшзе полостровци се: .. . . .
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1-во. Арнаути  

'2-po. Тоски
3- m  К у ц о -В ласи
4 - то. Грци
5-  то·. Јевреи
6- то. Егупци
7- мо. Јуруци
8- мо. Ермени
9- то. А рапи

10-то». Курдови
. l l -то. Татари  

12-то. Гагаузи.

За под а) реченине сојеви (племпња) раскажување настојаштиве 

по л остров еки Славјани:

I -во.-. З а  именскмх им промзведенији  

I Ι-ρο. За местнмх им жилиш та.

Г л а в а  1-ва

1-во. Раекажување за Јеновци

Едно за именски mi произход, а друго за местно им жилиште:

1- во. Јеновци затова ги вељат оту се празнословни во бројење, 
заре на место да речат: еден, една, едно, едни —  речувајет: јен, јена, 
јено, јени, тики затова ш  велиме Јеновци сине христјани дукадински, 
а А реаути  ги вельат Торбеши само Турцщ ам.

2- po. A  јеновски меотни ж илиш та им се: Љ уботин и  Гора во' П риз- 
дренски округ, а и во Тетовски округ —  покрај ш арскине ормање.54)

2-ро. Раскажување за Торлаци . . .

1- во. Торлацим им се производит имено : едно разделечнине им 

куќи во меетноста, а друго —  секакво губре го велат тор, a треќо, оту 
■нивјено со стока го торат меѓу леем, тики затова се вељ ат и  мету 

себе Торлаци.
2- ро. А  торлачко местно ж илиш те je  от Б алк ан  кон, север до Дунав  

и от Тимок, измеѓу Дунав и Балкан , кон истоке до Иокар.

54) Интересно е што П улевски  ги наречува Торбеш и само „Јенов- 
ците“ во ш арпланинскиот регион Гора (денеока во C P  Србија, C P  М а к е -  
дрнија и H P  А лбан и ја  —  в. Д -р  Б л а ж е  Рястов ски, К он  проучу в аььето' 
на народната поезија на- Горанмте, „Македонски ф о лк ло р “, II, 3— 4, 
1969, 137— 156), но не и другите М акедонци ■—  муслимаеи во М акедонија  
што денеска .н и . се...позлати .со тоа име. Ова, посебно. го рдбележуваме  
затоа што' таквй' и денеска Најмногу живеат во неговиот роден крај —  
во Дебарско.
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3- ќо. Раскажување за Бели Ш опје . . .

l -во. Ш оп је  се производит име от дуљ ка (ш обурец чепш енски), 
зашто дуљ кана ja  ведет ш опка, а во зборузатьето паш е, оту имат родов-« 
скм јединици, -пшш као долу  речениве разли ки  се дельат:

Н а ш и н с к и :  Ш о п с к и :

дулец, дуљка, дуљче шоп, шопжа, шопче —- чис[ло ] ед[инстзено]

Сви три род[ови] : шобурец, ш обурка, ш обурче —  чис. ед.ин[ствено] 
дулец, дуљки, дульчшьа ш опје, ыюшш, ш опчш ьа — ■ мне. число.

А  Б ели  Ш оп  je  ее ведет затова оту носет бели  алиш та и  пожени  

шапки, а  бели-ш опско местно ж ш ш ш те т а  je  во долу  речениве окрузи:

а) Краште (Куотшдшьеко)
б) Радомирска и Брезничка окол. и Трнско окруж је
в) Самоковско окру  [ж  je ] и  Нхтиманска и Бан>ска околи ји
г) Златичко и Софиско, и  Пиротско и  Н иш ко окру [ж  je ] до М орава.

4- то. Раскажување за Црни Ш оп je  . . .

1- во. Ц рии Ш оп је  се ведет затова оту носет црни алиш та (одежда) 
а со Б  елине Ш оп  je  еднакви се и  во словесност и во поносење.

