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ЛЕДЕНО ДОБА 
 
Милутин Миланковиќ,1 на стр. 193, пиши: „Многу понатаму во минатото се 

дошло со анализа на радиокактивните минерали. Тие минерали се распаѓаат со тек-
от на времето по старите физички закони, така да нивната анализа ни овозможува 
одредување на нивната старост. Ама тоа распаѓање е толку споро да мораат да про-
хујат милиони години да тоа во анализата на минералите би можело да се исполи. 
Освен тоа, таа метода може да се примени само на оние геолошки периоди и слое-
ви во кои радиоактивните минерали се пронајдени, а тоа е само изузетен случај. За-
тоа календарот на Земјиното минато е заснован на тој метод оди од 35 милиони го-
дини пред сегашноста и достигнува до 1900 милион години во давното минато. За 
новиот век на Земјината историја тој не ни дал никакви податоци. А тој нов век е за 
нас најинтересен, оти тек во него на Земјата се појавил првиот човек и во него се 
одиграл голем настан ледените доба, кој оставил длабок траг на лице Земјино. 

Тоа, како веќе самото име кажува, се страшни доба. Ќе ги опишам со неко-
лку зборови. 

Топла, скоро жешка клима, владеела пред нив во Европа. Така во средна 
Европа имало тропски шуми, а на Алпите, кои баш тогаш се издигнале, се белел ве-
чен снег само на нивните врвови, повисоки отколку што се денес. Но малку- помал-
ку, од почетокот неосетно па сè поупадливо, почнал тој снег да го шири своето ца-
рство и да ја поместува својата граница долж боковите на планините пониско. Лед-
ниците почнале да створуваат талози, да се спуштаат во низините, освојувајќи и за-
трпувајќи ја долина по долина, ширејќи го околу себе студот и уништувајќи ја ве-
гетацијата. 

Голема пресвртница настапи след тоа и во растителното и животинското ца-
рство. Животните ги напуштаат своите промрзнати паши, трагајќи потопли преде-
ли или се прилагодиле на новите прилики. Човекот се повлекол во пештери и ни 
оставил тогаш документи за тоа доба, цртајќи по ѕидовите на тие свои скровишта 
мамути и други животни на леденото доба. 

Во илјадогодишното напредување ледниците ги прекриле сите Алпи. Севе-
рниот дел на Европа, целото Скадинавско Полуострово; денешната Англија, Дан-
ска, делови на Германмија и Русија и голем дел на Северна Америка биле затрупа-
ни под слој на снег и лед, дебел бар илјади метри. Изгледало дека целата Земја ќе 
замрзне. 

Но, поново од почетокот неосетно, почнал да се обвртува текот на настани-
те. Потопли лета почнале да ја нагризуваат ледената облека на Земјата, царството 
на снегот почнал да се стеснува, да после илјадогодишната борба било потиснато 
на врвовите на планините. Глечерите оставиле долини, ама на своите некогашни 
краишта оставиле навалјано камења, да тие глечерски морени посведочиле докаде 
се распростирало царството на ледот. Тие морени ни раскажуваат дека тие ледени 
доби се поновиле во различна снага и должини неколку пати во Европа и северна 
Америка, а остатоците на човечкото орудие и неговите сопствени коски сведочат 
дека човечкиот род преживеал неколку вакви периоди на студ, од кои секој траел 
со илјади години“. 

Во леденото доба, сè она што не се повлекло во Левантот, замрзнало- и луѓе. 
                                                 
1 Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekova, Nolit, Beograd, 1979. 
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ЛЕВАНТ 
 
Милутин Миланковиќ, на стр. 213, пиши: „Не сум доспеал на тоа да ве пре-

дупредам, ама вие, јемчено, за време на нашиот лет сте виделе големи области на 
Европа и Северна Америка покриени со длабок снег и лед. По понатамошниот пат 
во минатото сме виделе како тие краишта поново се озелениле, да брзо потоа да би-
дат покриен со бел плашт. Неколку пати тоа се повторувало, и тие времиња на снег 
и лед биле оние што во науката се вика со ‘ледени доби’. Човечкиот род преживеал 
неколку такви ладни таласи, а годината 478 000. пред сегашноста го изгубивме не-
говиот траг сосем- или човекот го немало или не можевме повеќе да го разликува-
ме од сродните животни“. 

Стр. 297: „Вашиот љубезен повик божичните празници да ги спроведам во 
вашиот дом го приман радо и благодарно. Јас ионака патувам веќе овие денови за 
странство. Сакам, пред сè, тогаш да го потсетам мојот почитуван и драг пријател 
Владимир Кепен кој наскоро навршува девеесет години на својот плоден живот, а 
сакам да ги посетам уште некои свои познаници и соработници на науката. Тие ста-
лно и сè поздашно ја применуваат мојата крв при своите испитувања на Земјната 
минатост. Со тој начин пронашле дека човекот живеел уште пред 430 000 години 
во Европа. Така нашиот прататко Адам се поместува во давното минато, а со него и 
Ева. Но таа не губи со тоа ништо од својата грација, а нејзиниот убав костум поста-
нува, како што гледаме, сè помодерен. Жените остануваат секогаш украс на приро-
дата и цел на нашите желби во сите поднебија и времиња“. 

Бидејќи човек=човек од самиот почеток,тој во леденото доба си се повлекол.  
Во Ларус,2 на стр. 224, се вели: „Тековина на палеолитско доба...Од почето-

кот на квартерот- пред некои два милони години- Земјата поминала низ ледени пе-
риоди од кои останале појачани траги на таложење, и кое го прати, изнад 35- упо-
редник, голем пад на температурата...“. (35- паралела јужно од островот Крит, Р.И.)  

Ова говори, јужно од 35- паралела, белата раса опстојувала во ледено доба. 
Таа таму со имала своја цивилизација, одгледувала животни и растенија итн. 
Поимот Медитеран означува средоземна земја, каде е и Средоземното Море. 
Самиот поим Левант=Леванот означува со вода да се налее: леван - в = леан. 
Следи Белците со заладувањето пред да замрзнат се преселиле во Левантот. 
Т.Ф. Гаскел,3 на стр. 14, пиши: „Од време на време во текот на ледените до-

би низ цела геолошка историја на Земјата знатна количина на вода го заробува лед-
от. Денес, всушност, живееме во умирачкиот стисок на леденото доба кое дости-
гнало својот врв пред некои 10.000 години, а започнало измеѓу некои 500.000- 
1.000.000 години порано. Одколу 1/10 вкупна површина копно денес е заледено“. 

Белците биле повлечени во Левантот..., а Црнците опостојувале одвоено. 
Бидејќи темните раси имале заедничко потекло од пред д постојат контине-

нти, тие генетски биле истоветни- со јака густа коса, ретка брада и не обрастено те-
ло со влакна.Пак, Белците имале ретка и тенка коса, со јака брада и обрастено тело. 
На Белците им припаѓале говедото,коњот,свињата,овцата, козата, кучето, мачката... 

Па следи во Источна Азија биле Монголите, кои биле само ловци и рибари. 
Тие оттаму околу 13 000 г.п.н.е. преминале во Северна Америка, а во Јужна Амери-

                                                 
2 „Opšta enciklopedija Larousse“, 1967, LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris (Vuk Karadžić, Beograd, 1973) 
3 T. F. Gaskell, Seas, Maps, and Men Copyrght Geographical Projects Limited, London, 1962, Mladost Zg. 
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ка пристигнале околу 8 000 г.п.н. Тие во Америка немале домашни животни, граде-
жи (пирамиди)... писменост. Наведеното било само наследство на Белците. 

Белците од Источното Средоземје се селеле кон Исток. Селењето било со 
своите домашни животни. Така од свињата се создала кинеско- индиска свиња која 
била пократка како што биле ниски темните раси. Таа на тие тамошни услови по-
чнала да складира повеќе маст, која се претворува и во млечна маст за исхрана на 
цицалчиња. Кај говедото, како кај камилата, се создала грбка со складирана лој која 
на тие сушни простори на камилите им служи како резервна храна: маста има двој-
но повеќе енергија, а и резервар за вода.Па од маста се произведува најповеќе вода- 
иста количина вода колку и маст. Следи на камилата блиско í било магарето. Кај 
овцата во коренот на опашката и седалната коска почнало да се складира лој итн. 

Се заклучува, домашните животни и растениј биле повлечени во Левантот. 
Затоа било загонетно како е можно 168 Шпанци предводени од Франциско 

Пизар во 1532 година да ја масакрираат војската од 80.000 Инки ? Се објаснува за-
ради подобрата наоружаност со меч и челичен штит во однос на Инките со дрвени 
стапови. Во новата книга Вилијам Мекнил како географски детерминизам ја наре-
кува „радикална новата верзија“, каде се наведува ниту господ ниту интелегенција-
та тоа не го направиле. Во делото „Пушки, бактерии и челик: судбини на човекови-
те суштества“ биологот Џард Дајмонд од Универзитетот во Калифорнија (Лос Ан-
гелес) докажува дека Европјаните однеле разни бактерии како што се ситните сипа-
ници, со чија помош било уништено приближно 95% Индијанци. Тоа произлегува-
ло од храната- одгледувањето на житни растенија и домашни животни. Приближно 
до 11.000 години пр.н.е. сите во светот биле ловци и собирачи. Но набргу потоа на-
родите во областа на плодната полумесечина (денешен Ирак) и во Кина почнале да 
се населуваат на тие подрачја и да произведуваат храна и така започнало да се 
складира храната.Напротив,ловците-собирачи, кои биле во движење, тоа не можеле 
да го прават. Собирањето на храната значело вишок на храна. Тоа овозможувало 
зголемена популација од 10- 90 пати поголема отколку кај ловците- собирачи. При-
пипитомените животни кај нив ширеле бактерии-легло на зарази.Големите сипани-
ци водат потекло од кравјите сипаници, малите сипаници од говедската чума, а 
грипот од свињите и патките.Пак, Индијаннците не биле одгледувачи на животни, а 
во Америка нив ги пренеле Шпанците. Значи, земоделието и одгледувањето на жи-
вотните било развиено во Европазија, но не во Африка-Америка-Австралија. Во 
Евроазија растенијата добро раѓале,а животните лесно се припитомувале.Во Австр-
алија имало само едно растение за одгледување (Macademia nut). Во Америка, вклу-
чувајќи го предокот на пченката итн. имало недостаток- сите биле мали, не вредело 
да се жнеат и предизвикувале сенска треска или алергија на кожата. Во Африка се-
кое повредно житно растение потекнувало северно од Сахара и ниедно не можело 
да ја премини пустината и да се проспособи кон јужната клима. Значи, 32 од 56 
треви (овде спаѓаат оризот и пченицата) потекнуваат од Евроазија, како што важе-
ло за домашните животни. Африка ја имала само кокошката бисерка, Америка само 
ламата и Австралија ниедно животно. Житните растенија и животни биле припито-
мени на Блискиот Исток и Медитеранот, а оттаму пренесени во Евроазија. Пак за 
север- југ на Африка и двете Америки на житните растенија од Андите и на ламите 
им одговарала вистинска ладна клима. Тие така не можеле да се рашират во це-
нтрална Америка и во топлите низини. 
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Се наведе: „Во Африка секое повредно житно растение потекнувало северно 
од Сахара и ниедно не можело да ја премини пустината и да се проспособи кон ју-
жната клима“. 

Па во Северна Африка домашните животни и растенијата биле од Левантот. 
Бидејќи Јужна Америка биле споени со Африка, а Европа немала домашни 

животни, се потврдува, домашните животни и житарици со мешункасти растенија 
во леденото доба биле повлечени во Левантот. Еве доказ: во Америка немало коњ... 

Бидејќи од птичјиот грип и големите сипаници се умира, тие не учествувале 
во создавањето на крвната група А туку само малите сипаници и грипот на свиња-
та. И затоа крвната група А била/е одбојна на животинска храна-таа е вегеријанска. 

П. Адамо и К. Витни,4 на стр. 43, пиши за Лектини: врската со исхраната: 
„Има хемиска реакција меѓу крвта и храната што ја примаме. Оваа реакција 

е дел од нашето генетско наследство. Неверојатно е вистината што дури и денес, 
при крајот на дваесеттиот век, нашиот имунолошки и дигестивен систем сè уште ја 
претопочитуваат исхраната на нашите претци со иста крвна група. 

Ова го знаеме поради фактот наречен лектин. Лектините, многубројни и ра-
зновидни протеини што се наоѓаат во храната, имаат својство на англутинирање 
што влијае на крвта. Лектините се моќно средство за организмите во природата да 
се врзат кон други организми во природата. Многу ’ркулци, па дури и нашиот иму-
нолошки систем, го користат овој ‘лепак’ во нивна корист. На пример, клетките во 
жолчниот канал имаат лектини на нивната површина за да им помогнат да приле-
пат бактерии и паразити. Бактериите и другите микроби исто така имаат лектини на 
нивната површина, што им помагаат да се залепат на лизгавите слузници во телото. 
Лектините на вирусите или бактериите честопати можат да бидат специфични за 
некоја крвна група, што значи дека полесно се залепуваат кај лица со одредена кр-
вна група. 

Сличен е и случајот со лектините во храната. Едноставно речено, кога јадете 
одредена храна што содржи лектини кои не одговараат на антигенот на вашата крв-
на група, лектините почнуваат да аглутинираат крвни клетки во пределот на одре-
ден орган или органски систем (бубрези, црн дроб, мозок, желудник итн.)“. 

Стр. 31: „Генот на групата А почнал да се развива во раните земјоделско оп-
штества. Генетската мутација што ја произвела групата А од групата 0 се јавила ра-
пидно, толку рапидно што степенот на мутација бил четири пати побрз од оној на 
Drosofila, обичната овошна мушичка и сегашниот рекордер ! 

Каква би можела да биде причината за ваквата исклучителна стапка на чове-
чка мутација од крвна група 0 кон група А ? Одговорот е опстанок. Опстанок на 
најсилниот во пренаселено општество. Групата А се покажала како потпорна на ин-
фекции што се чести во густо населени предели. Урбаните и индустријализираните 
општества набргу станале група А. Дури и денес преживеаните од чума, колера и 
големите сипаници се претежно од крвната група А, а не од група 0“. 

Стр. 289: „Еден извештај од Перу што бил објавен во Lancet, ја опишува пр-
ичината за неодамнешната епидемија на колера (инфекција што се карактерзира со 
екстремна дијареа и опасно губење на течности и минерали) кај голем број жители 
во Перу со крвна група 0. Историски гледано, склоноста на крвната група 0 кон ко-
лера е веројатно причина за уништувањето на голем дел од населението во древни-
                                                 
4 Д-р Петар Џ. Д’Адамо и Катерина Витни, Крвни групи и исхраната, Мак-Фит д.о.о. Скопје, 1999. 
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те градови, каде единствените луѓе што успеале да преживеат имале крвна група А 
која е поотпорна на колера“. 

Стр. 290: „Во текот на средниот век чумата била позната под името ‘Црна 
смрт’ и претставува бактериска инфекција што претежно ја пренесуваат глодари. 
Луѓето со крвна група 0 се поподложни на чума...“. 

„Ситните сипаници се официјално искоренети преку глобална вакцинација, 
но имале огромно влијание на човечката историја. Крвната група 0 е особено под-
ложна на ситните сипаници поради што американските Индијанци имале огромна 
стапка на смртност кога биле заразени со овие сипаници од страна на Европјаните 
со крвни групи А и В. Индијанците се скоро 100% тип 0“. 

Монголските Индијанци биле само со 0, а белите Индијанци со 0 и А. 
На стр. 27 има слика: „Историја на антропологијата на крвните групи. По-

чнувајќи од најраните времиња, шемата покажува одредени човечки развојни етапи 
во однос на воведувато на нови крвни групи. Интерсено е што еволутивните про-
мени во крвните групи имаат скоро библиска временска рамка. Кога сите биле кр-
вна група 0 (најдолгиот временски период) и живееле на исто место, јаделе иста 
храна и вдишувале исти организми, немало потреба од понатамошни промени. Ме-
ѓутоа, со зголемувањето на бројот на населението и миграциите што следувале, ва-
рирањето се забрзало. Следните крвни групи А и В се само 15 000- 25 000 години 
стари, а крвната група АВ е уште понова“. 

Следи крвната група 0 била од самиот свој почеток на видот човек, а крвна-
та група А настанала во Левантот, каде Белците во леденото доба со траење од 1,0-
0,5 милион години опстојувале. Па крвната група А била многу постара од 25 000 
г.п.н.е. која настанала од зараза на чума на говедо и грип на свиња, кои се држеле 
во голема концетрација што било повод и за зараза. Крвната група В била по 3500 
г.п.н.е., кога Белците се селеле кон Источна Азија. Бидејќи монголските Индијанци 
во Америка стигнале околу 13 000 г.п.н.е., Монголите крвна група В никогаш нема-
ле. Ова опстоило и кај монголските Индијанци во Јужна Америка и по 8 000 г.п.н.е. 

На стр. 29 има слика: „Од нивната древна татковина во Африка, раните ло-
вци и берачи со крвна група 0 се прошириле низ Африка и во Европа во потрага по 
нови извори на крупен плен. Како што се соочувале со променливи услови во око-
лината, почнале да развиваат модерни расни карактерсистики“. 

Темните раси имале заедничко потекло од пред да постојат континенти, а 
Белците во леденото доба биле во Левантот. Следи Северна Африка му припаѓала 
на Средоземно Море со својот Левант: левант - т/н = леан/леат со морска вода. 

Следи крвната група А да се шири кон Исток, а крвната група В кон Запад. 
W.F.Ganong,5 на стр го претставува крвногрупниот систем (АВО) 
Крвна група   Средна Европа  САД 
0    40    45 
А    43    41 
В    12    10 
АВ      5      4 
Вилијам Ц. Бојд,6 на стр. 432, има табела со крвните групи- Еве за Баските: 
0 57,2; А 41,7; В 1,1; АВ   0;  

                                                 
5 W.F.Ganong,Lehrbuch der Medizinische Physiologie,Springer-Verlag,Berlin Heidelberg New Jork,1979. 
6 A.L.Kreber: Antrologija danas, Vuk Karadžić, Beograd, 1972- во оваа книга има дел и на В.Ц.Бојд. 
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Како што ги имале Баските крвните групи 0 и А такви биле Балканците, кога 
од Балканот Балканците се населиле во Европа како гранични единици на Мерови-
нгите, претходници на Франките, кои го примиле христијанскиот правец од на Рим. 
 Подоцна има монголски наезди. Меѓутоа, најважните биле од со Османите. 
 Следи со високо учество на крвната 0, а Монголите немале допир со Белци. 

Популација   Место  0 А В АВ 
Ам. Индијанци (Јуте) Монтана 97,4 2,6 0 0 
Ам. Индијанци (Тоба) Аргентина 98,5 1,5 0 0 
Ам. Индијанци (Сијукси) Ј. Дакота 91,0 7,0 2,0 0 
Ам. Индијанци (Квакиути) Колумбија 85,4 12,2 2,4 0 
Па умерено А,вистински број на гени В- Монголите биле во допир со Белци. 
Ам. Индијанци (Навахо) Ново Мексико77,7 22,5 0 0 
Ам. Индијанци (Пуебло) Хемез... Н.М. 78,4 20,0 1,0 0 
И со високо А, малку В- Монголите немале крвна група В,а допир со Велци. 
Ам.Индијанци (Бладс) Монтана 17,4 81,2 0 1,4 
Ам.Индијанци (Црно стопало) Монтана 23,5 76,5 0 0 
Староседелци Австралија Јужна Австр. 42,6 57,4 0 0 
Староседелци Австралија Западна Авст. 48,1 51,9 0 0 
Ам.Индијанци (Шошони) Виоминг 51,6 45,0 1,6 1,6 
Полинежани   Хаваи  36,5 60,8 2,2 0,5 
Ескими   Кеип Фервел 41,1 53,8 3,5 1,4 
Староседелци Австралија Квисланд 58,6 37,8 3,6 0 
Ам.Индијанци (Равна глава)Монтана 51,5 42,2 4,7 1,6 
Бидејќи крвната група А била доминатна врз крвната група 0,преовладува А. 
За да се утврди дали некој Монгол имал удел на Белец треба да се спореди 

со одликите на Монгол и Белец- одлика на Белецот според брадата и косата кои се 
разликуваат со на Монгол: оштра коса со право влакно и друго. Исто така, и разни 
традиции: дувачки музички инструменти им припаѓале на белата раса. Да не се 
изуми дека и гуслата како жичан музички инстримент им припаѓал на Белците- тие 
неа ја однеле во Кина..., како што било со градежите (пирамиди) и други нешта, 
кои никогаш ги немале монголските Индијанци само со крвната група 0. 