2-  po. А  щ ш и-ш оповско местно ж ш ш ш те им je  -во д олу  речеш ш е  

окрузи  и околи ји  цуйестеих се:

а) П олено ќустенд шьско и  преку Струма кон северо-исток;
б) Речица и до С аса кон југ во окру. Кустендал>екиэ
в) В о  Дупничка околи ja  кон југо-исток до К ресла.
Т абак  380:

Восточно-моравска: Ниш , П рокупје, Лесковец, Вранье окрузи и  

окруж ни варош и с е , . . .  б) Б ела  П аланка, К урш ум ли ја  и В лао т н и ц а . . .

6- то. Раскажуваиье за Задтрци  . . .

(ги изведува од „Задгорје“ на просторот о&Јантра до Д у 
н а е  и Балкан, na ш набројува и местата:)

. . .  Трново и  Р ухч у к  (Русин), и Сништов и Плевен, и Ловеч, Н ико 

поль, Орехово, Враца, Орхани је, Сш шстра, Дреново, Карлово, Сељвијово, 

Тројан, Јетропољ, Луковец, Тутракан.

7- мо. Раскажување за Чолаци . » .

. . .  чиуљ аво зборување, заре на место човек, речувајет чољјаж.. 
a овије не се чкуљ ави  во роците, ток о ее чкульави во зборувањ е. . .

23 Историја
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(Н а с е л е н и  се  в о  м ест ат а:)  Ф илипија, Т ат ар -П  аз арџик, Стара З а 
гара. Асково (Ас1ши). Костенец, Стаяимака, Н ова Загора, Чир пан, К а р 
лово,55) К алоф ер , К азан л ’к, Панаѓуриште, Пеш тера, Брацигово, Батак.

8-лю. Раскаж\пвање за Чељјаци ..,

. . .  ш ут ли в о  зборување, оту на место човек речувајет чељ јак , а 

наместо ќа речувајет ж а  (ш а) и п р о ч и . . .
(Н а с е л е н и  с е  в о  м ест ат а:) Славен, Јамбол, Дренополье, Ш умен, 

Котел, Ка-рнобат, Ајтос и  п р о ч , . .

(Од кажубст ешо за Мијацише и за народнаша просвета) 

Табак  Ѕ82:

3-ќо. М и јаци  за наука способни льуди се, а.ма като не се образу- 
вани уште м-али по м ајкинија нм јазик, затова останувајет сосем прости 

во животот си.

а) К ато одрастат мошне веимательни се и льу б о впит л  ив и за као  

иедоветнм да слуш ајет биди к  а кв о пред и ли  после каж увањ е учевно.

б) Виетина вгошательни се за разбирэтье М ијаци, ама от простота 

никсхго не признавајет за учитель ќи им je  или  ќи им бил, токо со прос
того си гордејење дејствувајет као мошне знојни простаци.

в) А  М и ј аци во све турско царувањ е не им je  запрено учењето за  

у четье no м ајиинија им јазик, ама заради немање учители се училе  

само во црковни книги, тики затова не се книжевнм.

г) А  М и јаци нека не се надувајет као черево на ж ар со простота 

си, токо даж е ти метка јет децана «со црковни книги, токо со долу  

речениве книги нека ги учет децата си во домашните им училш нта:

1- ©а. Слав јанска и грагаЦска букварки и аз-буки  п иш ете;
2- ро. Верски молитв и, колку  за себе да знајат и  Символ;
3- ќа. Стречовница (диктовка) да знојат;
4 - та. Јазичтаица (граматика) да изучат;
5-  та, Слогница56) (аритметика) да изучат;
6-  та. Растенијица (ботаника);
7- ма. Лет omi с (народна историја);
8- ма. Ж ивотш ы щ а (зоологиja ) ;
9 - та. Писмовница и писменм соображ ении,

10-та. и Зем ји-описаније полаегровско.

55) Н екой  градови се повторуваат во ракописот: или смета дека и  
таму има „Ч олаци“ или  пак ja  има пред вид и околината на тие централки  
градови што може да биде населена и со разни етнички групп.

56) Терминологијата на Т. М . П у  леве км е посебно интересна од 
ф илолош ко гледиште. Прегледот на предметите за народ ката просвета 
во МакеДониЈа мету другого ни донесува најточни толкувањ а на некой  
ва-жни негови неолош зми.

354



А  гатанкм и пословици и песни и приказни излиш ни се за во  

домашни учш ш ш та предавања, заре повеке ги маткајет учениците.57)

19-то. Раскажување за македонски граѓани

И  македонок. граѓански христјани смеса се от сви славјангаш  

сојеви и от и,ни народности христијанеки, тики сине се возвишевајет  

за благороднещи македонски, а уште не се секавајет оту се маши за 

сите лош отији што се наносат на хриети ј анскоио насел ени je  македоы» 
ско.58) A  лошотијите граганско-македонски се затова, оту не се сообра- 
зувајет со славјаеокине племиња; затова имајет мошне лош о име. А  

пред последно име, като не je за каж увањ е во кнмтава, то ко македонски  

граѓани нека се потрудат да си поправат и-мето си, заре први после
дователи ka го кажет.

Б Е Л Е Ш К И  З А  К О Д Е  Ш Т О  С Т О И Т 59)

1-во. За славјански производи —  —  —  —  —  —  —  лист 1— ви
2~ро. За старите столеињ е славјански —  —  —  —  —  ли. 2— ри
3. За от ошто се производит имев о славјанско —  —  ли. 6— ти
4. За славјанскијов јазик  погаш ен je  —  —  —  —  —  ли. 7— ми
5. Одсобити доказательства ист ори ja  македонска —  —  ли. 11— ти

За II -р и  дел од Историјава —  —  —  —  —  —  лис 12— ти
1- во. За синорите македонски —  —  —  —  —- —  ли. 12— ти
2 - ро. За основот от Македонского царство —  —  —  —  ли. 13— ти
3. За подробност от македонските цареви во прилог —  13— ти лист
4. За краљ ја  Ф илип а П -ри  во 4-ти прилог —  —  —  —  13— ти лист
5. За цара Нектенаводја ј египетски —  —  —  —  —- —  лист 15— ти
6. За Александров ото родување —  —  — > —  —  —  —  ли. 17— ти
7. Царственик В елики  Александров —  —  —  —  —  ли. 21— ви

57) Токму поради сфакањево оти народного творештво не им е 
иаменето на децата, туку само на' возрастите, П улевски  и ja  издаде 
евојата. „Македонска песнарка“, како ш поемата „Самовила М акедонска“, 
надвор од номерацијата на учебниците.

5Ѕ) Овој текст е најилустративната потер да дека П улевски  се пот- 
пирал главно врз селанството м  врз од него излаченото еонафство  
(работници -и занаетчии), но не и врз граѓанството, бидејки нашите 
градови во тоа време имаат и различен етнички состав, а и  самите С л о -  
вени се веке поделееи на разните „вери“ и  „партии“ што им служ ат  
на соседните националистички пропаганда, па со тоа ги сгхречуваат 
основните стремежи на Македонците за сопотвена национальна ' еманци- 
пација и афирмација. ·

59) Содржината на Историјата ja  пренесуваме нано л  но според pa- 
ко гшс от. Подв леченого е од еамиот автор. Пагиѕнацијата во текстот -е со 
римски бројки, а овде е и: со арапски. Предговорниот текст не е вклучен  
во оваа содржина. Овој факт, како и еаведееата 1892 год,, недвосмислено 
потврдуваат дека предговорот е напиш ан откога книгата била веке 
наполню завршена.
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σ π .)60)

1-  во. За зацарувањето В ели ки  Александрово —  —  —  ли. 21— ви
2- ро. ’Ц ар  А лександ ’р61) како ja  собрал воj ската —  —  ли. 25— ти
3. А лександ ’р като кинисал на Рим  —  —  —  —  —  ли. 25— ти
4. А лександ ’р като отишол от А н гли ја  —  —  —  —  —  ли. 27— ми
5. А лек салд ’р  като кинисал кон Восток — · —  —  —  ли. 29— ти
6. А лександ ’р  като отиш ол во Јегипет —  — · —  — · —  ли. 31— ви
7. Ц ар  Д ари ја като нсгхратил војска против В ел. Алекс. ли. 33— ти
8. Вел. А лекс , като бил посланик при цара Дари ja  —  —  ли. 37— ми
9. В ел. А лекс , като го покорил К риса —  —  —  —  —  ли. 41— ви