Адамо-Витни, на стр. 44, пишат: „За среќа, повеќето од лектините во исхра-
ната не се толку опасни, иако можат да предизвикаат разновидни проблеми, особе-
но ако се непожелни за одредена крвна група. Најчесто нашиот имунолошки си-
стем нè брани од лектините. Нашето тело отфрла 95% од лектините што ги прима-
ме преку нашата вообичаена исхрана. Но најмалку 5% од лектините што ги внесу-
ваме успеаваат да навлезат во крвотокот, каде што реагираат и уништуваат црвени 
и бели крвни клетки...“. 

Значи, организмот се прилагодил, што не смее да се претера со иста храна... 
Бидејќи крвната група А била на Белци, а крвната група В на Монголи, сле-

ди да се разликуваат две генетско- географски подрачја на белата и темната раса. 
Александар Македонски заприметил крокодил и ист грав кај реката Нил и 

реката Инд. Во ова споредување се гледа дека крокодилот немал врска со житарици 
и мешункасти растенија, затоашто тие не вирееле јужно од Сахара. Па како што со 
крокодилот бил слонот, биволот…, не можел да биде гравот кој бил однесен од бе-
лата раса кај Нил и Инд. Истото се јавува и во Америка каде стигнала белата раса. 
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Стр. 167: „Луѓето со крвната група В можат да јадат некои видови грав и ме-
шунки, но повеќето видови грав, како леќа, наут, индиски боб или модар грашок, 
содржат лектини што го попречуваат производството на инсулин. 

Општо гледано, типот В од азиско потекло полесно поднесува грав и мешу-
нки од останатите луѓе со крвна група В, бидејќи се навикнати. Но дури и Азијати-
те треба да го ограничат нивниот избор на овој вид храна на само оние групи што 
се многу корисни и да го јадат умерено“. (Се вели: „бидејќи се навикнати“, Р.И.) 

За пример се наведува сојата, која се одгледува во Јапонија и западно од неа. 
Таа како грав таму била однесена од источното Средоземје, кога Белците се селеле: 

Стр. 164: „Меѓутоа…Според азиското размислување, млечните производи 
биле храна за варвари и поради тоа не треба да се јадат. Последиците се присутни 
дури и денес, иако има голем број луѓе со крвна група В во Азија за кои исхраната 
базирана на соја е штетна за нивниот организам“. (Следи без говедо и коњ, Р.И.) 

Стр. 120: „Типот А добро напредува на растителни протеини што се наоѓаат 
во неколку видови грав и мешунки. Заедно со сојата, гравот и мешунките се одли-
чен извор на протеини за типот А. Меѓутоа, треба да се има предвид дека не се здр-
ави сите видови грав и мешунки. Некои видови грав, како на пример лима, точкест 
и наут, содржат лектин што можат да предизвикаат намалување на производството 
на инсулин, што често претставува фактор и заздебелување и за дијабетес“. 

Како што гравот и мешункастите не биле афрички, тие не биле и амерички. 
Стр. 158: „За луѓето со крвната група В најчести фактори за здебелување се 

пченка, ељда, леќа, кикирики и сусам. Секој од овие храни има поинаков лектин, но 
сите влијаат на ефикасноста на метаболизмот и резултираат во замор, задржување 
на течности и хипогликемија- голем пад на нивото на шеќер во крвта по јадење на 
оваа храна…“. 

Стр. 159: „Типот В е сличен на типот 0 во реакцијата на глутенот што се на-
оѓа во ељда и производи од цели зрна на пченица. Глутеинскиот лектин придонесу-
ва кон проблемите што ги предизвикуваат другите видови храна кои го забавуваат 
матеболизмот. Ако храната не се вари ефикасно и не согорува за да се храни орга-
низмот, тогаш се таложи во вид на сало. 

Самиот житен глутен не го напаѓа типот В толку сурово колку што го напаѓа 
типот 0, но ако житото се додаде на пченка, леќа, ељда или кикиритки, крајниот ре-
зултат е исто толку штетен. Луѓето со крвна група В кои сакаа да ослабнат задол-
житетлно треба да одбегнуваат жито“. 

Во книгите за Александар Македонски се говори за пченкови полиња. Пчен-
ката била позната во Далмација и Јужна Италија. Постој веројатност, таа да биде 
донесена од Викинзите од Источна Америка- по патеката на јагулите. Меѓутоа, таа 
ја имало во Западна Америка, каде само изчезнатата флота на Александра стигнала.  

А неговата баба и мајка биле Бригијки- следи и илирски Бриги. Пелагонија 
била средиште на бригиската цивилизација.Па Европа=Бригија, Пелагонија и Баба-
Божица Ма[јка]. Од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес. Вр-
ската на тн.Троја била со Пелагонија:исток езеро (море) и запад Баба (Ма)-планина. 

Бранко Вукушиќ,7 на стр. 42, пиши: „Патот кон вистината за Америка водел 
најпрво од оние најмлади култури и народи кои имале несреќа да дојдат во непо-
среден пресрет од европските освојувачи- Астеци, Маји, Кечу, Ајмаре и др, чија ку-
                                                 
7 Branko Vukušić, O Trojansko- slovenskoj misterji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003. 
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лтура и неследство најсурово било уништено...Во нив се зачувани вклесани остато-
ци на алфабет, во Копан во Хондурас цели книги на Маии писмо...“. 

Перу, според Перун, кој бил бог и вон тн.словенски простори во Азија, како 
бог на секајцата, грмежот и дождот, а тоа го обожувале белите Индијанци- Пелазги. 

Самбреро=сам бреро: сам=сан=сон + т = сонте=сонце; бреро=врело-жешко... 
А самиот поим бил поврзан со сонцето, Хелиос=Илиос, во библијата Илија, 

Ел=Ал,спореди со Елизабет=елисавет=ели савет.Следи Зевс=Перун-Перу Св.Илија. 
Да не се изуми на Велес=Волос=вол(вол) ос,па Хорус кој бил Кришна, дури и Исус. 

Па врската се трага со она, што на роговите на говедото им се ставало свеќа. 
Тоа било на Божиќ, меѓу 6 и 7 јануари или на паличникот на дрвеното рало (ќутук). 

Во Америка имало монголски Индијанци- само со крвна група 0 и ДНК сли-
чност на она од Кореа и Тајван, како и бели со крвна група 0 и А- во мумии. Следи 
да постојат и други разлики: пигментот, висината, културата- монголските живееле 
во шатори, немале градежи, немале писмо, немало дувачки музички инструменти ... 

Адамо- Витни, на стр. 30, пишат: „Миграцијата на првобитните луѓе кон 
климатски услови што не биле толку умерени разултирале во посветла кожа, по-
мала коскена структура и порамна коса. Природата со текот на времето ги приспо-
собила на новите предели на земјата што ги населиле. Луѓето отишле посеверно и 
развиле посветла кожа што била потпорна на студот во споредба со темната. По-
светлата кожа исто така била поспособна да го метаболизира витаминот Д во пре-
дели со пократки денови и подолки ноќи“. 

Следи Црнците се со подебели коски на главата, рацете и нозете од Белците.  
Во прилог се наведува она што пиши Херодот.Според него, черепите на пер-

сиските војници биле со потенки коски кои лесно се кршеле, што било во спроти-
вност на Египтјаните. Па за Египтјаните се бореле Црнци- черепите биле на Црнци 

Монголската раса покрај темна била и ниска, како и другите темни раси, со 
заедничко потекло од пред да има континенти.Затоа тие имале мноштво заедничко.  

Белата раса била влакнеста по целото тело. Следи белата раса во Јапонија по 
телото е влакнеста спротивно на монголската раса со густа коса со дебели влакна 
без брада или брада како на јарец и не обрастено тело со влакна. Токму и затоа Ја-
понците имаат крвна група А со 38%. За нејзиното создавање се неопходни говедо 
и свиња на белата раса, кои таму ги немало. Пак, крвната група А е постара од 
15.000 г.п.н.е., која била од Левантот - в - Леанот; Левант - н = Леанот; Левант - в - 
н =Леат. Тој со морска вода леан-леван. 

Во леденото доба, во топлите периоди, од Левантот Белците талкале насека-
де. Кога ќе заладувало, се враќале назад. Оние кои не се вратиле, таму замрзнале ...  

Харалд Харман,8 на стр. 19, пиши: „Процесот...Околу 6200 п. Хр. се вклучи 
мало ‘ледено доба’. Ладниот период се протегаше до околу 5800 п.Хр.“. 

Па следи немало ништо постаро од 5800 година п.н.е. на Белци во Кина итн. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,9 во насловот Милош С. Милојевиќ..., наведува, де-

ка во Кина бил пронајдена мумијата на најстариот череп на светот со руса коса, и 
тоа со карбонско датирање стар 6.470 години. 

Мумии на Белци со руси коси биле пронајдени во Кина. Нивното потекло 
било само од источното Средоземје, и според јазикот, дури со бригиско дативно у. 

                                                 
8 Harald Haarman,Geschichte der Sintflut,Auf den Spuren der frühen Zivilisationen,Verlag C.H.Beck,2003. 
9 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Белград, Досије, 1990- Интернет без страници. 



 11 

Бидејќи Монголите биле во Источна Азија, откаде 13 000 г.п.н.е. преминале 
во Северна Америка, а во Јужна Америка доспеале околу 8 000 г.п.н.е., монголска-
та крвна група В не била многу стара- таа настанала само некаде после 3500 г.п.н.е.   

Пашке10 наведува: Одвај бил завршен процесот на асимилирање и привикну-
вање на Хаобин и Баскин луѓето, продреле околу 3.000 г.п.н.е. нови жители на се-
вер. Во време меѓу 3.000 и 1.000 г.п.н.е. од Кина продира на југ човечка раса, кои се 
нарекуваат Австронезијци со питоми говеда. Преселбите биле низ речните долини, 
со предност на Меконг. Протомалаите ги доместифицирале свињите и говедата... 

Бидејќи Монголите никогаш не биле сточари туку само ловци и рибари, тие 
не можеле да гo припитомат говедото со свињата, поради кои била создадена крв-
ната грпа А која била вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија, за кои 
монголското географско- генетско подрачје никогаш не било подесно. Ова се по-
тврдува, што никогаш монголските Индијанци не биле сточари и земјоделци само 
со крвна група 0. Монголите се префрлиле во Америка ловејќи го бизонот, кој бил 
близок на говедото- со него се добило потомство, што не важи со кинескиот бивол. 

Следи темните раси имале заедничко потекло од пред да има континенти. 
Тие немале писмо, кое опстолило во Левантот, а кај Црнците досега не било прона-
јдено. Ама и Белците имале градежи (пирамиди...), а во Јапонија близу до остро-
вото Окинава=окина ва имало потонат град на белата раса со свои градежи итн. 

Значи, околу 4.500 г.п.н.е. во Кина била најстара мумија, а „продреле околу 
3.000 г.п.н.е. нови жители“.Следи монголската крвна група В била само после 3.500 
г.п.н.е. И таа била само за ловци и рибари, значи, месојадна, со разлика што за таа 
нема доволно хлороводородна киселина во желудникот да се активира пепсинот. 

За да потврда дека преселбите биле на Белци со крвна група 0 и А е јазикот: 
Следи да биде познат тохарскиот јазик во централна Азија од треттиот век. 

Во пештерата западно од Иримки има тохарски записи и слики на горди витези со 
густа црвена брада и европски лица. Тохарскиот јазик бил познат само од ракопи-
сите пронајдени во обаста на Таримскиот Базен, сега дел на автономната област 
Ујгур, од пред 1500 години или подоцна. Тие тогаш биле чисто бело расни луѓе. 
Белците во Азија како преселници се претопиле од побројните монголски жители. 
Но до денес се среќаваат луѓе со руса коса и светол тен.    

Се наведуваат автори од тн.словенска јазична група за тохарскиот јазик (де-
нешно македонско презиме Тохареви од за токарски занает). Според нив, лингви-
стиката беше шокирана порано во нашето столетие кога длабоко на исток на дене-
шната територија на Кина се открија тохаревски текстови, кои укажуваат, меѓу 
другото, на јазик (на семантички план) близок на балтословенската групација. 

Милутин Миланковиќ, на стр. 228, пиши: „Во текот на наредните 26 100 го-
дини, така говорат моите пресметки, ќе бидат летата во нашите краишта сè потпли 
и потопли. Тој пораст на летната топлота ќе се чуствува јасно на вегетацијата на 
нашите краишта. Мојата смоква во Даљ, која ретко која година можела потполно да 
созрее, оти не добива доволно топлина, ќе созрее за некој илјади години секоја го-
дина и ќе дава сè поубави и послатки плодови. Жалам што не ќе доспеат да се на-
уживам, оти мошне сакам смокви. 

За време на вековите групирани околу годината 28 000, после наша ера ќе се 
примакне 55-ти. степен северна географска ширина, за време на својата летна по-
                                                 
10 Uwe K. Paschke u.a.: Enzyklopädie der Weltgeschichte, Holle Verlag, Baden- Baden. 
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лугодина, точно онаа количина Сончева топлота што сега ја прима 52-ри. степен. 
Виновата лоза успева и денденешен во Германија само до 52-ри. степен; оние ве-
кови таа ќе успева сè до 55-ти степен, то ест до самото море и до данска граница. 
Новата марка на вино ‘померанско’, ‘мекленбуршко’ и ‘холштајнско’ ќе се појави 
на пазарот, ако дотогаш во Германија не се воведе сув режим во што- ценејќи го 
високо германскиот народ- искрено сумњам“. 

Следи Северна Европа до денес не била донаселена со растенија... од Јужна 
Европа. Се објаснува, преселбите биле од југ кон север- Црноморието без важност. 

 
ЦРНОМОЕРИЕТО 
 
Харалд Харман, од самиот почеток- од предговорот, стр. 9, пиши за потопот. 

Во 1997 година William Ryan и Walter Pitman ги објавиле првите резултати на до-
лгогодишните истражувања. Една година подоцна резултатите беа на располагање 
во форма на книга (Ryan/Pitman 1998). Се случил потоп на југот на Црното Море, 
кое денес е поврзан со тесен канал со Мраморно Море и Средоземно Море.  

Стр. 13: „Околу годината 6700 наша доба лежело нивото на Средоземно Мо-
ре околу 15 метри пониско отколку денес. На истото ниво на горната површина на 
Мраморно Море, кое со Средоземно Море е поврзано директно преку морскиот те-
снец Дарданелите…“. 

Стр. 20: „Големиот потоп околу 6700 пр.Хр, едно мини- ледено доба измеѓу 
околу 6200 и 5800 пр. Хр., тогаш едно брзо затоплување околу 5800 пр.Хр…“, го 
објаснува времето кога котлините се полнеле со морска вода и се создале мориња. 

Следи потопот да биде внесен во митовите, за кои се говори во Гилгаме-
шовиот еп, што е пренесено и во Библијата... 

Морската вода од југ продрела во Црно Море- морската вода навлегла прво 
во Средоземно Море,а потоа во Црно Море. Пак, ако од Црно Море се спречи доде-
кот на вода во Средоземно Море, Средоземно Море ќе се исуши, кое ќе се претвори 
во плодна котлина. Во неа за време на леденото доба престојувала белата раса. 

За потопот на Средоземно Море и наведените истражувања за Црното Море 
сум пишувал во претходните книги. Па следи да се наведе само она за преселбите. 

Како потврда дека во Црно Море и Средоземно Море немало морска вода е 
тоа што јагулата не се мрести во Црно ниту и Средоземно туку во Саргашко Море. 
Ова говори, јагулата за мрестење од северните простори се движи од север кон југ. 

За да се потврди наведеното, е и сувиот појас. Тој до денес се шири само од 
југ кон север, а никако обратно. Исто така, и ДНК- отстапување од југот кон север.  

Стр. 33: „Слика 3: Медитерански генотип (според Кавали- Сфорца 1966: 63). 
Темното поле ја означува најголемата концетрација (сноп) на геномски обележја“/. 

На сликата црното поле се најдува во Мала Азија и половината Балкански 
Полуостров и една третина од Јужна Италија со се Сицилија. Следното поле- појас 
е на северниот Балкански Полуостров со крак северено на Црно Море- над Крим, 
со се преостанатиот дел на Италија. Па следи посеверен појас од претходниот- за-
почнувајќи од во најсеверна Италија, заобиколувајќи некаде зад Крим итн. 

Од наведената слика се гледа дека ова има совпаѓање со поместувањето на 
сувиот појас од југ кон север, а никако обратно. Следи до денес нема лоза во Русија 
и западно од неа.Ова говори,Европа до денес не е донаселена со лоза... и население. 
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Кавали- Сфорца,11 на стр. 109 има слика за протегање на земјоделството. На 
неа се гледа, како земјоделството било најстаро на југот. Првиот појас е најјужниот 
кој се протегал јужно од Црно Море со Елада, како и меѓу Црно Море и Касписко 
Море со Крим. Следен појас е на Балканот и северно од Црно Море со Кавказ и Ка-
списко Море, како и Јужна Италија. Над него се протега појасот кој го зафаќа се-
верниот дел на Балканот и Италија од под Истра низ Франција сè до Северна Шпа-
нија со Португалија. Следи над него- посеверно- следен појас, итн.  

На стр. 110 има слика од гените во Европа. И на неа најтемно поле е источно 
од Левантот. Следен појас над него е и со Мала Азија, северно од Пеполонез, Сици-
лија и Јужна Шпанија околу Гибралтарот. Следи јужно од Црно Море, јужнот Бал-
кан со Јужна Италија. Па следи посеверено од претходниот појас со северниот Бал-
кан покрај Јадранот, Северна Италија. Над него се протега појас кој е од источната 
страна од 1/3 на брегот на Јадранот, јужно-бреговна Франција со преостаната Шпа-
нија и Португалија. Следниот се протега од Финска со Западна Скадинавија кон За-
пад со во Франција. Следениот појас околу Меѓуморието со Западна Скадинавија, 
Данка..., Британија и Ирска. 

Па се потврдува дека до денес постои само оддалеченост од југ кон север. 
Кај Херодот се чита дека околу Црноморието било населено со жители од 

југот: Балканот со Мала Азија итн. Пак, тн.словенски простори не биле населени. 
Херодот12 под IV-28 пиши: „Целата таа земја за која стана збор е многу сту-

дена. Таму осум месеци во годината е таков мраз што, ако во тоа време излееш во-
да, нема ништо да расквасиш, туку ќе расквасиш само ако запалиш оган. Сė замр-
знува, и морето и целиот Кимерски Боспор. Скитите кои живеат од другата страна 
на каналот одат на воени походи по мразот и, превезувајќи се со коли, ги напаѓаат 
Синдите што се преку морето. Така, зимата трае осум месеци, а и текот на другите 
четири месеци е студено. Тамошната зима се разликува во многу нешта од зимата 
во сите други краишта. Таму, кога е време за дождови, речиси воопшто не врне, а 
лете дождот не прекратува. Во време кога во други краишта има грмежи, таму не-
ма, а летно време се чести. Ако загрми зимно време, луѓето се чудат и тоа го сме-
таат за некој божји знак. И ако има земјотрес во скитската земја, било лето или зи-
ме, и тоа го сметаат за божји знак. Нивните коњи лесно ја поднесуваат таа зима, а 
маските и магарината воопшто не ја поднесуваат. Во друга земја коњите, изложени 
на студ, измрзнуваат, а магарињата и маските студот го поднесуваат“. 

За доказ дека просторите северно од Дунав не биле населени, се наведуваат 
и мемоарите на Хандриан, кој царувал по цар Трајан (98- 117 година): 

Маргарет Јурсанер13 ги наведува мемоарите на Хадријан: Бев назначен за тр-
ибун во втората легија. Поминав неколку месеци по горното течение на Дунав. Не-
каде во ноември, бев префрлен во петтата легија, македонската, на устието на Ду-
нав, на границата на Долна Моесија. Големата земја на устието на Дунав и устието 
на Бористен, се смета за едно од најчудесните земји на светот. Скитската земја го 
има она малку тешко, а огромниот тек што завршува тука на устието, влечи тиња 
од континентот, мраз од ненаселени предели. Тука се најдов лице в лице со висти-
нската зима, која трае со месеци и се насетува дека подалеку на север е постојана 

                                                 
11 Luigi Luca Cavalli- Sforza, Genes, Peoples, and Languages, University of California Press, 2000. 
12 Херодотова историја, Завод за унапредување на стопанството на Република Македонија, Ск- 1998. 
13 Маргарит Јурсанер (1990): „Мемоарите на Хадриан“, Наша книга, Скопје.  
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без почеток и крај. Дунав беше долг и широк појас од црвен мраз, а потоа синкав, 
набразден со траги од внатрешни струи. Од мразот се штитевме со кожи. Во сте-
пата, снегот понекогаш ќе ги избришеше разликите кои и онака не беа видливи. 
Мојот кавказки водач го топеше мразот за да ги напои коњите. На пролет, многу 
пати се случуваше, кога топењето на снегот ќе дозволеше, да навлезам длабоко на 
земјата, царство како што не го знаеме.  