X . .Александ’р като отишол в темница —  —  —  —  ли. 45— ти
X I. А лександ ’р  като се бил со К нди ја  —  —  —  —  —  лист 48— ми

X II. А лександ ’р за со амазоеките —  —  —  —  —  —  лист 50— ти
X III . Александра като го советувале војниците му —  —  лист 57— ми
X IV . За отрујувањето А лександра —  —  -—  —  —  —  лист 60— ти

За исторички р а зл и к и . . .  лист 64-ти, зачало 21-во 21— во

К нига IV -та. За от 311-та год. до 148-ма година
пред Христа —  —  —  —  —  —  —  —  —  лист 65— ти

1-  во. Исторички разлики  за  Александровите војскаводци лист 65— ти
2- ро. За Грци како  ги привлекло  Римјаните за  да ja

завладајет М аќедони ја —  —  —  —  —  —  —  лист 67— ми
3- ќо. За римските цареви и за Рим јани  како ja  завла 

дел е М аќедонија —  —  —  —  — · —  —  —  —  лист 68—-ми

Д ел тре1ш, книга V -та —  —  —  —  —  —  —  —  лист 69— ти

1~во. За даж е се произволе римските цареви —  —
П -ро. З а  римската држ ава како je  учетыата монархи-

ческо у п р ав л ен и е  —  —  —  —  —  —  —  —  лист 76— ти
III-  ќо. З а  цара Костадина В ели ки  —  —  —  —  —  —  лист 88— ми

IV - TO. За одељувањето од Римского царство и за ими-
њата от римските цареви —  —  —  —  —  —  лист 93— ќи

V -  TO. Книга V I-та. Бугарска историја —  —  —  —  лист 95— ти

V i-το. Книга V IÏ -ма. И сторија влаш ка —  —  —  —  лист 140— ти
VII-MO. З а  Ексархот охридски —  —  —  —  —  —  —  лист 144— ти

VIII-MO. За пришествијето ерпско —  —  —  —  —  —  лист 147— ми
IX -ΤΟ. И еторија за слободните далматински обвласти —  161— ви лист
Х -то . Раскаж увањ е за Југозаеадна Славони ја  —  —  163. лист

X i -го. И сторија за Севернославјанско кралевство —  лист 173— ки
Х П -то . За сотворение Српско царство —  — ■ —  —  —  лист 195— ти

Х Ш -то . За Боона како потпаднала под Орбија —  —  лист 195— ти

60) Овде започнува „III книга“ од ракописот што може да се прет- 
поста ви по бројките што почну ваат одново во ова поглавје.

6ί) Во ракописот насекаде: альександър.
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X IV -το. 5-ти дел. Турска историја62) —  —  —  —  —  лист 204— ти
XV -то. За како се разорило Српекото царство —  —  лист 206— ти

X V I -  TO. За Скендербега fo p ra  —  —  —  —  —  —  —  лист
X V I I -  TO. За превземашето Цариград —  —  —  —  —  лист 221— ви
XVIIÏ-TO. За опсадата бечка ·—  — 1 —  —  —  —  —  лист 263— ќи
19. За 1-ви бој царица Катерина —  —  —  —  —- —  лист 270— ти
20. Р у  си ja  и  Авустрија —  бој против Турци —  —  —  , лист 274— ти
21. За Турци ја  раекаж увањ е —  —  —  —- —  —  —  лист 276— ти
22. За крж али јите каж увањ е —  —  —  —  —  — · —  лист 277— ми
23. За Осман П азван -оглу  —  —  —  —- —  —  —  лист 278— ми
24. За султан М ахмудово царувањ е —  —  -—  —  —  ли(ст) 284— ти
25. З а  грчкото востаније во Пелопонез —  —  —  —  л. 294— ти
26. B o j русиски против Турци ja  1828 год. —  —  —  —  л. 302— ри
27. Кота добиле Грци слобода —  —  —  —  —  —  —  лист 315— ти
28. За кота je  направен низам турски —  —  —  —  —  л. 321— ви
29. За Гегите раскаж увањ е —  —  —  —  —  —  —  лист 323— ќи
30. За арнаутско востаније и за султан  М еџ [и ]да  —  —  лист 324— ти
31. За Гул хане хатиш ериф  — ■ —  —  —  —  —  —  —  326— ти
32. За васалство мисирско —  —  —  —  —  —  —  —  лист 328— ми
33. За арнаутско востаније63) —  —  —  —  —  —  —  лист 330
34. За ливанските племмња —  —- — · —  —  —  ■—  332
35. За от 1848-ма до 1852-ра год. —  —  —  —  —  —  ли. 333
36. За бој против Ц рна Гора —  —  —  —  —  —  —  ли, 337— ми
37. Р уси ја  —  бој 1853-ка год., бој против Т урци ја  —  —  ли. 339— ти
38. За бојот кримски —  —  —  —  —  —  —  —  —  лист 340— ти
39. За цар Н и кола  ката умрет —  —  —  —  —  —  —  ли. 348— ми
40. За сојузничкијот уговор —  —  —  —  —  —  —  ли. 351— ви
41. За уговорот париски —  —  —  —  —  —  —  —  ли. 352— ри
42. За књ аза М илош а враќањето —  —  —  —  —  —  ли. 355— ти
43. Завера против султан  М еџида и ливански  случ. —  357— ми
44. За умирањето султан Мецидов [о] и  за царувањ е Азиз. 359— ти
45. За критскою  востаније —  —  —  —  —  —  —  —  360—ти
46. За влаш кото родство ослободувањ е —  — * —  —  —  ли. 361— ви
47. Обнов ење К ритскою  востакије —  —  —  —  —  —  363
48. За П ариската конференции а 1868. год.64) —  —  —  ли. 364— ти

62) В о  текстот (табак DD IV, стр. 3) стой: V-ти дел. За откако дошле 
Турци во Јевропа. Историја от 1360-та год. до 1889-та год. Значи, овој 
дел то пяжпувал по или  во споменатава годана, односно во времето по 
растурањето на неговата С  л ов еискомакедонска книж евна друж ина во 
Соф и ja  (1888).

63) ПЈишувањето на П улевски  за  ова восташсе (од стр. 331 во р а -  
кописот) го искористил Георги Трајчев во „Книга за мияцит'Ь (Историко- 
географски очеркъ )“, София, 1941, 47— 48.

64) Додека за  ностарата истормја m  користи сите достапки извори  
i i  добар дел од тогаш постојната литература, за периодот по 50-тите 
години од минатиот зек  тој хиишува како сводок и ли  й учееник во наета- 
ните на Балканот, поради што овој дел од книгата има посебен интерес 
за нас. За ж ал , засега е е  располагаме со овој текст од Историјата.
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49. За превземање калине сргвски —  —  —  —  —  —
50. За убивањето књ аза М и хаи љ а —- —  —  —  —  ■—
51. За ферманот К адиф ов —  —  —  —  —  —  —  —
52. За Востанијето ерцеговинско —  —  ·—  —  —  —
53. За Бојот српско -  ту реки —  —  —  —  —  —  —  —
54. За о с л его о дув ањет о бугарско —  —- '■—  —  —  —
55. За поносење маќедонско65) —  —  —  —  —  —  —
56. За настојашти полостровски нареченији. К н . l i  ra
57. За словеетност маќедонски66) —  —  —  —  —  —

ли. 365— ти 

366— ти 
369— ти 

ли. 371— ви 

ли. 372— ри 

373
лист 377— ми 

ли. 378— ми 

лист 386— ти

65) Овој наслав стой над четири правши страници во ракопис’от. 
Треба да се претпостави дека тле биле и напш пани, но «од некой при
чини авторот не ги -препишал во комплетираната книга, иако им го 
оставил одмерениот простор.

66) Последново : поглав је е многу оштетено од в л  агат-à ‘ и  мувлата,
п а .д обар  дел од листовите проюто се распаѓаат и тешко се читаат. ,:Тукй  
П улевски  дава кратка граматика на македонскиот ја зи к  и правй ко -  
ментари врз јазично -  литер атурни п р а т ањ а  што- главно не' се непознати  
од другите негови ракопией. ' *
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