Стои: „ненаселени предели“. А тие ненаселени предели се населиле од југот.  
На Левантот му припаѓало Подунавјето со својата Винча и Лепенски Вир. 
 
ПОДУНАВЈЕТО (ВИНЧА И ЛЕПЕНСКИ ВИР) 
 
Љубомир Кљакиќ,14 стр.17, пиши: „Милоје М.Васиќ од почетокот се спроти-

ставил на владејачката доктрина тв. ‘нордиска’ школа во европската археологија. 
Доследно ја развивал аргументацијата за Винча како јонска колонија. Клучот за ра-
збирањето на таа неолитска заедница најдувал во митовите за Хиперборејците и 
Аргонаутите, во Херодотовите вести, Хомеровите епови и, посебно, во скрупу-
лозните компаративни истражувања на Винча и археолошките локалитети на Егип-
ет, Месопотамија, Троја и античка Хелада. Неговата реконструкција на винчанска-
та заедница и нејзината цивилизација била критички доследна, рационалистичка 
одговорна и тотална: сите ‘спратови’ на животот на заедницата се разматрани уз 
свест за нивната мултидимензионалност и повеќеструката просторна и временска 
условеност. Методологијата на тогашната археологија била основно истражувачко 
средство на Милоје М. Васиќ, ама тој не се задоволувал само со нејзините можно-
сти. Интердисциплинарноста на Васиќевата методологија ни дава за право кога во 
неговиот опис на истражување на Винчанскиот цивилизациски корпус, ја препозна-
ваме филозофијата на историјата блиска на принципите на француската ‘нова исто-
риографија’. Оваа истражувачка врлина била интерпретирана како мана и штетно 
особенство меѓу овдешните ‘нордиски’ критичари на Васиќевата теорија. Нив, из-
гледа, можело да ги збуни и Васиќевото расправање на рударско- металуршкото 
прашање на винчанското општество, за што овој автор доста пишел бавејќи се со 
рудникот Шупла Стена на Авала и неговото значење во таа епоха. Анализирајќи го 
секојдневниот живот и верувањето на Винчанците, Васиќ нашол дека тој комплекс 
религија и митологијата на неолитските заедници, најдобро може да се разбере со 
помош на резултатите на истражувачите на српската претхристијанска митологија 
и религија. Чајкановиќевата анализа на култската употреба на житарицата, како и 
неговата расправа за култот на мртвите кај Србите, Васиќ употребил за дешифро-
вање мошне сродни, а можда и идентични, обичаји на старите Винчанци. 

Нашиот истражувач, на самиот почеток на својот труд во Винча, ја обаве-
стил јавноста за важноста на знаковите и натписите врежани на винчанската кера-
мика. Тој ја застапувал теоријата дека овие врежувања заправо се слова на неолит-
ско писмо. Васиќ прв пат скренал внимание на овие наоди и потребата на нивното 
понатамошно истражување во споменувањето во членокот објавен во Annual of the 
British School of Athens 1908.година. Во врска со Васиќевото откритие на знаците и 
натписите на винчанската керамика, споменувам дека 1903. година Хуберт Шмит 
објавил компаративна таблица на праисториски и антички писма: Тардош, Троја, 
                                                 
14 Ljubomir Kljakić Oslobađanje istorije I- III, Prva knjiga, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd, 1993. 
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егејско писмо, писмо на египетската XII династија, протоегипетско писмо. Шмито-
вите истражувања, како и истражувањатата на другите научници, биле ослонети на 
плодната пракса на истражувањата на древната писменост во науката на XVIII и 
XIX век. Васиќ посебно пишел за знаците и натписите на керамиката на неолитска 
Винча во два членка објавени на германски 1910. и 1911. година. Во поголемите 
свои подоцнежни трудови за Винча, Васиќ упорно го истакнувал значењето на ова 
откритие. Тоа секако не можело да наиде на разбирање во владеачката ‘нордиска’ 
школа и кај нејзините доктрирарни застапници. До крајот на животот Васиќ водел 
борба со застапниците на таа доктрина. 

Ова убаво го покажува и неговата полемика со Артур Еванс. Еванс 1928. го-
дина ја објавил книгата The Palace of Minos II. Во неа ја изнел теоријата по која Ми-
нојската култура на Крит настанала под влијание на неолитската култура на Дуна-
вската Долина, вклучувајќи го овде Бутмир и Винча, како и оние од далечниот се-
вер, сè до Саксонија. Васиќ 1929. година, во членокот Датирање на Бутмир, изразил 
несложување со оваа Еваносова теорија. Како што Еванс својата теорија ја дефини-
рал анализирајќи ја С и Ц спиралата, два доминантна типа на критските спирали, 
така и Васиќ нуди противаргументи повикувајќи се на истиот материјал. Васиќ, на-
кратко, ја сматра невтемелена претпоставката за влијанието кое крајниот север до-
сегнува до крајниот европски Југ и Егеј. Тој изричито тврди дека е обратна прет-
ставата на овој тек на континенталното прожимање поадекватно со стварните исто-
риски чинители. За него југот вршел плоднотворно влијание на север, никако 
обратно. 

Во белешката допишана по завршувањето на Датирањето на Бутмир, Васиќ 
вака ја дефинирал својата позиција: ‘При завршување на овие редови ми доспеале в 
рака двете последни свески на часописот Gnomon, Bd. IV (1928) во кои стр. 601 и 
понатаму, B. Schweitzer го прикажува делото на Fr. Matz, Die Fruhkretischen Siegel, 
1928.,- и писателот, Fr. Matz, и прикажувачот, B. Schweitzer, стојат, во колку што 
гледам од овој приказ, на гледиште дека ‘спиралната’ декорација во северните пре-
дели на Балканското Полуострово и во соседните области е постари од оние во 
Егејот... Тие се послушни следбеници, без свое лично убедување, учење свое- на 
германската- школа која, на жалост и во ова прашање застапуваат рѓава ствар.’ 

Во опозиција на овие сфаќања Васиќ останал до крајот. Неговата Винча и 
затоа била сместена во периферното подрачје на временско- просторната зона чиј 
‘центар’ се најдувал во Јонија. Тоа бил млад свет. Хронолошки младоста на Винча, 
на која инсистирал Васиќ, делимично е резултат на ограничување на тогашната на-
ука, а делимично на неговиот свесен избор. Младата Винча, во потполност, можела 
да се вклопи во европската југоисточна културно- цивилизацијска зона со нејзино-
то античко средиште во Егејот. Неговите ‘нордиски’ критичари со право инсисти-
рале на неубедливост на таа хронологија, свесрдно експлоатирајќи ја во полемика-
та со Васиќ. Чинителната невтемеленост на таа хронологија била за ‘нордистите’ 
тврд основ за сите други критички судови. Кога со текот на педесетите години до-
шло до вистинска револуција во археологијата, после откритието и експлоатацијата 
на радиокарбонската метода во утврдувањето на хронологијата (метод С- 14), било 
поедноставно да се тврди дека Васиќевата хронологија не е добра. Меѓутоа, не би-
ла добра ниту хронологијата на неговите ‘нордиски’ критичари. Заблагодарувајќи 
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на радиокарбонската револуција, неолитската Винча е датирана од шестиот до вто-
риот милениум п.н.е. 

Се поставува прашањето зошто Васиќ до крајот инсистирал на младоста на 
светот кој го открил. Некои разлози веќе ги наведив. Ево и една претпоставка. Мо-
жда Васиќ, определувајќи се за Винча како млад свет, имал на ум нешто многу по-
важно од својата теорија- самиот предмет на истражување. Со други зборови, мо-
жда погрешната хронологија била заштита за испитувањето на цивилизацијата. 
Историјата на истражувањето на Винча може да ни даде одговор за основаноста на 
една ваква претпоставка за истражувачката мимикрија. Како било да било, радио-
карбонската револуција во потполност ја променила сликата на историското време, 
ама и самата историска географија. Цивилизацијата на централниот Балкан денес 
ужива висок статус на Прва или Стара Европа, а нејзиното влијание на сите четири 
страни на светот е потврден во поширок европски, медитерански и анадолски про-
стор. Васиќевото компаративно исчитување на Хомер, Херодот, како и приповеста 
за Аргонаутите и Хиперборејците, те неговото трагање за потврда на тие антички 
вести во Винча, не изгубило ништо од својата истражувачка возбудливост. Тој мо-
дел на анализа не е исцрпен. Во основа, тој е тек поставен. Тоа е голема Васиќева 
заслуга.  

Така и Евансовата теорија од 1928, према која Васиќ покажал озбилни резе-
рви 1929. со радиокарбонската револуција се јавува како снажен аргумент во прил-
ог на Васиќевата интерпретација на Винча и животот на таа заедница. Патот С и Ц 
спирала која Еванс ја нашол на Крит, почнал, ипак, во Винча. Тоа значи дека и од-
говорот на прашањето за изворот на линеарното А и Б писмо од Крит, исто така 
треба да се трага во Винча. Писмото кое е користено во неолитска Винча, било до-
кументирано во Васиќевите истражувања веќе 1906. и 1908. година. Ова писмо по-
текнува од VI- V милениум п.н.е. Затоа тоа денес се сматра најстаро на светот. Ма-
рија Гимбутас не остава ни трунка сумливост: 

‘Врежаните вотивни предмети јасно говорат за постоењето на староевроп-
ски линеарни знаци, и воопшто, мошне раната појава на писмото, од сега доста-
пниот материјал може да се заклучи дека почетоците лежат од неолчитското во ха-
лколидското доба (доцно Старачево- Рана Винча во централниот Балкан), околу 
5500- 500. год. пред н.е. Понатамошната работа на писмото уште чека разјаснување 
(ама да се види дисертацијата на Milton Winn, UCLA 1973, за анализа на знаците, 
книгата треба да се појави 1982)’. 

За систематизацијата и именувањето на Винчанското писмо како словно пи-
смо, односно за работа на нашиот научник Радивоје Пешиќ, опширно ќе се говори 
подоцна“. 

Градежите...писмото... во Подунавјето немаат своја постепена развојна фаза, 
туку тие се најдуваат во готова форма. Следи развитокот бил само во Левантот. 

Стр. 27: „...во Васиќевиот членок е следното: 
1. На локалитетот на Винча, према Васиќевото мислење, се најдувало неоли-

тска населба во континуитет од VII век п.н.е. до 6. година нова ера, кога оваа тери-
торија ја запоседнале римските трупи; современите истражувања ја прошириле ова 
временска димензија на континуитетот, утврдувајќи дека неолитската населба на 
локалитетот Винча контуирано се најдува од околу 6000. години п.н.е.; 



 17 

2. Материјалните артефакти од подоцнежните историски раздобја кои се 
пронајдени на локалитетот Винча, го потврдуваат континуитетот на човечкото ста-
ниште, материјалната и духовната култура од околу 6000. години п.н.е. до XVIII 
век нова ера, ама и подоцна, сè до Васиќевото време; 

3. Материјалните артефакти потврдуваат снажен словенски, односно старо-
српски слој на овој локалитет, како и контунитет на тој слој; 

4. Хронологијата на овој слој е уште секогаш отворен проблем ама, на основ 
документираното практикување на древните обичаји (нпр. фрлање пари в гроб на 
покојникот како дел на култот на мртвите кој на ист начин е упразнуван во Анти-
ката), основано може да се претпостави дека неговиот ‘почеток’ се губи во длабо-
ката минатост“. 

Стр. 38: „Ама, да се вратиме на Васиќ. За попрецизно разбирање на Васиќе-
вата позиција, истражувачки амбиции и прегнуќа, најдобро ќе послужи мислењето 
кое за него го изрекол Милан Будимир 1951. година: 

‘Колку ми е познато, проф. М.М. Васиќ бил прв во нашиот дел на Европа кој 
се дигнал против нордизмот и кој карпатско- подунавската култура ја довел во вр-
ска со културата на Анадол и источното Средоземје. Како што германските научни-
ци со својата активност готово подруг век господареле со европската наука, наро-
чито во поглед на антиката и истокот, ќе треба уште труд и време да се изврши ре-
визија на традиционалните сфаќања изградени во духот на нордизмот’. 

Бидимир случајно не го изнел ова свое гледиште за Васиќ. Оти, таа иста 
1951. година, се појавува обемна студија Око ‘на проблематиката’ на Винча, трудот 
на колективот во состав Ј.Корошац, А.Бенац, М.Гарашанин и Д.Гарашанин. Цело-
купните резултати на Васиќевите истражувања на цивилизацијата Винча, овој архе-
олошки колектив ги подвргнал на оштра критика. Тоа била критика на ‘нордисти-
те’ и нивната школа. 

Утврдувајќи на почетокот на својот труд дека објавувањата на Васиќевите 
‘резултати на ископувања во Винча не ја исполнила надежта на археолозите’, ко-
лективот го објаснал и разлозите поради кои се лател на тоа критичко предземање. 
Корошец, Бенац, Гарашанин и Гарашанин кажуваат: 

‘Со својот став во прашање на праисториското наоѓалиште во Винча, проф. 
Васиќ внесува сосем ново гледиште во археологијата воопшто, гледиште кое би за-
хтевало оборување и ревидирање на сè она што на поле на праисторијата на архео-
логијата воопшто досега е направено. Самиот писател укажува на овој чинител ко-
га кажува: ‘Откритието и проучувањето на Винча не води неминовно на изработка 
на нов научен систем на предримската Археологија во Југоисточна Европа.’  

или 
‘Резултатите на ископувања во Винча пружале секој пат сè повеќе докази 

против вообичаените ‘школски’ теории, а нарочито против датирањето на Винча во 
неолитска доба.’  

или 
‘Решението на овие две прашања (датирањето на Винча и потеклото на неј-

зините становници) ја отклонила онаа варлива илузија (mirage neolitique), е произ-
вод на патриотизмот и националниот егоизам.’  

и понатаму 
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‘Тој краен резултат на ископување на Винча ќе се привлече, несумливо, и 
внимание на класичните археолози. Од друга поново страна тој ќе нагне на ‘пра-
историчарите’ од Југоисточна Европа, своите проучувања на културната на предро-
мското доба во оваа област, да ги основаат на резултатите на грчката Археологија, 
што извесно ќе го зголеми научниот карактер на нивната работа.’ 

На овој начин проф. Васиќ се труди пред нашата и светската археологија да 
постави прашање на ревизија на општо усвоените заклучоци и гледишта на праша-
ње на обарање на сè она што тој ги назива школски теории, прашања на внесување 
на нова метода и нова систематизација во археологијата. Но дали е оправдано по-
ставување така големо прашање и дали има озбилно доволно основа ? Да би се ова 
одговорило е потребно нарочито критички да се осврне на методот на работа на 
проф. Васиќ, метод со кој тој и дошол до таквите резултати. При тоа е нужно, во 
овој ред да се провери како и во која мера проф. Васиќ го применил историскиот 
метод...’ 

На оваа критика му претходило публикувањето на Васиќевите монографии 
Јонска колонија Винча 1948, монографијата Низ културниот слој на Винча I- II ка-
ко и некои членци за различните аспекти на винчанската култура во специјализи-
раните часописи 1950. година. Ако ли му го додадеме и чинителот дека Васиќ, то-
гаш седумдесетосмогодишен, 1947. година се вратил на Факултетот и ја презел Ка-
тедрата за археологија, дека 1948. е избран за дописник, а 1950. година за редовен 
член на Српската академија на наука, тогаш сме го споменале и другиот важен чи-
нител кој треба да се има во вид при прилика на разбирање милјеа во кое е објавена 
критиката на колективот за неговиот труд, како и Будимировиот прилог за врлини-
те на неговата теориска позиција. 

М. М. Васиќ своето мислење за предметот на спорот го изнел во краткиот 
членок Диригована археологија, објавена пет години подоцна. Основниот проблем 
Васиќ го видел вака: 

‘Од средината на минатиот век во ‘Праисторија’ се појавила такавиканата 
‘нордиска теорија’, која тврдела дека културата во Југоисточна Европа поникнала 
во Германија, откаде се распрострала и на Југоистокот. Дури се наведени и лока-
литети кои биле нејзини центри. Под заштита на авторитетот таа теорија оберачно 
е прифатена, оти е година на националниот егоизам на југоисточната територија на 
Балканскиот Полуостров, каде ‘Праистиријата’ уште ни постоела. Тоа не е чудно-
вато ама на жалост кога ги сретниме приврзаниците на таа теорија која овде ñ нане-
ла на науката неуспоредиво повеќе штета отколку корист.Дали има лек против оваа 
очевидна заблуда ? Наравно дека има, ама тој е скап и скопчан со долга и напорна 
работа.’ 

Основната релација на која Васиќ инсистира и овде есте врската измеѓу по-
дунавската култура на Винча и културата на Егејската област. Тој оваа врска со ра-
злог ја сматра несумливо. Наравно, установувајќи ја оваа врска тој не можел друг-
чие да ја резреши туку во однос кој воспоставува Јонската колонизација во длаби-
ната на балканското копно и Подунавјето. Со тоа, сматрал Васиќ, на најделотворен 
начин ја потврдува културната врска измеѓу Анадол и Балканот во праисторијата и 
античкото време. Подоцнежното датирање на Винча, ама и културата која неа ñ пр-
етходат, Лепенски Вир и Старчева, ќе покаже, меѓутоа, дека Васиќевата теорија 
овде е најслабс. Неговите ‘нордиски’ критичари- ќе видат- биле во право напаѓајќи 
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ја Васиќевата хронологија како најслабо место во неговата теорија. Ама, ни хро-
нологијата која ја понудиле ‘нордистите’, не го решила проблемот. 

Васиќ, меѓутоа, бил во право во поглед на своите основни поставки за кул-
турните, економските, индустриските, металуршките, трговските, уметничките, ми-
толошките, религиозните и другите врски измеѓу балканската Дунавска Долина и 
Јонија. Реконструирајќи ја географијата на неолитскиот свет на Балканот, Анадоли-
ја и соседните области, тој доследно се држел на документираните чинители за тр-
говските и другите комуникации на тој свет. 

Е документирана единствена мрежа на водени комуникации во тој простор. 
Имагинарниот патник, одејќи од Винча, со својот брод едноставно пристигнувал во 
Црно Море пловејќи со Дунавската водена магистрала; од Црно Море можел да 
вплови во Егејското, а оттаму во Синото или Јадранското Море; во колку потре-
бите налагале, можел да доплови до крајната севернозападна точка на Јадранот и, 
бидејќи би го совладал копнениот пат преку Истра, можел со реката Сава поново да 
вплови во Дунав на Устието. Тогаш веќе бил дома во Винча. Ако ли се сетиме на 
бројните речни сливови кои ја поврзуваат Дунавската Долина со Јадранското и 
Егејското море, лесно ќе видиме дека нашиот замислен морнар од Винча имал на 
располагање и бројни други можности. Тој го користел јантарниот пат кој од Ду-
навската Долина, со Висла и Одра водел на Балтикот. Во II милениум п.н.е. тргов-
ската комуникација измеѓу Дунавската Долина, Јадранот и Егејот биле мошне жи-
ви. Цинбаритот од рудникот Шупла Стена се извесувал во Троја и Анадолија, како 
и на јадранските острови. На керамичкиот фрагмент, пронајден во Грабничката пе-
штера на островото Хвар, е врежано најстарото познато средство брод во Европа. 
Тој артефакт е датиран во 2700. година п.н.е. моноксил, вид чамец од издлабнето 
дрво, користен на целиот матичен простор на Винчанската цивилизација, од Дуна-
вската Долина до Синото море и југот на Балканот. Византиските извори споме-
нуваат моноксил како пловило карактеристично за Словените.15 Фрагменти на Вин-
чанското писмо исто така се документирани на овој простор, што го потврдуваат и 
‘сноповите на линијата и разните геометриски облици’, врежени во кермаичките 
фрагменти најдени на јадранските острови. Овие фрагменти се датирани во VI и V 
милениум п.н.е. 

Становниците на неолтска Европа, значи нашите претци од Винча, ја кори-
стеле оваа разградена мрежа на речни, морски и континентални патишта. Тоа го по-
тврдува Аполониј Роѓанин во епот за Аргонаутите, а исто така и ‘таткото на исто-
ријата’ Херодот. Прокопиј за Балканот пиши како за острово поради неговите 
импресивни комуникации: Дунав, Црно, Егејско и Сино море ги опкружено тоа ко-
пно. Јасон и другарите добро се намачиле патувајќи со тие речни, морски и конти-
нентални магистрали во трагање по златното руно. 

Подоцнежните истражувања и попрецизната хронологија овозможена со ра-
диокарбонската револуција, го потврдиле начелниот Васиќев став. Исто така, тие 
истражувања влијаеле Винча да го промени местото кое го зазема во неолитската 
географија: од јонската периферија каде во својата слика ја сместил Васиќ, Винча 
се померила во центарот на неолитската географија. Со тоа резултатите на истра-
жувачката реконструкција најпосле постанал адекватен на стварните временски и 
просторни димензии на својот предмет: Винча е Прва Европа. Изгледа дека на Про-
                                                 
15 Бидејќи моноксилот, говедото, коњот, свињата...биле балкански, тн.словенски инвазии биле лага. 
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копиј и на другите византиски експерти овој чинител не им бил непознат.Прокопиј, 
наиме, пиши дека Европа е само она што се најдува на Балканското острово, значи 
јужно од Сава и Дунав. Тоа е владеечко мислење во добата на Прокопиј и царот Ју-
стинијан, значи, во VI век“. 

Се говори за „Винча се померила во центарот на неолитската географија“. 
Па живеењето на човекот не било само од 6000 г.п.н.е.- тој живеел и порано.  
Се кажа: „Прокопиј, наиме, пиши дека Европа е само она што се најдува на 

Балканското острово, значи јужно од Сава и Дунав. Тоа е владеечко мислење во до-
бата на Прокопиј и царот Јустинијан, значи, во VI век“. 

Па кај Херодот Подунавјето немало важност, што го потврдил и Прокопиј... 
Прокопиј не познавал било што во Подунавјето и околу него- било затрпано. 
Па преселбите биле од југ кон север со балкански животни- европски дома-

шни животни немало. Следи ДНК оддалечленост од југ кон север, никако обратно, 
а и со говорите- македонските говори биле најстари, што го потврдил Јован Цвииќ. 

“Резултатите на овдешната нордиска’ пресметка со Васиќевата теорија била 
и таа што значењето на Винча и нејзината култура прво е потврден во странство ка-
де аргументирано е докажано нејзиното ‘првенство’ во историјата на светската пи-
сменост. После Васиќевата смрт, иако Бранко Гавела го продолжил да го застапува 
тој концептуален модел, нашата археологија се ‘одрекла’ на оваа истражувачка и 
имагинативна можност, иако таа и овде можела до доведе до идентични резултати. 
Ова ‘одрекување’ не било резултат на автономниот истражувачки процес или раз-
војот на археологијата. Тоа е резултат на конечно воспоставување на доминација на 
‘нордиската’ догма. Затоа и денес се актуелни Васиќевите захтеви, кои во членокот 
Диригована археологија, им ја испратил на овдешните застапници на ‘нордиската’ 
школа: 

‘Пред сè, јас захтевам од приврзаниците на ‘нордиската теорија’ да покажат 
и одредат кој археолошки локалитет во нашата област, кој не содржи ни еден еле-
мент од грчката култура... Другиот мој захтев е уште потежок за нив. 

Како смеат да се игнорират Херодотовите податоци за реките во нашите 
области, кои тој ни ги бележи ? Зар Аргонаутите на Дунав и на Јадранското Море 
се пука измислица, а не факт кој лесно е да се утврди на теренот ? Зар смееме да ги 
превидуваме Херодотовите податоци за Агатирсите или за Хиберборејците во вр-
ска со Делос, дури ако се прими како точно дека тој за Хиперборејците најповеќе 
дознал на Делос ?’ “. 

Херодот пиши за преселби само од југ кон север, никако обратно север- југ. 
Подунавјето било затрпано.Па него не го познавал Херодот...ниту Прокопиј. 
Подунавјето било гранично подрачје на домашни и диви животни; житарици 

и мешункасти растенија за вегетеријанската крвна група А на белата раса со ленот; 
и северот култури на темните раси: конопот...темниот чај...Доказ и пчелата- јужно е 
светлата пчела како белата раса,а на север темната пчела како темната раса на луѓе. 

Од север на реката Дунав немало преселби и навлегување со говедо, со кое 
Белците ги вршеле преселбите, туку само со коњот- тој постанал и монголски коњ. 

Крвната група А била создадена поради маласипаница и грипот од чумата 
на говедото и грипот на свињата многу пред 15.000 г.п.н.е. во Левантот, а говедото 
го немало во Европа- Европјаните биле само Балканци и Малоазијци, ништо друго. 
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Бидејќи Белците се селеле со говеда, а северно од реката Дунав говедото би-
ло диво, никогаш немало тн.Словени како народ- тн.словенски=пелазгиски јазик. 

Стр. 48: „Реконструирајќи ја историјата на истражувањата на Винча, а посе-
бно историјата на проблемите со кои тоа истражување се соочувало, можеме да ги 
реконструираме и сложените појави кои, поединечно или во збир, пресудно влијаат 
на утврдувањето на историската вистина и на димензијата на нашата поединечна и 
колективна слобода. Во случај на цивилизацијата на Винча, оваа можност најдале-
кусежно може да се демонстрира низ историјата на истражувањата на Винчанското 
писмо. (В + истина = вистина, Р.И.) 

Како што е речено, 1908. и 1911. година Васиќ во своите трудови на англи-
ки и германски јазик публикувал примери врежани знаци и натписи на неолитската 
керамика од Винча. Во подоцнежните трудови, тој продолжил да ја објавува оваа 
документација, развивајќи ја теоријата за ‘знаците’ кои имаат вредност и значење 
‘слова’, ‘натписи’ и ‘писменост’. Така, на пример, во Праисториска Винча, нашиот 
автор го застапува овој недвосмислен став: 

‘На Винчанските вази, низ цел слој најдуваме врежани знаци после печење 
на вазните. Нивното значење е непознато, оти не се разрешени. Ама, поради група-
та на такви знаци на иста ваза, се смее со голема веројатност да се заклучи дека тие 
знаци имале вредност и значење слова... Тие редови на вакви знаци извесно се нат-
писи, кои треба да се разрешат.’ На истото место, Васиќ споменува дека ‘така вре-
жани знаци и натписи се познати од грчките архајски вази, ама се најпознати оние 
на лезбоската bucchero керамика од Неукртатис’. Во склад со својата теорија за Ви-
нча како Јонска колонија, тој на ова место ја изнесува хипотезата дека знаците од 
винчанските вази се позајмени ‘од областите на источните Грци... во исто или дру-
гчие значење’. 

Пишејќи за овој корпус материјални артефакти Васиќ, гледаме, користи по-
ими знак, слово, натпис, значење. Исти поими тој користел и во своите подоцнежни 
трудови, вклучувајќи ги и оние објавените после Втората светска војна. 

Во очи на самата војна, 1941. година во Белград, рускиот емигрант М. Геор-
гиев во трудот Писмени знаци и натписи од Винча, предложил можна систематиза-
ција на овие слова на основ на Васиќевите и сопствените истражувања. Тој труд не 
предизвикал поголемо внимание. 

Десет години после Георгиејев, значи 1951, Милутин Гарашанин во својата 
монографија Хронологија на винчанската група, соопштил дека во Винча не се нај-
дени никакви слова или натписи, туку графизми кои ги назвал ‘знаци на сопстве-
ност’. Од тренот кога го формулирал, овој Гарашанинов суд стекнал статус на де-
финитивна вистина за проблемот на знаците и натписите од Винча. Оваа ‘дефини-
тивна вистина’ е и денес владеачка во нашата официјална наука. Моќното и долго-
трајното дејство на ‘дефинитивната вистина’ ја објаснувам со улогата на Гарашо-
новите трудови во делегитимизација на Васиќевите истражувања. ‘Дефинитивната 
вистина’ е прогласена во време на ‘научното’ легимитирање одлука која 1947. ја 
донел Тито на изненадување на Павле Савиќ. 

Десет години после прогласувањето и устоличувањето на Гарашаниновата 
‘дефинитивна вистина’, значи 1961. година, Јован Тодоровиќ и Александрина Цер-
мановиќ ја објавиле монографијата Бањица, населба на винчанската култура. Двата 
автори овде ги публикувале резултатите на археолошките ископувања на локалите-



 22 

тот селото Бањица: 1955.- десет дена пробни ископувања, 1956.- осумнаесет рабо-
тни дена ископување, 1957.- четириесет работни дена ископување. 

Интерпретирајќи ги резултатите на своите истражувања, двата автори обја-
виле и неколку важни запазувања за утврдените сличности или идентичности се на-
оѓаат на локалитетот Бањица, кој припаѓа на Винчанската култура, и артефактите 
на Триполската култура. Тодоровиќ и Цермановиќева утврдиле сличност во начи-
нот на станување и ахитектурата, во употребата силоси за жито, како и конструк-
цијата и намената на печката. Во врска со печките, авторите нагласуваат дека ни-
вната конструкција не се менувала низ целата праисторија, низ римскиот и словен-
скиот период. Триполската култура ја зафаќа областа на денешна Украина до Црно 
Море и во науката се сматра подрачје на словенската праистортиска заедница. Во 
документарните врски измеѓу цивилизацијата на Винча и Триполјето, во заклучно-
то поглавје на својата монографија, двата автори го кажуваат и следното: 

‘Бањичките згради од вториот и третиот хоризонт можеме донекаде да ја по-
врзиме и за куќата на Триполската култура во Украина како и за зградите на неоли-
тската епоха во средна и западна Европа. Но, за нас е мошне важен чинителот што 
слични правоаголни куќи и со поголеми димензии најдуваме мошне рано во егеј-
ската област. Во младата фаза тесалскиот неолот во Димини фазата, на населбите 
Сско и Димини, се најдуваат згради со правоаголен облик со повеќе одделенија, со 
огниште и трем, кои се тип мегарон. Овој тип се појавува мошне рано во предна 
Азија, како на пр. во I и II слој на Троја’ “. 

Се кажа: „слични правоаголни куќи и со поголеми димензии најдуваме мо-
шне рано во егејската област“. 

Се потврдува, преселбите биле само од југот кон северот, а никако обратно. 
„Во оваа монографија е објавен и резултат на примена на радиокарбонската 

метода на наоди од Бањица. Испитувањето е објавено 1957. година на универзи-
тетот Гронингнен во Холандија. На основ на тоа, наодите од Бањица се прилично 
датирани во IV милениум, односно во годината 3648. п.н.е. (± 160 години). Со тоа е 
демантирана хронологијата на Винчанската култура која 1949. и 1959. ја поставиле 
В. Милојчиќ и М. Гарашанин, критикувајќи и отфрлувајќи го Васиќевото датира-
ње на наодите од Винча. 

Тодоровиќ и Цермановиќа ги соопштиле и своите наоди за знаците и натпи-
сите пронајдени на керамиката на локалитетот Бањица. Изложувајќи ги накратко 
резултатите до кои дошол Васиќ, тие го навеле трудот на Георгиев од 1941. За за-
клучоците кои ги публикувал Георгиев кажува дека ‘треба да се пратат со опрезно-
ст и резерва’. Двата автори ја изложиле и Гарашаниновата теорија за ‘знаците на 
сопственост’. За Гарашаниновата теорија кажуваат дека е ‘без одредено толкува-
ње’. Посебно е важно мислењето на Тодоровиќ и Цермановиќева дека бројот на 
пронајдени знаци на Винчанската писменост со различни локалитети е ‘многу по-
голема, но што е публикувано, оти многу раководители на истражувања не им по-
клониле никакво внимание.’ Тие, исто така, соопштиле дека на Бањица е најдено 
‘преку сто фрагменти на керамика со врежани знаци’, па така значењето е ‘допол-
нет број од неколку десетина забележани знаци од Винча, како и од другите неоли-
тски населби.’ 

Во Винча керамиката со врежани знаци се пронајдени во котите 1,6- 5,7 ме-
три, ‘со неколку изузетоци на котата 6,4; 7,3 и 8,1’.На Бањица ситуацијата е слична: 
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‘најголем број на фрагменти на керамика со знаци се најдени во I, II и III хоризонт 
на станување, а само неколку во IV и V хоризонт’. На основ на сопствените истра-
жувања на материјалите од локалитетот на Бањица, како и на основ на компарати-
вната анализа на материјалите од другите наоѓалишта, Тодоровиќ и Цермановиќева 
заклучиле ‘дека овде не се работи за знаци на своина, туку за еден одреден и веќе 
однапред означен симбол или поим, кој е изразен со помош на овие знаци’. Во при-
лог на својот заклучок авторите наведуваат дека поедини знаци најдени на Бањица, 
‘по облик се истоветни со оние во Винча, како и од неолитските населби на Комад-
ин во Јаков, Калемегдан во Белград, Хртковци во Срем, Горна Тузла во Северна 
Босна, како и на најужната точка на Плосната Стена кај Ужице’. Заклучувајќи го 
ова поглавје, Тодоровиќ и Цермановиќева изричито тврдат: 

‘На крајот сматраме дека за сега уште стојат толкувањата на М. Васиќ за 
овие знаци, а кои тој ги дал пред толку години. На мислење сме дека овие толкува-
ња ја усмеруваат студијата на идните наоѓалишта во овој правец. 

Во овој наш краток преглед, сакавме да ги запознаеме заинтересираните стр-
учњаци за нови наоди и заклучоци, како и да докажеме дека досегашните толкува-
ња на овие знаци како знаци на своина не можат да се одржат во археологијата.’ 

Како прилог од овој дел на монографијата на Бањица- населба на винчанска-
та култура, е објавен напореден графички преглед на знаци на Винчанското писмо 
од локалитетот Бањица, Горен Град (Калемегдан), Горна Тузла, Корај, Арадац, Го-
молова, Винча- Бело Брдо, Кормадин, Плосна Стена и Ледина, како и три табли од 
вкупно 89 знаци пронајдени на остатоците на бањичката керамика. 

Како што можело и да се очекува, ова што Тодоровиќ и Цермановиќева го 
изнеле во врска со знаците кои Васиќ ги сматрал слова, а со чии толкувања 1961. 
овие двајца автори се сложуваат сматрајќи го научно засновани и исправни, не по-
кренало никакви пошироки истражувања на претпоставените ‘заинтерсирани стру-
чњаци’. Во секој случај не во рамките на овдешната археологија, ама ни историо-
графијата, ниту другите сродни науки. Само Тодоровиќ продолжил да ја истражува 
оваа важна појава на неолитската цивилизација. Ипак, Гарашаниновата ‘дефитивна 
вистина’ за знаците, словата и натписите од неолитска Винча како ‘знаци на со-
пственост’, останала на снага и после монографијата Бањица- населба на винчан-
ската култура, како и после Тодоривиќевиот труд од 1969. 

Најповеќе што во службената академска археологија е направено го напра-
вил самиот Милутин Гарашанин, автор на ‘дефинитивна вистина’ за ‘знаците на 
сопственост’. Гарашанин во својата Праисторија на Србија, пишејќи за културата 
на Винча, нашол доволно ако за знаците, словата и натписите на таа цивилизација 
да го каже ова: 

‘Во пораните излагања посебно не го обработивме овој изузетно и можне за-
нимлив вид вази со знаци најдени во Винча, на која уште своевремено посебно ука-
жал Васиќ. Во поново време, а во врска со наодите од Бањица, проблем на овие 
знаци посветиле нарочито внимание Ј. Тодоровиќ и А. Цермановиќ. Авторите иста-
кнуваат дека овде не може да биде збор за ‘знаци за своина’, туку за со еден одре-
ден и однапред означен симбол или поим кој е изразен со помош на овие знаци. 
Ова може да се документира со чинителот дека извесните знаци се поновуваат во 
ист облик на разни локалитети на Винчанската група: Кормадин, Белградска тврди-
на, Гомолава, во Горна Тузла и на Плосна Стена, да и не говориме за Винча. Овде 
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треба да се додадат и знаците од Тордош, кои авторите не ги зеле во обѕир, а меѓу 
кои веќе при летимичниот преглед можат да се најдат извесни аналогии. Со обѕир 
на богатството на вакви наоди од Тордош треба да се исправи мислењето на истра-
жувачите на Бањица дека оваа појава стои првенствено во врска со винчанско- пло-
чничката фаза. Во секој случај значајна е нивната констатација дека повеќе е збор 
за знаци на одредена смисла отколку знаци на своина, зашто во прилог би говореле 
и знаците од порано споменатите таблици откриени во јамата во Тартарија. Во за-
дачата на понатамошните истражувања секако ќе припаѓаат собирања и конфро-
нтирања на сите оние знаци средени по наоѓалиштата, областите и хронологијата, 
што и ќе овозможи нивно понатамошно проучувања и разрешувања на проблемите 
кои за познавање на винчанската група изгледа да добие и посебно значење.’ 

Гарашанин признава дека вазите со ‘знаците најдени во Винча’, не само 
‘изузетна’, туку и ‘мошне занимлив вид вазни’. Гарашанин исто така признава дека 
‘порано’ не ги ‘посебно обработил’ тие изузетни наоди. Неговиот осврт на трудот 
на Тодоровиќ и Цермановиќева, меѓутоа, не ја претставува оваа ‘посебна обрабо-
тка’ на записи од Винча, која читетелот би можел да очекува поради начинот на кој 
Гарашанин ја отвора оваа тема. Повеќе ќе биде дека е во прашање симулација на 
‘посебната обработка’. Е извесно дека со овој мал осврт на знаците и натписите од 
Винча, нашиот автор демонстрира занимлива доследност во игнорирање на едното 
од најфасцинантни археолошки откритија од крајот на XIX и од почетокот XX век. 

Уште 1899. година, Исак Тејлор објавил систематизација на античките и тв. 
‘преисториски’ писма. На неговата таблица се најдуваат упореден преглед на пела-
шкото, етрурското, месапското, фалијското, оксијското, умбријското и латинското 
писмо. Идентичност на пелашкото и етрурското писмо, кои овде ги земам како пр-
имер, била јасна покажана. Осумдесетите години на XX век, е докажано дека пела-
шкото и етрурското писмо се деривати на винчанското, а нивната сродност и иде-
нтичност со постариот источник од Винча ќе биде потврдена во трудовите на Р. 
Пешиќ. 

Хуберт Шмит 1903. година публикувал компаративна таблица на знаци нај-
дени во Тардош, Троја, Егејот, Египет од добата на XII династија, како и знаци на 
тв. протоегипетско писмо. Знаците од Тордош кои ги објавил Шмит, припаѓаат на 
комплексот на Винчанската цивлизација. 

Милоје М. Васиќ 1908, 1910 и 1911. објавил први трудови во кои публику-
вал археолошка документација со знаци и натписи од Винча. Во своите компарати-
вни истражувања Васиќ овие знаци и натписи ги споредил со оние откриени во 
Троја, Египет, на Крит и другде во медитеранската зона. 

Гордон Чајдл, еден од најавторитативни праисторичари на првата половина 
на XX век, брзо го сфатил фундаменталното значење на Винча за најраната чове-
кова историја. Е установена врската измеѓу Винча и Егејот, а посебно измеѓу Винча 
и раната Троја за Чајдл била прва скала во воспоставување на хронологијата на 
европската тв. ‘праисторија’. Во својата класична студија The Danube in Prehstory 
од 1929. година Чајдл утврдил дека знаците и натписите пронајдени во Винча и 
Тордош се идентични. Тој, исто така, ја истакнал нивната истоветност со знаците и 
натписите пронајдени на египетските вазни во ранодинастичкото и протодинасти-
чкото време. Чајдл, како и Васиќ, скренал внимание на сродноста на знаците и нат-
писите од Винча и Тордош со оние најдени на Крит, Кикланд и во Троја“. 
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Левантот имал врска со Црно Море, во кое било Устието на реката Дунав.  
“На крајот на педесетите и со текот на шеесетите години на XX век и во 

доцните истражувања, е докажано хронолошко ‘првенство’ на цивилизацијата на 
Винча. Затоа глобалната реконструкција на историјата довела до нова слика: кул-
турното влијание одело од областа на Винча према Крит, Кикланд, Троја, Египет и 
другите гравиотациони подрачја, вклучувајќи ги Апенините, Принејското Полуо-
строво и британските острова на европскиот север“. 

Подунавјето бил составен дел на Црното Море, кое не било море, поврзано 
со Левантот кој се потопил со морска вода. Па Подунавјето немало никаква важно-
ст за битисувањето на белата раса, која за време од леденото доба со траење од 1,0- 
0,5 милион години опстојувала во Левантот. Ова било повод да постои географско- 
генетска оддалеченост од него кон север, а никако обратно. Токму и затоа на југот 
се појавиле најстари земјоделски и градски заедници, а кон северот тие се помлади 
и помлади. Ова било поврзано и со сувиот појас, кој се поместувал од југ кон север: 
прва житница бил Египет, следи северно од Црноморието,и конечно Подунавјето. 

„Систематизацијата и поузданото датирање на Винчанското писмо во перио-
дот 5500- 500. година п.н.е. претставува еден од најважните докази за оваа нова 
интерпретација на историјата. Новите наоди до кои се дошло до крајот на шеесети-
те, со текот на седумдесетите години на овој век на подрачјето на Балканот и во 
Дунавската Долина, предупредуваат на потребата истражувањето на овој компекс 
прашања да се помести во уште подлабоката минатост. Збор е за знаците откриени 
на локалитетот на Лепенски Вир (протописмо на Лепенскиот Вир), во пештерите на 
планината Бугар кај Слуњ, во селото Бела Вода кај Крушевац, како и на палеолит-
киот локалитет Лутовица кај Горен Милановац. 

Гарашанин избегнува да се соочи со сложеноста на овој проблем. Тоа може 
да се покаже на деталот каков што е неговото споменување на таблицата од Тар-
тарија. 

Таблиците од Тартарија во Романија се откриени 1961. година. Тие припаѓа-
ат на раната фаза на Винчанската цивилизација. Тогаш се појавила и монографијата 
Бањица- населба на винчанската култура на Тодоровиќ и Цермановиќева, па очи-
гледно дека двата автори не можеле да ги ‘земат во обѕир’ тие наоди, во секој слу-
чај не пред 1963. година, кога за светската научна заедница резултатите на првите 
истражувања на овие таблици ги соопштил романскиот археолог Н. Влас. Од друга 
страна, и тренот кога Гарашанин ги соопштил своите мислења за задачите на ‘по-
натамошни истражувања’ на овие неолитски ‘знаци’, а тоа е 1973. година, трудови 
на ова поле веќе покрај самиот Влас, објавиле А. Фалкенштајн (1965), Владимир 
Милојчиќ (1965), М.С. Худ (1967), Е. Неуступни (1968), Владимир Георгиев (1969), 
Јанош Макај (1969), Б. Николов (1970) и поново Јанош Макај (1971). 

Во овој краток и површен осврт на неолитски знаци, слова и натписи, Гара-
шанин го наведува Власиновиот труд пишејќи за наодите од Тартарија. Исто така 
го наведува Милојчиќевиот труд, а на Фалкенштајн само го споменува, не наведу-
вајќи ја и неговата студија. 

Скренувам внимание на чинителот дека ни после трудовите кои ги објавил 
Милоје Васиќ, како ни после монографијата Бањица- населба на винчанската кул-
тура од 1961, во светската археологија не е отворена дебата како после објавување-
то на наодите од Тартарија. Така Винчанската писменост доживеала да биде интер-
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претирана со посредство наодите од ободите на Винчанската цивилизација (во де-
нешна Романија и Бугарија), ама не и на основ на прворазредниот материјал од сво-
ето епицентрално подрачје. Проблемот, наравно, е многу посложен отколку што на 
прв поглед изгледа, ама доволно е ако се констатира изостанувањето на озбилните 
истражуваа на оваа појава на неолитската цивилизација управо во овдешната офи-
цијална наука, посебно во археологијата, историографијата, лингвистиката и сро-
дните дисциплини. До денес кај нас не одмакнало понатаму од она што е како резу-
лтат на своите истражувања го публикувал Васиќ. Затоа Гарашаниновото утврдува-
ње на задачата ‘понатамошни истражувања’, како и кроки на тие истражувања од 
1973. година, претставува симулација. Винчанската писменост до денес не стекнала 
научна легитимност во нашата официјална наука, а Гарашаниновата ‘конечна ви-
стина’ за ‘знаците на сопственост’ од 1951, и денес е владеечка. 

Истата година Гарашанин ја објавил својата симулација ‘посебни обработ-
ки’ на знаците и натписите од Винча, Милтон Вин докторирал на Катедрата за ар-
хеологија на Универзитетот во Лос Ангелес со дисертацијата за знаците на Винча-
нската култура. Исто така, Марија Гимбутас го објавила членокот Стара Европа 
7000- 3500 г. пред Х. најрана европска цивилизација на Индо- европските народи. 
Пред тој членок, таа објавила неколку трудови од областа на балканската праисто-
рија, а веќе следната, 1974. година ќе се појави првото издание на незјината книга 
The Goddesses and Gods of Old Europe. 

Дека Гарашанин озбилно не мислел утврдувајќи ја задачата на идните истра-
жувања на винчанските знаци годината 1973, можело јасно да се види октомври 
1988, на меѓународниот симпозиум ‘Винча и нејзиниот свет- Подунавјето измеѓу 
6000. и 3000. г. пред новата ера’, кој го организирала Српската академија на наука и 
уметност- Одделение на историската наука и Центарот за археолошки истражувања 
на Филозофскиот факултет во Белград. Ни после петнаесет години од тренот кога 
Гарашанин ја утврдил задачата на идните истражувања на знаците од Винча, иста-
кнувајќи 1973. година како изгледа’ дека ова истражување ‘добива посебно значе-
ње’, на речениот симпозиум не предочил ни еден труд на оваа тема. Тој симпозиум 
послужил и Милоје М. Васиќ- кој, како што видовме, војувал со ‘нордиската шко-
ла’ и ‘германската наука’ да биде ‘унапреден’ во ‘типичен претставник на герман-
ско- српските односи во нашата наука’. Во име на САНУ, ова невистина службено 
го обнародил академикот и генералниот секретар на Академијата Дејан Медаковиќ, 
во поздравната беседа посветена на Васиќ. Така Милоје М. Васиќ го фалсификува-
ле post mortem. 

Не треба да чуди што оваа нечесне улога ја прифатил академикот Медаков-
иќ. Годината 1986. и 1987. некои влијателни членови на САНУ, во дослух со вла-
стите во Србија и Хрватска, активно учествувале во забрана на Циркуларното пи-
смо на кадемикот Владимир Дедиер претседателот за истражувањето над геноцид-
от над српскиот народ и другите народи на Југославија во XX век за работата на 
Одборот во првата година на неговото постоење, како и во забрана  на веќе закажа-
ниот меѓународен научен собир за геноцидот во Втората светска војна. Во таа ујду-
рма оваа група цензори, учествувал и академикот Медаковиќ. Академикот Влади-
мир Дедиер, претседателот на Одборот за истражување на геноцидот на српската 
академија, му упатил на 4. март 1987. година писмо на Дејан Медаковиќ во врска 
со неговата улога во забрана на Циркуларното писмо и на самиот симпозиум. Во 
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писмото, покрај останатото, го кажува и ова: ‘Нека сте проклети,Дејане Медаковиќ, 
услед вашата силна амбиција да бидете претседател на Српската академија на на-
уки, вие им се влижувате на властите, кршејќи ги сите човечки принципи на одне-
сување’. Дали го имате во вид скандалот од 1986. и 1987. година, тогаш не може да 
не изненади чинителот дека и 1988. во најавторитатативната установа на српската 
наука да демонстрира моќ на цензура и фалсификати, во овој случај над Милоје М. 
Васиќ и неговата Винча. Милоје М. Васиќ умре 1956. година како редовен член на 
Српската академија на наука и уметност“. 

Стр. 57: „Веќе видовме дека корпусот на винчанската писменост одавно сте-
кнал меѓународен легитимитет и дека, истовремено, неговото постоење доследно 
се негира во земјата на потеклото. Ипак, можело да се претпостави дека актот на 
внатрешната забрана на корпусот на винчанската писменост, не ќе ги обврзи сите 
наши истражувачи. Посебно не оние кои се вон досегот на внатрешните цензурски 
секири. И навистина. Кога немало можност во земјата, работата на истражувања на 
винчанската писменост се наставила во иностранство. Таа голема задача ја прифа-
тил Радивоје Пешиќ, работејќи како професор и истражувач на италијанските уни-
верзитети. Годината 1980. и 1985. тој ја вознемирил и заинтересирал академската 
јавност прво во Италија, а потоа и другде по светот, соопштувајќи ги разултатите 
на своите анализи на етрурското писмо. Пешиќ покажал дека етрурското писмо е 
варијанта на винчанскиот изворник, извршил прва систематизација на знаците од 
Винча и докажал дека е во прашање до сега најстар познат систем на словно писмо 
во човечката историја, со 26 слова. После тој систем на писмо го назвал Винчанско 
писмо. Ѓулио Ѓиралди го назвал Пешиќевиот труд ‘револуционерно откритие’, а 
печатот во Рим, Атина, Ерусалим, Москва и другде, на овој настан му посветил го-
лем простор. Во тој трен, овдешната службена наука молчела“. 

Во следните страни се говори, трудот на Р. Пешиќ во СФРЈ бил оспоруван. 
Стр. 62: „На крајот на 1990. и почетокот на 1991. знатен публицитет во на-

шата јавност добила книгата на Хералд Херман Универзална историја на писмено-
ста. Овој германски автор, стално населен во Финска, лажно е претставен во овде-
шната јавност како прв автор кој го открил значењето на Винчанското писмо ! Ова 
невистина не ја демантирал никој, па дури ни оние кои 1987. резолутно ја оспору-
вале систематизацијата на Винчанското писмо на Радивоје Пешиќ. Во пофалните 
спевови на наводното Херманово откритие, не можело да се најде ни една опаска за 
пораните истражувања на Винчанското писмо- од Милоје М. Васиќ од 1906. и 
1908. до Радивије Пешиќ денес“. 

Стр.77: „Систематизирајќи едно многу постаро знаење и искуство, Питагора 
и питагорците посебно го размотрувале проблемот со триаголот, како за тоа не 
информира Платон во Тимај. Високиот углед на тројката го потврдува и тоа што е 
документирано како ‘златен просек’ во архитектурата, технологијата и уметноста 
на аграрните заедници на Дунавската Долина: Лепенски Вир, Старчево, Винча. 
Триаголот претставува и нулта база, архетипски основ на писменоста. Во Лепенски 
Вир се најдени знаци на протописма: Λ, ∆. Α. Троаголот е една од најчести геоме-
триски слики, која се врежувале или впишувале на обработени камени предмети од 
палеолитското наоѓалиште Љутовица кај Горен Милановац. Во текот на истражу-
вањата 1991. и 1992. година, Љутовица е датирана во периодот околу 160.000 годи-
ни п.н.е.“. (Следи врската со Левантот, на кому му припаѓал Египет итн., Р.И.) 
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Бранко Вукушиќ, на стр. 62, пиши: „Пелазги се наследници на творците на 
винчанското писмо дури и на пораните палеолитско население на Подунавјето, Ба-
лканот, Евромедитеранот. Архологот Софија Давидовиќ- Живановиќ тврди дека 
‘резултатите на антрополошките истражувања на скелетите од винчанските наоѓа-
лишта со методот ДНК анализа укажуваа на идентичност на епигенетските кара-
ктеристики на Винчанците со претходното автохтоно население со кромањонски 
одлики од подунавското наоѓалиште Падина, Хајдучка Воденица, Лепенски Вир, 
Гомолава и подоцнежното население на Панонија (Житиште, Бачки Петровац)’.Тоа 
го потврдува и младата српска научница Билјана Чукловиќ со анализа ДНК мате-
ријалот на ѓердапската антрополошка серија стара седум илјади години. Најновите 
наоди од Винча (5. Markotić: Vinča culture) ја потврдуваат автохтоноста на винчан-
ското население и продолжување, не само антрополошките, туку и културните ка-
рактеристики сè до современото јужнословенско население“. 

Со ДНК- анализите на Институтот во Вирџинија (САД), во 2003 година, Ма-
кедонците имаат „медитеранска ДНК“, што значи се домородци и не биле дојденци 
преку реката Дунав. Па следи со ДНК Македонците им се блиски на Критјаните.  

Според А. Арнаиз- Велена (Шпанија) и др., популацијата во Македонија има 
слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит, Корзи-
ка, Сицилија и Сардинија. Според направениот дендограм, Македонците припаѓаат 
на постариот медитерански субстратум како и Иберијците, вклучително и Баскиј-
ците, Северноафриканците, Италијанците, Французите итн... 

Па денешните етнички Македонци биле истоветни со античките Македонци. 
Ова го пишел токму еден Грк. Имено се работи за Пуљанос (член на ДАГ) и тоа по 
тн.Граѓанска војна во Грција кога токму Македонците се истребувале од своите 
огништа од нивната Македонија. Овие заминале во тогашниот СССР. Во педесет-
тите години во Ташкенд и Чирчик Гркот вршел антрополошки истражувања. Тој 
вршел споредувања помеѓу овие Македонци со античките Македонци. За антички-
те Македонци тој добивал податоци од архивата во СССР. Така Пуљанос со се-
нзационалните истражувања докажал дека античките Македонци биле идентични 
со етничките Македонци. Овде е најбитно тоа што грчките власти ова го прифатиле 
мислејќи дека Македонците биле Грци. Ова произлегува само поради тоа што бил 
наметнат поимот Словени. Овие со своите тн.инвазии и нивната многубројност ни-
вниот словенски јазик го наметнале врз Македонците, што важело и за Грците. Ама 
ако се отфрли само политичкиот поим Словени,тогаш Македонците биле само едно 
исто, само домородци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- и на Платон... 

До денес се говори, тн.Словени биле многубројни и тие ги „претопиле“ ан-
тичките Македонци. Вториве дури „изчезнале“, а од нивниот јазик останале само 
150 глоси- гласа. Меѓутоа, Македонците во СССР немале тн.словенски издолжени 
черепи. Пак, таквите во Р.Македонија биле ретко застапени. Следи, од лага во лага. 

 
ПРЕСЕЛБИ 
 
Со потопите се поплавувал Левантот, а Белците се населиле на најблиските 

соседни простори. Потоа преселбите продолжиле. Тие траеле се милеуми- до денес. 
Бидејќи преселбите Белците ги вршеле само со волски коли, а волови се до-

бивале со кастрирање на бикови, најбитно било говедото. Египетското и бригиско-
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то говедо постоело уште во Левантот, чија чума учествувала во создавање на мала-
сианица, а со грипот на свињата до грип на луѓето, и се дошло до крвната група А. 

Бидејќи бригиското говедо имало понатамошен развиток, тоа се разликува-
ло од египетското говедо по протегање на роговите- кратки нанесени над главата. 
Кога Бригите со своето говедо доспеало во Египет (17 век п.н.е.), познати како Хи-
кси, посмртните остатоци на фараоните биле носени на кола, која била влечена не 
од египетски говеда туку само од бригиски говеда, познати како буша или илирска. 

Во прилог се наведува дека Хиксите имале и војна кола, која ја влекле коњи, 
додека Египтјаните во исто тоа време употребувале само камили- огромна разлика. 

Пак, колата била прилагодена магарешка кола, но никако волска- говедска. 
Бригите го однеле коњот во Месопотамија, Арапскиот Полуостров и Египет. 

Пак, пастувот бил Посејдон, кој го славеле Фениките. Ова било повод, на врвот на 
бродовите да се носи глава на коњ: Пастув=Посејдон- Посејдон бил бог на морето... 

Бидејќи во книгава се говори за Пелести-Перести,со капи на кои имало пер-
ја,што се говори за „Поморски народи“ во Мединет Хабу- со бригиско датовно у, сè 
тоа е претставено кај Eberhard Zangger, Ein neuer Kampf um Troia, Archäologie in der 
Krise, Droemer Knaur, München, 1994.На стр. 25 е претставен борец со капа со перја, 
а на стр. 176 со капа, на која се рогови на нашето бригиско=брзјачко ситно говедо. 
Такви исти рогови носеле Викинзите, чии наследници денес ги носат на разни спо-
ртски напревари. На бродовите Викинзите имале глава на македонски лав, и тело 
на бригиска змија. Европа говори за илирски традиции, а Бригија била и илирска. 

Најмасовно европско говедо било фризиското, кое било само бригиско. Пак, 
европското било диво и долгорогово. Ова говори, Европјаните биле само Балканци.  

За да се објаснат преселбите, тоа е можно и со симболиката. Историски има-
ло одвоени генетско- географски подрачја на просторите каде живееле две раси бе-
лата и црната раса во Месопотамија и на просторите само на белата расе каде жи-
вееле Фригите=Бригите во Мала Азија со Балканот- Бригите ја создале Фригија. 
Следи фригиски=бригиски бил Сабазиј. Пак, тој Сабазиј често е поистоветуван со 
Дионис=Дианис=Пианис=пианиш- опианиш, спореди со опиум кој бил познат во 
стариот Египет: опиум=опи ум. Се приповеда дека Зевс, во вид на змија, се соеди-
нува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија... Нему му се придаваат и Зевсо-
ви атрибути- орел и молња, украсени со низ симболи (змија, жаба, гуштер, желка, 
петел итн.).Овде не е битен бригискиот петел кој се среќава како галски петел, ниту 
орелот со змија кој од 17 век се среќава на Саат- кулата во Битола, в уста те имам 
(те владеам), туку споредбата меѓу Семирамида + в = Свемирамида која е од Ме-
сопотамија позната како гулаб- свети дух, ама и буф, како спротивност на орелот. 
Бидејќи во Елада=тн.Грција сета историја била присвоена египетска и месопотам-
ска, на атинските пари не се среќава нашиот орел, кој е владетелски-лавот е симбол 
за моќ а не за владеење, туку само буфот. Меѓутоа, Семирамида како и од Палести-
на не е Богородица, затоа што таа е претставена со прамени вон шамијата, со разго-
лени раце и нозе, како што се носеа Евреите во Битола додека нив Булгарите не ги 
натовариле на булгарски вагони за да бидат ликвидирани од Германците. Според 
Херодот, таа била проститутка=прости тутка (о прости ñ неа што таа се тутка), која 
за време на ренесансата Католичката црква ја прифатила таа вавилонска курва, от-
фрлувајќи ја заблудената и неразголената Богородица Бригијката што се гледа во 
секоја македонска црква, посебно во Охрид тн. Ерусалим. Бидејќи до денес дати-
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вното у е само бригиско (кому му- нему му, братучед- чедо брату...), но никако до-
лномакедонско ниту пеонско=мариовско само со својот јарец како Бригите- без ма-
кедонски лав, се трага врската на бригиското дативно у. Тоа е во Јапон=јап он: јап 
+ ет = јапет- Јапет=Џафет за Белец со симбол сонце и он=тн.словенско. Ама и ра-
сата аину + в + л + к = влакину, обрастена со влакна, со крвна група А на белата ра-
са од 38%. Исто така, и во Кина- Бату кан. Па и во Индија говедото Зебу=Зеву, да-
тивно у со генетивно с, се доаѓа до Зевс: Бик=Зевс и Пастув=Посејдон. Монгол-
скиот коњ бил на Белците- Индијанците коњ немале. Па следи Бригите никогаш не 
јаделе говедско месо и млеко, што го научиле од Монголите, како и до денес ништо 
не се јаде коњско- Бригите и другите јаделе козјо месо и млеко. Конечно доаѓаме 
до Буда=буден. Тој не е претставен во рацете и нозете како буф туку само како гу-
штер... Следи бригиската оставштина да се трага во Индија (Дионис со Наис...), Ки-
на и Јапон-ија, затоашто Херодот не ја посетил Бригија... Ова е повод бригиските 
традиции да им преостанат да ги трагаат помладите генерации. Пак, според египет-
скиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Фригите биле постари од Египтјаните, ф= б. Тие 
во 17 век п.н.е. во Египет го однеле коњот, чија глава се носи на врвот на феникиј-
ските бродови, според фени=пени, Венети=Пенети- Апенини...И феникијски бил 
Посејдон, кој бил Патодавател=пато давател, спореди со Patifik=пат тивик=тивок, 
тив=тих- Тих Океан, и Вавилонска кула: Небоканица=небо катница, а Семирамида 
била само „Кралица на Небото“. Па таа во Охрид...Бригија сè уште не е прифатена. 

Љубомир Клакиќ, на стр. 186, вели: „Како што видовме, Александар Маке-
донски со чудо се чудел над идентичноста на индиските култови Шива и Вишну со 
култовите на балканските боженства Дионис и Херакле. Ама, кога тој Аристотелов 
ученик размислил, тој веројатно дошол до заклучок кој е сличен на резултатите на 
Гавелиното истражување. Дионис и Херакле, го видовме и тоа, се пар машки бого-
ви од Балканот каде се изведени оние три големи револуции. Тоа се случило во пе-
риодот измеѓу XI и III милениум п.н.е., ама и многу порано. Овие богови тогаш се 
и родени. Ведските химни, према наодите од 1958. година, се собрани и запишани 
измеѓу 6000. и 2400. година п.н.е., значи измеѓу VII и III милениум п.н.е. Шива и 
Вишну, затоа, се постари од VII век“. 

Стр. 187: „Тоа е Херодотова приказна...Со разлог, Хомер ги назива ‘божен-
ски Пеласти’, кои уз тоа и се големи праведници. Ако тргнеме ли понатаму, во овие 
Пелести можеме да ги препознаеме ‘варварите’ од север кои, заблагодарувајќи на 
својата технолошка супериорност и знаења кои поседувале, оставиле длабок траг 
во Индија. Од оптиката на материјалната култура, на оваа можност не упатува и 
Грахам Кларк, кој заклучува дека е херојски свет на Ведите сосем близок на Мике-
нската култура и, додавајќи помалку патриотски, преданијата на Келтите...“. 

Бидејќи Келтите биле Бриги=Фриги, кога авторот почнува „Тоа е Херодото-
ва приказна...“, па вели и: „...Тоа е, како што нас не обавестува Херодот, заслуга на 
една посебна ‘палеолингвистичка’ истрага која ја спровел Псаметих. Тој, имено, 
тврдел дека Фрижаните или Фригијците се ‘најстар народ на светот’, што од тогаш 
Египтјаните со уважување им го признавале. Овие Фригијци или Фрижани биле 
дел на големата балканска заедница Пеласти. Е документирана дисперзијата на 
Пеластите во Анадол, на Блискиот Исток, Кавказ, Долината Нил и Месопотамија, 
како и бројни трговски, културни и други врски на тие старобалканци од овие кра-
ишта. Со разлог, Хомер ги назива ‘боженски Пеласти’...“. 
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Стр. 226: „Во текот на XX век Алберт Лорд одел со овој траг компаративно 
анализирајќи ја српската и општо југословенската епска традиција и Хомеровите 
спевови. Индексот на мотивите на народните песни на балканските Словени на 
Бранислав Крстиќ претставуваат драгоцена систематизација за секој истражувач на 
истиот траг. Е интересна појавата на Стефан Верковиќ (1821- 1893), кој собрал и 
објавил збирка на древни словенски песни од централниот Балкан под наслов Веда 
Словена. Во песните на Верковиќевата Веда Словена, се пее за Орфеј, Александар 
Македонски и други словенски архајски херои. Верковиќевата објавена збирка по-
сле извесно време е прогласена за современ фалсификат. Се разбира, тој самиот до 
крајот на својот живот ја докажувал нивната автентичност. Крстиќ, без обѕир на 
овој- воостанатото до денес неразјаснет- сплет на околности, се повикува на Верко-
виќевиот ракопис наведувајќи го во својот индекс заправо Александар Македон-
ски, како еден од хероите од народните песни на балканските Словени“. 

Љубомир Клакиќ, на стр. 59, пиши: „Меѓутоа, имало и радикални мислења 
во оваа анкета...Не говорејќи поопширно за Винчанското писмо Новаковиќ, инаку 
најопширно во анкетата, ја искористил приликата вниманието да ñ го скрени на ја-
вноста на својата теорија за централноазиското потекло на Србите: ‘Ама при оце-
ната на резултатите на професрот Пешиќ за староста на ‘Винчанското писмо’ не 
треба да се брза, а со поразни оцени, ја користам приликата да укажеме на уште два 
на изглед неверојатни моменти поврзани за нашето подрачје, можда поново за По-
дунавјето. Како што е познато, во една белешка на Карловачкото родословие може 
да се прочита и овој податок: ‘И сва српска идолу служаше, Дагону, от суду и Да-
гони и Даки именјут се; от Сера же Србије’. Во врска со овие ништо поуздано не 
знаеме, па поново не сме склони сè тоа да го отфрлиме со длабока неверица. Дагон 
е прастаро семитско боженство кое се јавува, како што некои сматраат, уште во до-
кументите на акадската династија (23. век п.н.е.), а бил почитуван и на подрачјето 
на горен Еуфрат и Тигар, ама и на подалеку пошироко пространство. Сер е тобо-
жниот родоначалник на Србите и ако Плиниј и Птолемеј (I и II век н.е.) се во право 
кога некои Срби и Сереји се најдуваат во масивот на Кавказ, и ако Жупаниќ е во 
право кога балканските Срби ги доведува во врска со тие Плинијеви и Птолемејеви 
Срби и Сереји, тогаш тоа не упатува на подлабока старина отколку што сме нави-
кнале... Валјало да би го имале во вид и чинителот дека на едно парче керамика нај-
дена на Чечан (Косово) се врежени некои знаци кои се потполно исти како поедини 
знаци врежани на статуетата од Винча.’ Реља Новаковиќ во, Анкетата- Што архео-
лозите, лингвистите и историчарите мислат за откритието на проф. Пешиќ- Разлика 
во мислењата, исто“. 

Боженството Дагон било српско-пелазгиско,а такво имало во Месопотамија, 
соседните простори на Левантот, каде белата раса била преку пола милион години.  

Љубомир Клакиќ, на стр. 52, има фуснота: “Милутин Гарашанин: Праисто-
рија Србије I и II, исто, книга I, стр. 81. Гарашанин истакнува големо значење на 
наодите во Тартарија. ‘Посебно интересен случај претставува најпосле новиот наод 
од Тартарија. Кој, како што во понатамошните изложувања уште ќе се покаже, стои 
во врска со самите почетоци на винчанската група. Овде Влас, во една јама која се 
спуштала од најнискиот слој на населбата открил 26 идоли од печена земја, два 
идоли од алабастер, една гривна од spondylus школки и три познати таблици од 
глина со врежани знаци. Сите овие предмети се најдуваат на гомила, а ако не биле 
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дислоцирани, со дел и скршени коски на човек од 35- 40 години. Влас овој објект 
го сматра магиско- религиски (magic- religius complex) и поставува прашање дека е 
можда не е во прашање на жртвување. Во секој случај, овој единствен наод фрла 
ново светло на верување и култ на луѓето на винчанската група, иако во детали 
уште не можело потполно да биде објаснето’. Гледаме дека Гарашанин, овде спо-
менува ‘познати таблици глина со врежани знаци’, не го сматра тој чинител особе-
но битен. Тој подоцна ‘врежаните знаци’ ќе ги коментира на цитиран начин“. 

Наведеното се однесува за Белците, кои од Левантот се селеле и кон Север, 
во Подунавјето, каде и по воден пат се пренесувала рудата итн. На оние места каде 
Дунав не бил пловен, рудата се растоварала, и со волови била пренесувана до пло-
вниот дел на Дунав итн. Овде е најбитно: „можда не е во прашање на жртвување“. 

Меѓутоа, Белците не жртвувале луѓе, туку само животни. Пак, канибализмот 
кај темните раси до денес опстоило.Следи и во Скитија, каде од Источна Азија ски-
тале Монголи, биле донесени традиции јадење на човечко месо, што го прифатиле 
и Скитите кои биле Белци со исти божества како на југот, само со други имиња.  

За божествата и јадење на човечко месо кај Скитите пиши Херодот.  
Вил Дјурант пиши: „...Вие белците вистина премногу се гадите.’ 
Бидејќи „Вие белците вистина премногу се гадите“, отпаѓа можноста дека во 

Европа, се јадело човечко месо. Ова се гледа во митологијата, таканаречена грчка. 
Меѓутоа, во Месопотамија до со Египет покрај Сумерите во Месопотамија и 

Египтјани кои биле Белци (Пелазги) само со закосени очи, живееле и Црнци (Семи-
ти)- Црнците до денес се обрежуваат- дури и девојките итн. 

Следи традициите на Црнците да се прифатат и од Еладците кои биле запо-
знаети со атинското дело „Илијада“. Ова било повод, во Америка изгубената флота 
на Александар Македонски да однесе традиции- па кај белите Индијанци чии му-
мии ја имале крвната група А давале човечки жртви. Монголските Индијанци, кои 
од Источна Азија се префрлиле во Северна Америка некаде околу 13.000 г.п.н.е., а 
во Јужна Америка стигнале околу 8000 г.п.н.е. биле канибалисти, немале градежи... 

Пак, кај Прокопиј (6 век н.е.) Склавините=тн.Словени не биле канибалисти. 
Меѓутоа,ако се говори за преселби на Словени, еве докази, тие се 100% лага. 
Љубомир Кљакиќ, на стр.100, пиши: „Фрејсковата интерпретација не е нова. 

На потеклото на сродните теории во XIX век, скренал внимание Фрањо Баришиќ 
1959. година со трудот како извор за најстарата историја на Јужните Словени. Ба-
ришиќ потсетува дека на основ на Присковите фрагменти, кои се однесуваат на пе-
риодот од 434. до 472. година, на крајот на XIX век настанале три главни теории: 
према првата, кои ја застапувале германските автори. Приск заправо пишел за др-
жавата на Германите, односно Готите како и за готската култура која ‘во Подуна-
вјето ја продолжуваат римската’; према втората, која настанала во Унгарија, ‘При-
сковото Подунавје на V век претставува исклучива хунска област, како етничка та-
ка и културна; додека према третата теорија, која настанала во Русија, ‘Присковото 
Подунавје се третира како веќе чисто словенска област, бидејќи се докажувало дека 
Хуните всушност се словенско племе’. 

Не сматрајќи ни една од овие три теории да е доволно убедлива,Баришиќ тр-
гнал поново да ги преиспита слоевите на значењето на Присковите фрагменти. За-
тоа посебно се заинтерсирал за Присковите хидроними, како и за поимот моноксил 
кој Приск го користел. Големо значење Баришиќ му придавал заправо споменува-
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њето на овој моноксил, чамец кој се прави од издлабено дебло, а со кој Присковата 
и ромејската делагација се превезла преку Дунав. Византискиот писател од V- VII 
век овој вид чамец го споменува како ‘нешто карактеристично...едино за Слове-
ните’, кажува Баришиќ. Тој споменува и пример илирски моноксил пронајден кај 
Толис во Босна, а во напомената број 10 додава, како ‘не е исклучено дека некои 
облици денешни рибарски чамци по езерата на нашата и егејска Македонија се во 
генетичка врска со овој словенски моноксил, а нарочито преспанскиот чун типот 
ораница’. Читателот секако ќе се сети дека употребата на мониксилот е документи-
ран и на Јадранот во III- II милениум п.н.е.“. 

Бидејќи Хуните и Готите биле Монголи, тие не биле поморци. Следи Готи-
те, според извештајот на Улфила кој го составил при патување, Готите обожавале  
риби, кои биле помасни со понезаситени масни киселини како одлика на Монголи. 
Па Хуните и Готите како Монголи биле само коњари. Истото било и со Скитите, а 
Скитија била северно од реката Дунав со Црно Море. Бидејќи Склавините=тн.Сло-
вени биле говедари, но никако и коњари, тие како балкански домородци биле и по-
морци. Напротив, Хуните, Готите, Аварите... и Скитите никогаш не биле поморци. 

„Анализирајќи покрај хидроними и моноксил, уште називи на пијалоци и 
храна на локалните ‘варвари’, кои ги забележил Приск, Баришиќ заклучува: 

‘Присковите фрагменти со прилична убедливост докажуваат дека на терито-
ријата на денешна Војводина (Банат- Бачка) уште во првата половина на V век се 
најдувало, меѓу останатите потчинети племиња и словенско население и тоа, по 
своја прилика, како работно мнозинство.’ 

Иако Баришиќ бил мошне внимателен утврдувајќи го ова словенско прису-
ство во Банат и Бачка, иако подоцна бил спремен да признае извесна оправданост 
на укорот на кој бил изложен, па дури и да ги признае слабите места на својата 
интерпретација, ипак стои чинителот дека на основ на Приск, дошол до заклучок за 
словенското присуство на територијата на денешна Војводина во V век. Баришиќ 
од тој заклучок не се одрекол ни подоцна...“. 

Римјанот Приск (5 век) пиши за варварски, готски, хунски и латински јазик.  
А варварски јазик бил само пелазгиски=тн.словенски,на кој говорел Платон. 
Нестор (11- 12 век) пиши, Русите потекнале од Илирија. Па само Балканот. 
Стр. . 103: „Меѓу први застапници на овие ‘нови теории’, Бирнбаум го свр-

стил советскиот лингвист О.Н. Трубачев. Трубачев во своите трудови од 1982. и 
1985. година ја артикулирал теоријата по која најстари словенски станишта се нај-
дуваат јужно од Карпатите, во Дунавската Долина. Својата теорија Трубачев ја пот-
крепил со аргументите на етимолошка и ономастичка природа. Концептуално, тој 
неа ја засновал на соопштенијата од старите руски хроники. Во Несторовата и дру-
ги стари руски хроники, изричито се наведува Дунавската Долина како првобитна 
постојбина на сите словенски племиња и народи. Трубачев на овие порани вести им 
поклонил должно внимание, најдувајќи за нив и современа етимолошка, ономасти-
чка и друга потврда“. 

Стр. 15: „Голема важност има и летописот на Нестор, монах киевски- печа-
рски. Од Несторовиот летопис Шафарик објавил делови кои се однесуваат на нај-
старата историја на словенските народи. На основ на знатно постари преданија, Не-
стор пиши дека сите словенски народи ‘настанале’ од единствената заедница Сло-
вени. Нивната прапостојбина била на Дунав и во Илирик. Во таа област сите овие 
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првобитни Словени дошле после големиот потоп како потомци на Јафет, Ноевиот 
син. Од Дунав и Балканот, Словените ги населиле сите покраини во кои живееле во 
Несторовото време“. 

 
ТН.СЛОВЕНИ И СЛОВЕНИ 
 
Во историјата се говори, дека Словените на Балканот дошле северно од ре-

ката Дунав.Меѓутоа,ниеден не кажал, како тие дошле, а и со што ? Само со трска ?!  
Бидејќи Словените на Балканот не донеле со себе ништо, тие биле само лага. 
Еве докази: северно од реката Дунав со Црно Море бил простор за коноп, 

темен чај..., а на Балканот за лен, житарици и мешункасти растенија итн. 
Следи во Скитија Скитите и Монголите биле само коњари, а не говедари. 
Балканците се првезувале само со говеда. Европа има-ла балканско говедо. 
Па Европјаните биле 100% Балканци и Малоазијци. А и со другите животни. 
Костржевски,16 наведува што пишел Маврикиј: „...Словените што не опкру-

жуваат имаат многу видови домашни животни, жито кое го чуваат во амбар и осо-
бено просо и лен...“...„Како е можно Словените да имаат отровни врвови на нивни-
те стрели, а ни е не.Значи, тие користат некоја отровна билка во течност што е смр-
тоносна за човекот...!“ 

Па Склавините на Балканот биле сточари, земјоделци...,а не Скити скитачи... 
Авторите пишат, Склавините од Романија навлегле на Балканот. Токму и за-

тоа треба да се објасни, дали Романците биле Домородци во Романија, или тие како 
Балканци се преселиле во Романија- нивната врска е само од Балканот, не обратно: 

Густав Вајганд17 пиши: „постанувањето на Власите треба да се трага јужно 
од Дунав“...„Исто така родот на музиката и на танците на Романија укажува сосем 
одлучувачки на Балканот. Јас сакам да потцртам, дека потполно независно од То-
машек до суштински исти резултати сум дошол“...„Обликот на народното суеве-
рие, нивните особини, нивниот карактер, да дури делимично името кај Албанците, 
Бугарите и Романците се исти, пришто Романците најтесно се поврзани со балкан-
ските народи...“.  

Следи заклучокот дека Власите имале балканско потекло, со исти игри и пе-
сни итн. Бидејќи тоа така било, а првите Склавини биле во Романија, се потврдува, 
склавинскиот живот во Романија бил само како на погранични единици од на југот. 

Стр. 15: „Со проширувањето на христијанството...кај Русите и Романците... 
(тн.старо-словенски јазик, Р.И.) беше воведен не само како црковен јазик, туку исто 
така како литературен и управителски јазик, што забележително остана во најново 
време, пришто во Романија тек во 16. и 17. век сосем пополека народниот јазик во 
црквата и управата бил внесен, а во Русија дури тек на излезот на 18. век...“. 

Па што биле/се Романците ? Само православни, а во православието не бил 
во употреба латинскиот јазик. Следи без латински јазик не можело да има Романци.  

Според Вотсон, романскиот јазик бил само латинизиран словенски јазик. 
Најбитен бил доказот за Русите. Според Нестор (11-12 век), Русите поте-

кнале од Илирија (Балканот). Киев бил создаден по 6 век- другите градови подоцна.  

                                                 
16 Josephe Kostrzevski,Les origines de la civilisa tiou polguaise, Presse Universita ire de France (PUF), Pa-
ris, 1949, p. 40 
17 Gustav Weigand (1860- 1930), Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924. 
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Авторите пишат, на Балканот во 6 век имало словенски инвазиии. При тоа, 
сите автори, без иземање, пишат, Словените прв ги наведувал Прокпиј (6 век). Ме-
ѓутоа, Прокопиј не познавал живисуштества Словени туку само едно: Склавини. 

Љубомир Домазетовиќ,18 на стр. 304, пиши: „После...Последни паганци (не-
знајбожци) биле: Неретвјаните, кои се крстени под Василиј I; македонските Слове-
ни кои на крајот на IX век ги покрстува во христијанството епископот Климент и 
Хрватите (одани на идоли) се покрстуваат во IX век, за кое е подигната епископија 
во Загреб“. 

И следи тн.Словени=Повеќебожци и Римјани=Христијани. Па немало друго. 
За да се потврди наведеното, се дополнува дека Римјаните=Ромејците биле 

само Христијани со јазикот коине. Токму и затоа е документирано дека Христија-
ните на Римската Империја со гордост го носеле името Ромејци, а го презирале 
името Хелен. Во прилог се наведува што пишел францускиот византолог Алфред 
Рамбо: „Византијците, кои самите се нарекувале Ромеи, го отфрлале со презир име-
то Хелени, кое постанало синоним на неверници“...„те ги нарекувале Хелени ја-
зичниците во Русија и хеленска вера- варварска религија околу Дњепар и Дунав“. 
Хелени се нарекувани и „Словените идолопоклоници од Пелопонез“.  

Следи да се разберат Ромејци=Христијани и Склавини=Повеќебожци- Хеле-
ни. Разликата е и во јазикот: варварска вера била склавинската=повеќебожната со 
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, ромејската=христијанската со Алекса-
ндријскиот јазик коине кој со Апостол Павле постанал и прв христијански јазик. 

А Јустинијан им го одзел правото на предавање на паганските научници и во 
529 г. ја затворил Платоновата академијата во Атина- таа била само на јонски јазик. 

Значи, имало тн.Словени (Анти, Венети, Склавини) и Словени. При тоа се 
Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени- од слово. 

Склавините означувале области, кои на Римјаните не им биле познати до 5 
век, а на Балканот се појавиле дури во 6 век. Словени било според слово. Русите за 
првпат се изјасниле за Словени во 860 година- види цариградски патријарх (Фотиј 
860). Русите пред тоа биле „роски народ“- тие пишеле со рецки (Кирил и Методиј). 

Фрањо Баришиќ, наведува што пишел Мавро Орбини: „А сега за името Сла-
ви или Словени. Ова име прв пат се споменува кај Прокопиј од Цезареа кој, пред 
1070 години, ги опишал Јустинијановите војни со Готите.Во исто време името Сла-
ви го споменува и Гиорнандо, кој е словенско- аланско потекло, истакнувајќи дека 
тоа име во негово време е ново.Меѓутоа,прв е Птолемеј од Александрија кој на сво-
јата карта ги бележи сарматските Словени под нешто расипан назив Сулани. Ромеј-
ските писатели Словените ги називаат Sclavini, а италски Sclavi. Некои мислат дека 
името Словени доаѓа од зборот слово (verbo). Меѓутоа, ќе биде поточно дека овој 
назив потекнува од зборот слава (gloria), што е и сосем природно, оти е во прашање 
е народ со многу кралеви кои освоиле бројни и пространи земји...“. 

Се кажа: „Некои мислат дека името Словени доаѓа од зборот слово (verbo)“. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “De illyricae lingaue…” го пиши ова: 
„Сега поблиско да се запознаеме со текстот на Добравија: 
‘СЛОВО кај Сарматите значи она, што реч (verbum) на латински јазик. Биде-

јќи, значи, дека сите сарматски нации уште во она доба, расеани нашироко и надо-
лго по царствата и областите, ипак имале ист говор (јазик) и готово исти истозву-
                                                 
18 Љубомир Домазетовић, Античка историја и порекло Срба и Словена, Белград, 1995. 
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чни зборови, се нарекуваа исто така со едно заедничко име- Словени. Освен тоа, од 
самиот збор ‘Слава’ (Gloria), која кај нив се кажува славва, се викаат Славитни’ “. 

Љубомир Кљакиќ,19 на стр.85, пиши: „Е занимливо дека во The Penguin Atlas 
of World Histоry (превод на германски изворник од 1964), дословно се кажува: ‘The 
Slavs (Slovene from  s l o v o = word), a major branch of the Indo- Eur. family of peop-
les’20 или, во превод: ‘Словените (Словен од  с л о в о = реч, главна гранка на индо-
европското семејство на народите’. Како што е познато, ‘словото’ кај нас има зна-
чење писмено, еден одреден елемент во азбучниот систем, па ова германско- бри-
танска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог на чинителот и 
теоријата за древната словенска писменост“. 

Вековната евангелиска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал своја-
та епохална работа гласи: „Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и 
Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, сè низ него настана и без него 
ништо не стана, што настана. Во него беше живот, и животот беше светлост на лу-
ѓето. И светлината во темнината свети, и мракот не ја опфаќа“ (Јован 1,1). Значи де-
ка Господ со зборот го создал светот, а потоа самиот станал збор. Зборот го движи 
воздухот, и потоа самиот станува збор. Зборот го движи воздухот и разумот, исто-
времено влијае и на сетилата и на душата, оттука зборот се јавува како неопходен 
посредник меѓу материјата и духот. 
 

ВЕНЕТСКАТА И МИНОЈСКАТА КУЛТУРА СЛОВЕНСКИ  
 
Д-р Ѓанкарло Томецоли Тицијани,21 во Вести, Интервју, мај 2013, 87 Комен-

тар, вели: „Минојската култура е словенска“. 
Белград- Др Ѓанкарло Томецоли Тицијани физичар и лингвист, директор на 

Патентното биро на Европската заедница за древните наоѓалишта на прасловенска-
та писменост. 

Она што со сигурност можам да кажам есте дека Венетите говореле со про-
тословенски јазик- кажува проф. др Ѓанкарло Томецоли. 

Венетите не биле народ. За тоа сведочат бројни споменици, кои ги надживе-
але сите времиња; постари се од римските или старогрчките. Тоа се зборови на по-
знатиот и признаетиот европски и италијански научник, физичар, астроном, лин-
гвист др Ѓанкарло Томецоли, кој за нас Србите е мошне интересен оти недвосми-
слено докажал дека Венетите биле наши претци. 

Др Томецоли, дали сте се интересирале за Вашите гени, потекло, како 

што во современата наука се кажува корени на генеалогијата, бидејќи дека 

                                                 
19 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 
20 Hermann Kinder and Werner Hilgemann: The Penguin Atlas of Wordl History I- II, Penguin Books, 
(прво издание на германски 1964; прво издание на англиски 1974.), London 1978, vol. I p. III. 
21 Д-р Ѓанкарло Томецоли е физичар,астроном и лингвист. Докторска студија завршил на Универзи-
тетот во Падова. Значајни научни резултати постигнал во механиката, електромагнетизмот, оптика-
та, техничката физика. Ангажиран е на тестирање апарати за сателитска опрема во италијанските, 
германските, холандските институти. Повеќе од 12 години работи во Европската канцеларија за па-
тенти со седиште во Минхен. Автор е на научни откритија во историјата и лингвистиката, посебно 
во дешифрирање натписи на венетската, рашедската, сарматската и минојска древна цивилизација. 
Мошне е успешен во реконструкција на старите јазици, и прастари утврдувања. Ама и лица на дре-
вните поединци. Учесник е на бројни научни собири по целиот свет. 
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како признат научник се бавите со древната историја, дешифрирање на пра-

стари ракописи, разооткривање на онаа историја која намерно или не, е пре-

влечена со векови со ѕид на магла и премолчување. 

Имам податоци за претците и потеклото на своето семејство. Сум роден, 
инаку, во Верона во Италија, во венецијанската регија, како и моите прадедовци. 
Значи, длабоки се моите предачки корени. Сум заприметил реално дека нашиот 
италијански популарен јазик не припаѓа на сегашните лингвистички латински ра-
мки. Затоа сум започнал да студирам, озбилно да проучувам и да трагам какви се 
тоа разлики. Значи, популарниот јазик со кој говориме, приметив дека не е италија-
нски. Нашиот јазик е јазик- на Венетите. Сум студирал, проучувал откаде таа ра-
злика, измеѓу народниот јазик и оној кој се користи во научно, црквено- латинските 
кругови. Подоцна со анализите, листајќи акти, записи, боравејќи на терен во поку-
шување да ги дешифрирам старите натписи на надгробните плочи и древни истори-
ски споменици и предмети сум сфатил дека италијанскиот јазик е створен, форми-
ран, вообличен тек околу 1.500 година, а јазикот венето или на народот Венетите е 
непоредиво постар. Имено, сум, воочил, истражувајќи, дека во Венеција постои 
една популација која се вика Венети. Тие Венети говореле и отсекогаш пишеле со 
едно писмо и јазик кој е другчиј за латинскиот јазик. Меѓутоа, италијанските на-
учници обично говореле и говорат дека венето е јазик близок на латинскиот. Тоа 
бил став на италијанската званична наука. Ипак, јас сум сфатил во јазикот на Вене-
тите нешто занимливо; дека пишеле текстови, пораки, пофалби, даровници така 
што не ги делеле зборовите. Посматрајќи ги тие испишани реченици, јас кажувам 
фрази, мада знам дека во вашиот јазик овој израз има сосем другчије значење, ана-
лизирајќи ги тие натписи сум заприметил дека јазикот на Венетите немал никаква 
врска со латинскиот, ниту со коренот на латинските зборови. Сум дошол до спо-
знание дека венето зборовите имаат неверојатна сличност со словенскиот јазик. 
Или со јазикот на словенските народи. 

Како сте дошле до тоа спознание ? Како сте ја откриле таа лингвисти-

чка тајна ? 

Сум покушувал со годинин да ги преведам целите редови венето реченици, 
да ја сфатам нивната смисла. Не било можно да се преведе уз помош на латинскиот 
или италијанскиот. Затоа сум покушал да преведам уз помош на старите венето из-
рази, зборови и пред сè со словенски јазик и писмо. И што се случило !? Најдобар 
бил преводот кога венето сум го толкувал со словенски зборови и јазик. Набрзо во 
тоа научно истражување ми се придружил господинот Амброзиќ од САД, не го 
знам неговото вистинско потекло, ама знам дека бил мошне заинтересиран за оваа 
теза која сум ја покренал. Заедно сме ги превеле најдолгите реченици, натписи на 
јазикот на Венетите. Успеавме да направиме комплетен превод на она што сме про-
нашле, испишано на јазикот венето. Она што ние во потполност го преведовме, и 
сфатифме, а во прашање се древните записи, италијанските научници не одмакнале 
со децении, стотини години, повеќе од неколку реченици, кои немале никаква сми-
сла. 

Што на тој споменик пишело на венето јазикот ? 

Повторувам италијанските научници, лингвисти, историчари, археолози, 
превеле само четири- пет зборови и еве како изгледа нивниот превод- земја, коњ, 
бич, конопец. Оние преводувајќи ги зборовите, мислеле дека е збор за некоја делба, 
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или поделба на земјата. Со среќа, др Амброзиќ и јас сме успеале, заблагодарувајќи 
на стариот словенски јазик, во потполност да го преведеме текстот. И имајќи во 
вид и строго придржувајќи се на сличноста на готово на секој збор на венето со 
словенски, видовме, разбравме дека, заправо сме превеле една молитва ! 

Тоа била молитва на една божица, за успех во родната година, или молитва 
на одредена група која ги упатувала зборовите на молба на божицата заштитница 
заради бериќет и среќа во работата, за родната година. Значи, она што италијански-
те научници мислеле дека поделбата, била венетска молитва. 

Се отиснавте подоцна во други слични докажувања. 

Набрзо сум воспоставил контакт со др Павел Серафимов, бугарски научник, 
лингвист. Заедно сме работеле на јазичното откривање на Минојската цивилизација 
на Крит. Тргнавме од пет преводи, или записи на минојската цивилизација, кои ги 
пронашле археолозите. Научниците ни тогаш не знаеле на кој јазик, или јазици би-
ле испишани пронајдените предмети, записаи, таблици, споменици. Науката прет-
поставувала дека е во прашање еден од старите грчки дијалекти. Ама, кога поку-
шале да ги преведат древните текстови користејќи го старогрчки, не успеале да ги 
преведат, или да бидам појасен- она што ги мачеле и се преведувало немало ника-
ква смисла.Други, пак истражувачи, лингвисти покушале да ги преведат користејќи 
го знаењето на феникискиот јазик. Она што било главен мотив да се упуштат во до-
следно докажување дека е во прашање стариот словенски јазик, есте чинителот де-
ка и оваа друга група научници дошла до уште бесмислени превод на минојските 
таблици испишани со некое прастаро непознато писмо. Оние никако не покушале 
да ги користат во преводување прастарите натписи на словенски. Порадо прибе-
гнувале со хетитски, старогрчки, феникијско, хебрејски. Никогаш не обраќале вни-
мание на словенските јазици. Кога колегата Серафимов и јас ги преведовме сите 
пет текстови, тогаш тие научници се прашале како е можно клучот на древните 
преводи на прастариот јазик кои Словените го користеле неколку милениуми пред 
Христа, а да е најмалку 1.700 години пред настанокот на христијанската ера ! 

Со знаењата на тие мои колеги научници и академици, значи, не било можно 
никако да се преведе.Поготово, што оние се држеле на теоријата дека Словените на 
Балканот дошле во петиот, шестиот век. Према лингвистичката теорија континуи-
тетот на Словените живееле и постоеле во источна, јужна Европа уште во времето 
на пелеолитот. Што значи, Словените во Европа, на Балканот постоеле, живееле 
имале своја култура, најмалку дест илјади години пред Христа. Мошне е можно де-
ка Прасловените, живееле на Крит (каде ги проучувавме минојските записи). Про-
тословените живееле на Крит ! Така најновите научни истражувања говорат. После 
споменатите преводи званичната западначка наука малку се устукла, ама уште е во 
неверица. Меѓутоа, не постојат никакви научни аргументи со кои би можеле да ги 
побијат нашата теза, докажувањата и нашата теорија. Оти како е можно скоро до-
словно да ги преведете старите записи, кои современата наука ги прифаќа, и тоа ис-
клучиво уз помош на старословенски, ако тоа не го пишеле самите Протословени ?! 
Таа популација, говорела со минојскословенски јазик. А кој тогаш ја изнедрил таа 
минојска култура ? Одговор се наметнува сам по себе ! Затоа е можно денес со си-
гурност да се рече дека постоела популација на Крит која говорела протословенски. 
Така ние успешно сме ги направиле сите наши преводи. А тие прасловенски јазици 
денес живеат во српскиот, рускиот, чешкиот, полскиот... 
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Што конкретно сте превеле од минојските таблици и предмети со по-

мош на прасловенскиот јазик ? 

Преводите кажуваат дека се обавувале поклони, или дарување. Ние сме пре-
ведувале актови на поклонувања. Во еден запис му се поклонувало на одредена 
особа. Во другиот, чинот на дарување е наменет на одреден бог, или претреси, кои 
биле група жена кои се молеле. Денес би рекле монахињи. Преводите биле висти-
нски посвети. И оние итекако имаат смисла. Старите текстови биле изгравирани на 
еден богат прстен, другиот бил на украсна копча, третиот на некоја дародавна та-
блица. Во овој наш труд целта ни била да ги претставиме чинителите кои го потвр-
дуваат словенското присуство на островото Крит во минојската доба. 

Вие не сте едини европски научник кој се заложува за теоријата на сло-

венската култура како извориште на цивилизацијата. 

Во својот труд за Теоријата на палеолитскиот континуитет нашиот чуен 
професор Марио Алинеи објаснува дека тврдењето за доцното појавување на Сло-
вените во Европа е апсолутно апсурдно и мора да биде заменета со сценарија на 
непрекинато словенско присуство во Европа од епохата на палеолитот. На тој на-
чин може пореалистички да се објасни демографскиот раст и географската распро-
странетост на Словените, што претставува исход на извонреден успех, непрекино-
ста и стабилноста на неолитската култура во Југоисточна Азија. Па ипак, Теоријата 
на пелеолитскиот континуитет не укажува точно кои области на Југоисточна Евро-
па се населувани Словени во доба на Антиката. Затоа понекогаш сосем неочекува-
но се најдуваат натписи, со староевропски етноними, топоними и хидроними, тра-
диционални сматрани несловенски, на крајот се испоставува дека се чисто словен-
ски. 
Што тренутно работите ? 

Сега работам два преводи. Се запишани на пехар. Сигурен сум дека резултатите на 
моите преводи од минојскиот пехар ќе можам наскоро да ги прикажам на некоја 
научна конференција за изворот на светската култура и писменост. Мошне сум за-
доволен што сум учествувал на конференцијата во Белград, што сум видел и со-
знал, од прва рака, за културата Винча и Лепенски Вир.Меѓутоа,како научник имам 
примедба. Во винчанскиот музеј се претставени статуети, вази, предмети, ама не 
сум можел да видам ни еден предмет на кое нешто е напишано, нешто што писмено 
сведочи за времето, животот и културата на Винчанците, а оние сигурно тоа го 
имале и негувале. Се прашувам каде е тоа, каде се трагите на писменоста за која во 
светот толку се говори. Ги запрашав археолозите и водичите во Винча каде е тоа, 
каде е тоа, он одговорил дека сè што се однесува на пишани траги- е публикувано. 
И дека тие пишани експонати се најдуваат во Музејот на градот Белград. Се наде-
вам дека тоа ќе се врати во Винчанскиот музеј, макар неколку примероци. Не е 
исто, да се читаат, или видат натписи од Винча во публикациите, и да се видат 
испред себе. Се надевам дека тие драгоцени, непроцениви вредни експонати на Ви-
нча не отпатувале далеку во некој музеј во западна Европа ! 
Научната теорија за извориштето на цивилизацијата на нашите простори се 

од огромно значење, за историјата на светот, за културата. Тука пред сè, ми-

слам на др Тјуњајев, проф. др Кљосов и на Вас, професоре. Дали се сложувате 

дека многу неправди, кои ñ се нанесени на историјата на словенскиот народ ќе 

бидат исправени ? 
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Мислам дека можеме да говориме за епохалности на научните откритија. Званична-
та историја уште не ги исправила крупните грешки и тврдења дека Словените на 
Балканот дошле во 5.6. 7. век. Некои делови и тоа клучни во светската историја 
мораат да се менуваат, оти против чинителите никој не може да се бори. Сакам да 
предупредам дека ова е една мошне озбилна приказна во светската наука. Она ќе 
сруши многу теории, кои на некои не ќе им се допаднат, оти од некој разлог не се 
спремни да ја прифатат. На основ на анализата на најсовремените научни методи, 
пронајдени записи, ископини, реквизити, и проучувања е докажано дека Винчанци-
те живееле најмалку осум илјади години пред новата ера на овие простори. Сега е 
сосем јасно дека стварале пишеле, говореле и разговорале на старословенски јазик. 
Тоа, значи биле вашите прапретци. 
Колку венетско денес има во Италијаните ? 

Тешко е тоа да се каже, ама сигурно се знае дека Рим ги апсорбирал Венетите, ни-
вната култура, традиција, јазик и писмо. Венетите не биле мал народ. Напротив, за 
тоа сведочат многу споменици, кои, изгледа ги надживеале сите времиња и многу 
се постари од римските или старогрчките. И она што со сигурност можам да кажам 
есте дека Венетите говореле со протословенски јазик. Современата наука генетика 
може да даде многу повеќе информација за сите овие прашања“. 

Се истакна: „На основ на анализата на најсовремените научни методи, про-
најдени записи, ископини, реквизити, и проучувања е докажано дека Винчанците 
живееле најмалку осум илјади години пред новата ера на овие простори. Сега е со-
сем јасно дека стварале пишеле, говореле и разговорале на старословенски јазик. 
Тоа, значи биле вашите прапретци“. 

Бидејќи македонските говори имале свој развиток сè до денешен ден, а ма-
кедонскиот тн.старословенски е од 9 век, зборовите на македонските говори се по-
долги, а и преводите од тн.старословенски на македонски јазик се подолги итн. Ова 
говори,толкувањето на некои стари натписи со тн.старословенски се поедноставни, 
што важи и за со на руски и српски јазик,кои се само наследство на тн.старословен-
ски јазик. Ова се потврдува со доказот, што во Русија и Србија се говорело со в-н-т 
(куќава- куќана- куќата) и без падежно. Денес тие јазици не се изворни-се падежни. 

Пак, Подунавјето со Винча и Лепенски Вир им припаѓале само на Левантот. 
 
ТН.ХОМЕРОВА ТРОЈА 
 
Историски било познато дека постоел Хомер, кој ја напишал „Илијада“ итн. 
Според мене,Хомер не постоел,а „Илијада“ била создадена од три простори: 

прв простор со магаре и шафран од Месопотамија со Египет; втор простор говедо и 
коњ од Бригија, која била Европа, во соседство на Македонија (Стефан Византиски, 
6 век). Исто така, Стефан Византиски пиши дека Бригите „живееле во соседство на 
Илирите“. А Елијан (III век н.е.) вели: јазикот „им припаѓал на илирските Бриги“. 

Па од тн.Троја на Исток морало да има море- големото езеро е море, а на За-
пад висока планина: имало Пелагонското Езеро- Блато до 1963 година во кое ја 
имало јагулата и планината Баба со Пелистер. Имало две реки, па едната река се 
влива во другата, што е во Бригија, но не во Мала Азија: Скамандер=с камен дер и 
Семоенс. А од камен извира Црна Река, која ја дери земјата до град Дерион... Сле-
ди во 6 век п.н.е., кога Редакцискиот одбор на Пизистрат ја создал „Илијада“ била 
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Скамандер, а кај Херодот (5 век п.н.е.) постои Еригон=е риг он: рига=рига- нарига 
(носи) земја, која е црна до Црна Река. Следи реката, кога извира, таа рика и се до-
шло до рика=рига=ри га=геа=Геа- земја. Во неа се влива Семоенс=Семенс=Семнс= 
Семнис=Семниса=Шемниса=Шемница. Двете реки се брзотечни, кои носеле коњи, 
што не е случај и со реките до малоазиската тн.Троја. Во прилог се наведува битол-
ската река Курдерес=к ур дерес: како (ко) ур-иш дерес, ко (на) јуриш дерес=дереш. 
Следи врската на дер е со Дерион. Дури реката Драгор, според драга за драги, а Би-
тола била била само со драги- таа била преполна со островчина, со свои манастири; 
трет простор биле од Јадранските Острови кои се населувале тек од 6 век п.н.е.  

Како што во Месопотамија и Египет имало дело како Илијада, Пизистрат (6 
век п.н.е.) го задолжил својот Редакциски одбор да создаде слично дело како во на-
ведените простори за магаре и шафран. При тоа бокалот за вино од Гилгамешовиот 
еп го заменил со коњ, а Елада не била коњарска, дури магаре во Мала Азија немало 
сè до Персиските војни. Според мое споредување, немало магаре сè до 480 г.п.н.е.  

Бидејќи магарето бил најбитен доказ, тоа мора да се образложи. Херодот пи-
ши, лавот во Македонија бил како домашно животно- тој не напаѓал ништо туку са-
мо камилата.22 Па како што магарето било од друго генетско- географско подрачје, 
истото било и со камилата. Следи македонскиот лав неа не ја познавал, дури тој неа 
ја мразел- таа нему му смрдела. Магарето во Скитија не било познато. Тоа било од-
несено од Персијците по истата патека на камилата, покрај Црно море и Кавказот. 
Следи коњите на Скитите се плашеле од рикањето на магарињата- коњите не ги по-
знавале магарињата. И конечно, за време на Херодот (пред 425 г.п.н.) меѓу коњ и 
магаре во Елида не се добивало меѓупроизвод, веројатно, поради пореметување на 
созревањето на сперматозоидите. Па ова било само поради прилагодувањето при 
преселбите. Слично, превремена неплодност се појавува и на високите Анди итн. 

Бидејќи до денес шафранот уште не се проширил до Мала Азија, а никако во 
Елада, каде се пиши за шафранови полиња, „Илијада“ била само 100% фалсификат. 

Еве и други докази: за коњот и говедото климатските прилики не се погодни 
од за маслинка и смоква. Во прилог се наведува и Албанија, чиј коњ и говедо се за-
печени, а со говедото е свињата, за која нема услови во Мала Азија, Источна Маке-
донија, Албанија и Далмација- денес во Далмација на ниските приморски простори 
е магарето, а на високите планински простори ситниот коњ. Присвојувањето било 
исто, како што во библијата бил препишан потопот од истиот Гилгамешов еп. Сле-
ди положбата на островите да се совпаѓа со во Илијада, а по Јадранот лутал Одисеј- 
види и кај Прајс.Со ова Атина не завршила.Нејзина била и Атлантида, според едни, 
се говори за грешка во преводот. Веројатно, нејзината легенда била поврзана со Ле-
вантот- последните два милиони години имало заладување северно од 35- та пара-
лела која се протега јужно од островот Крит. Следи белата раса се повлекла во Ле-
вантот, кој со морска вода се налеал- Средоземно се дооформило до околу 4000 
г.п.н.е. Во неа се говори за слон, а слонот има врска со темните раси, кои имаат за-
едничко потекло од пред да има континенти итн. Ова било повод, секоја генерација 
јагулата постепено да патува се подалеку и подалеку за подолгата патека од поме-
стените континенти, следејќи го својот инстингт за мрестење до Америка. Пак, кр-
вната група А на белата раса била создадена поради маласипаница и грип од чу-
мата на говедото и грипот на свињата, кои никогаш не живееле во Европа- вон Ба-
                                                 
22 С.С.Билбија, на стр. 73, наведува: „…Камилата ја немало на Крит...“.Таа немала врска со Белците. 
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лканот. Па таа била создадена во Левантот многу пред 15.000- 25.000 г.п.н.е. отко-
лку што пиши П.Адамо итн. Во прилог се наведува и дека во Гилбартар има праг 
кој не дозволува да навлегува флора и фауна од Атлантикот, а водотечението на 
Средоземно Море е воглавно од Европа со водите низ кои има и патува јагулата. 
Бидејќи таа се мрести во Саргашко Море, никогаш Средоземно Море немало... Ова 
говори, Атлантида да биде во Атлантикот кај Гибралтар... потполно отпаѓа. Најби-
тно е што градежите во Атлантида биле како во Картагина во времето на Платон.  

Милан Будимир23пиши: „Кога кажуваме Илијада (нагласокот е како во лива-
да и хилјада), овде мислам на Дарданецот Ил и неговиот град Илиј, а кога кажу-
ваме Ахилеида, тогаш мислиме на дивниот Ахилеј, главниот јунак на таа иста Или-
јада. Античкиот писател на позното време и не нарочито уважен, полихистор Ајли-
јан, кажува дека старобалканските Бруги имале своја песна за дивниот Ахилеј и не-
говите љубовини. На страна на Бругите и Дарданците како главен јунак се споме-
нува Хектор, кој зачудо носи грчки име. Тоа се јавува во Хомеровата Илијада, овој 
кој денес можеме да го читаме, почесто отколку името на лутиот Ахилеј. Затоа не-
кои филолози и дошле на помисла дека во некој постар, негрчки пишана Илијада 
Хектор бил поважен јунак отколку Ахилеј. Во прилог на Ајлијановите кажувања 
говори и интересен податок од друг извор дека Хектор во песната на старобал-
канските Бруги и носи име Дареј и дека, према тоа, Хектор е само превод, точен, 
заправо буквален, старобалкански, негрчки оригинал. (Бриги; Алијан, Р.И.) 

На оваа страна, неахајското влијание на Хомеровиот еп укажува не само 
Ајлијановата сведоштво и автетичност на Хекторовото име но и чудната форма: 
Хомеровиот стих. Сите стручњаци, без изузеток, мислат дека тој стих е преземен 
од некоја постара, негрчка епика. Тој стих се вика хексаметар или херојски стих. 
Од него имаме некои трисетина варијанти, ама главна карактеристика на овој друг 
стих лежи во тоа што е составен од два нееднакви дела и, што е уште поважно, тие 
два дела, дактилски тетраметар и дактилски диметар- кој уште се вика и Адонидов 
стих- се градени на основ на сосем спротивни метрички принципи: татраметарот не 
е ограничен ни условен со број слогови, кои можат да бидат осум до дванаесет, ка-
ко диметар, кој секогаш броји пет слогови. Ист метрички принцип, обележен со од-
реден број слогови, имаме и во строфата на ајолските песници Сапфе и Алкај. 

Овој крупен чинител мора да се има на ум од два разлози. Од неа, прво, мо-
раме да заклучиме дека хомерскиот хексаметар имал релативно долга преисторија, 
и дека, према тоа, песникот на Илијада или Ахилеида е поблизок на крајот на еп-
ското створување отколку неговиот почеток. Во таа смисла говори и песникот Хо-
ратиј кога кажува дека имало песници и пред Хомера. На таков позни датум наша-
та Илијада, која треба да се вика атичка, оти во Пеисистратовата Атина доживеала 
своја конечна радакција, не упатува и на лингвистички детали, како што се колеба-
ње во метрицата, необавестеност околу дигамите, контракцијата на вокалите со на-
кнадно дужење, накратко, атичка политура како најнов слој на интердијалектска 
хомерска стратиографија, на која укажал Швајцарецот Ј. Вакернагл. 

Швајцарските филолози за ова пола век нашле во Хомеровиот еп уште не-
кои неподопштини. Најстрашна е она по која излегува дека овој е најголем и досега 
недостижен песник на смртта и љубовта всушност само мал подобар и повешт 
плагијатор, било да користел еп за Мелеагр или Мемнонид или Антиопид. 
                                                 
23 Милан Будимир, Са Балканских источника,Српска књижевна задруга, Белград, 1969- од Интернет. 
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На тие швајцарски пронајдувања ќе се вратиме подоцна. Друг разлог со кој 
никако не смееме да испуштиме од вид диспаратниот ритам и двојаката структура 
на хексаметрот е потребно ним да им одговориме со најновите унитарци од Амери-
ка, кои со електронски компјутери сакаат да го одбранат боженскиот Хомер од 
швајцарските деструктори. 

Електроничарите со своите машини ги прорешетале и изброиле сите хомер-
ски хексаметри, кои ги има петнаесет илјади, па дошле до математичко утврден за-
клучок дека еден едини песник ја опишал Ахилејевата срџба и сè она што се случи-
ло внатре на ѕидовите и под ѕидовите на тројанскиот Пергам. Меѓутоа, веќе првите 
два стиха на Илијада покажуваат во својот завршеток разнолика структура, оти 
другиот хексаметар се завршува со Адонидовиот рефрен, кој секако потекнува од 
некоја тужбалица. Такви хексаметри има во нашата денешна Илијада близу две 
третини, а тоа нас не принудува праисторијата на Хомеровите хексаметри, па пре-
ма тоа у самата Илијада, да ги посматраме другчие отколку што тоа денес е праве-
но. Најпосле, за некоја постара, догрчко, старобалканска Илијада би можело да се 
говори и таа околност што Хомер во својот епски речник разликува два вида збо-
рови: една им припаѓаат на луѓето, а другите на боговите. Веројатно во овој друг 
случај се работи за хиератска догрчка поезија. 

Пораните филолози и археолози мислеле дека таа Хомерова Троја и нејзи-
ниот Пергам се разорезни во XIII в. ст.е., а тоа би значело дека Хекторовото погу-
бување и Одисејевиот, заправо Посејдоновиот дрвен коњ ја отворил градската ка-
пија пред крајот на XIII в. и така ја разорил Троја, која Посејдон и ја соградил. 

Ама последните години американскиот археолог Ч. Блеген со поновното и 
грижливо раскопување на остатоците на хомерската Троја покажал и докажал дека 
таа Троја, која стручњаците ја викаат Троја 6, страдала и пропаднала од земјотрес, а 
не од Агамемновите Ахајци. Новата, Троја, која Блеген ја назвал Троја 7а, стварно е 
разорена, ама не од ахајските борци, туку од старобалканските освојувачи кои уче-
ствувале во ајгајските (егејската) инвазија на Анадолија. Тоа значи уште еден поен 
повеќе за Ајлијановата теза за Илијада на старобалканските Бруги. За таа теза, нај-
после говори и чудната околност што ахајските борци под Хомеровата Троја го 
гледаат родувањето на сонцето полни девет години поврв на морето- затоа зората е 
‘ружчаста’ или ‘ружопрста’- а не поврв на гората. Како и во Хомерово доба по сво-
ја прилика сонцето морало да се родува на исток, а не на запад, излегува дека по-
стариот песник е некој дохомеров еп за ахајските освојувања на медитеранските 
градови со тврди ѕидови, за кои примитивните Ахајци немале никаква техника, 
имал во вид на старобалканско, а не анадолско приморје. Така филолозите го фати-
ле овој наш Хомер како прави крупна грешка во најобилните ствари. Затоа Хоратиј 
оправдано тврдел дека когакога задреми и честиотот Хомер“. 

„Заради пример го наведуваме Бановиќ…Тек во Пеистратовата Атина ра-
псодите биле во некоја рака приморани за државно издание да се припреми некоја 
повеќе средена редакција на текстот и колку- толку со атинска политура да де по-
крие традиционалната дијалектичка мешавина. Дали во Атина на почетокот на VI 
век постоеле услови за таква постапка ? Ова прашање е пресудно за Вакарнаглови-
от наод, кој снажно ја подупира античката традиција за Пејсистратовата комисија и 
споментото Аристарховото авторитативно мислење дека песникот и писателот на 
Илијада е Атињанин. Ако немало општо- културни и книжевни услови за тој труд 
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во Атина околу 600. г.ст.е., тогаш узалуд ни е цел труд и сета добра волја да веру-
ваме на одредена и јасна традиција, која не може да биде без икаква основа. 

Земајќи ја старата и прецизната традиција за атинската редакција на хомеро-
вите песни не како докажан тврд чинител туку само како работна хипотеза, мада за 
неа посредно Аристарховото сведоштво и поузданиот наод на лингвистичката ана-
лиза, ќе ја изнесеме накратко состојбата и приликата во Атина под крајот на VII   и 
на почетокот на VI в.ст.е. Тоа е време кога Илијада, ова која ја читале грчките ма-
лишани, државници и мислители и кои ни ја предале александријските филолози, 
можела да го добие денешниот облик. Према спомената традиција, пред Пејсистра-
товата редакција хомерските песни биле расеани и несредени. Треба да се има на 
ум дека изразот ‘хомерски’ не обележува некое одредено лице, туку дека хомер е 
синоним за рапсодот и дека тој израз се однесува само на јуначките песни со по-
голем обем, нарочито на оние за ахајските и тројанските јунаци. Заправо за таква 
поезија се претпоставува уметникот со поголеми способности, вистински ‘составу-
вач’, те. οµηρος. Во секој случај, именката οµηρος многу е постара од именката 
Όµηρος, која во живиот народен говор така да се рече ни не постоела како име, туку 
можда како надимок“. 

Се кажа: „Према спомената традиција, пред Пејсистратовата редакција хо-
мерските песни биле расеани и несредени“. 

Следи само песните биле собрани и средени во едно дело кое било Илијада. 
Елијан запишал: „...Јазикот на кој биле напишани ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ им 

припаѓале на Илирските Бриги, сродни на Дарданците, од фамилијата на древните 
Пелазги. Од времето на Пизистрат, до денешната официјална верзија, која е напра-
вена во Александрија (III век п.н.е.), вметнати се многу хеленски доработки во 
‘Илијада’. Заради ова, Платон во своето дело ‘Република’ го моли Хомер за прошка 
што се избришани многу места во ‘Илијада’, што на некој начин ги повреди чуства-
та на многу Хелени. Ова дава јасна поставка дека Хомер не бил Хелен“. 

Илијада била пишана со рецки,па со јонски слова-само на тн.Платонов јазик.  
Меѓутоа, Платон говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Пак, варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се говорел и во Мала Азија. 
Според Ростовцев, „Историја на стариот свет“, за време на римската доми-

нација располагаме со изричити сведочења на апостолот Павле кој кажува дека на-
селението во Мала Aзија уште говорело со фригијски и галатјанскиот јазик. Пак, во 
Мала Азија доаѓаат Келтите (Галатите) во 278 г.п.н.е. Тие продреле длабоко во Ма-
ла Азија и се утврдиле во фригиската равница. Бидејќи Келтите биле Фриги=Бриги, 
се потврдува дека во времето на апостол Павле се говорело фригијски и галатја-
нски говори од истиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Следи тие се развивиле на 
оддалечени пространства.  

До денес Бригите=Брзјаците говорат само со пелазгиски=тн.словенски јазик. 
За да се потврди дека народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.сло-

венски јазик, а Варвари биле Македонците, еладскиот=тн.грчки лингвист Тсиолкас 
(Чулкас), пиши, дека Македоно-Словените во Лерин во 1907 година говореле со 
Хомеров јазик, кој бил архаичен, значи, ран. А германскиот лингвист Пасов (1815) 
истакнал, Илијада била на словенски јазик. Следи пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Ова било повод, Критјаните во 1913 година сакале да се приклучат кон Булгарите, 
чиј јазик го разбирале, но не еладскиот кој бил од 19 век- Букрештански договор. 



 45 

Киндер- Хилгеман пишат: „...Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал 
и постепено се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијале-
кт од кој подоцна настанале рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, 
словачкиот, бугарскиот и други јазици, денес познати како словенски јазици, засно-
вани врз македонскиот...“. 

Карл Струп24 вели: „...Големиот поет Хомер пишувајќи на древномакедон-
ски јазик, зашто беше роден Македонец... Во прво време Грците не го разбираа, за-
што тој јазик им беше туѓ, неразбирлив за нив. Неговите дела им ги преведоа Ати-
њаните, по потекло Македонци, кои живееја измешано со нив. И откако беа преве-
дени, беа хеленизирани и испрветени, многу делови исфрлени и тие епохални дела 
кај грчката читачка публика веќе ја изгубија својата поетска смисла... Македонски-
от јазик е најстар во индоевропската група јазици. Врз неговите основи се развија 
сите други словенски јазици... Нивната разлика изгледа голема, но се многу блиски 
и меѓусебно разбирливи...“. 

Се кажа: „Атињаните, по потекло Македонци, кои живееја измешано“. 
За наведеното „живееја измешано“, во прилог се наведува што пишел Ате-

наиос25: „...многумина од Атинците зборувале македонски заради мешањето...“. 
Се говори за хеленски=тн.грчки-коине и македонски-само пелазгиски јазик. 
 
ПЕЛАЗГИ 
 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 66, пиши: „Херодот во Историја наведува дека 

старите Египтјани, сè до владата на Псаметих, верувале како се најстар народ на 
светот. Тогаш Псаметих утврдил дека најстар народ всушност се Фригијците или 
Фрижаните. Од тоа доба, во Египет го почитувале ова сознание, признавајќи им го 
на Фрижаните или Фригијците дека се најстари. Фригијците, како што наведува 
Милан Будимир, ‘дошле во Анадол од централниот Балкан’. По Будимир и другите 
истражувачи, овие Фригијци им припаѓаат на Пеластите, автохтони балкански ста-
ринци. Пишувајќи за населението на Илирик во предримско доба, Иван Лучиќ исто 
така говори за Пеластите, повикувајќи се на достапните извори. Лучиќ наведува де-
ка во Илирик живееле Тирените, Келтите, Хенетите, Истрите, Либурните, Илирите, 
Нестите, Манијците, Енхелите или Енхелиите, Ориците, Далматите и другите на-
роди. Херодот, како што е познато, исто така пиши за Пеластите, обавестувајќи не 
и за Аргонаутите, Хиперборејците, Лидијците и Лиѓаните, Македонците, Неурите, 
Троја и Тројанците, Фригија и Фрижаните, Енетите или Венетите и други. 

Хеленските племиња...Херодот пиши за Пеластите како за свои современи-
ци на Пелопонез и другде по Хелада. Будимир и други научници во Палести ги 
вбројуваат и Енетите или правилно Венетите, како и сите заедници кои ги називаат 
илирски. ...од централниот Балкан е забележана селидбата на Пеластите во поши-
рокото подрачје на Медитеранот во текот на XX век п.н.е.; е забележано пеласко 
населување на Блискиот Исток во XIV век п.н.е. на територијата која, по нив, ќе се 
нарече Палестина; е документирано и фригиско населување на Анадолија во XII 
век п.н.е.; селидба во V век п.н.е. во областа потонија Ерменија итн. Во Илијада, за 
која Будимир кажува дека е ‘многу повеќе отколку историски извор’, оти е ‘најстар 

                                                 
24 Karl Strupp, La station juridique des Macedoniens en Yougslavie, Paris, 1929. 
25 Athenaios, Deiphosophistes, Book III, 121c- 122 b. 
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источник на Балканот во најдобар смисол на тој збор’, Хомер известува и за наро-
дите кои учествувале во таа војна споменувајќи ги и балканските Пеласти, Дарда-
нци, Траки, Пеонци, Пафлагонци, Енети (Венети), Мишани... во состав на тројан-
ската војска; а Данајците, Беоќаните, Аспледонците, Фокејците, Локраните, Абија-
ните, Атињаните, Микењаните, Аркаѓаните, Роданите во состав на ахајската војска. 

‘Да се ограничиме’- пиши Будимир- ‘на она што за нас Балканците е најва-
жно. Тоа во првиот ред е тврдиот чинител за кој не се говори ни во една од неброе-
ните расправи за хомеровото прашање: дека овие Хомерови песни се однесуваат за-
право за нас, поточно речено нашите прадавни балкански предтци. Балканските Ср-
би26 се сместиле во центарот на Балканското Полуострово, заземајќи ги оние насел-
би кои им припаѓале на античките Бруги,27 и Дарданци. Ама Дарданците уште пред 
тројанската војна преминале од денес нашите јужни краишта преку Хелеспонт и ја 
основале Троја и Илиј, додека нивните соплеменици Бруги зафатиле поширока 
област во Анадол од Дарданелите понатаму на истокот, отприлика према денешна 
Анкара.Од друга страна,првите српски доселеници заземајќи ја областа околу Раса, 
чие дарданско име гласело Арса. Тоа морало да се случи најдоцна на почетокот на 
VII в.н.е. оти фонетската промена позната под името метастаза ликвида била уште 
тогаш на снага, па така од дарданскиот облик Арса постанал српски облик Рас.Тоа 
значи дека сите Дарданци не се иселиле од балканскиот центар во Анадол и дека, 
према тоа, првите Срби на Балканот во мирна симбиоза се стопиле со затечените 
Бруги и Дарданци...Најпосле, не смееме да заборавиме дека, покрај Бругите и Дар-
данците, живееле во тие краишта и венетски племиња, за кои знае и таткото на 
историјата Херодот. Овие балкански Венети имаат имењаци не само во руските 
Вјатичи и во сложениците како Вацлав и Вјачеслав, туку и во јадранските Венети и 
понатаму на запад, сè до Атлантикот. За ова име знае и песникот на Илијада, одно-
сно Ахилеида.’ (Арса=арс а: арс=а рс=рас, Р.И.) 

Повикувајќи се на наодите на американскиот археолог Ч. Блеген кој дока-
жал дека Троја VI пропаднала поради земјотрес, а дека Троја VII настрадала од ста-
робалканските племиња во текот на нивното поседување на Анадол, Будимир напо-
менува дека тој наод значи ‘уште еден поен повеќе за Ајлијановата теза за Илијада 
на старобалканските Бруги’. Аргумент за ова Ајлијанова теза која ја потврдува со-
времената археологија есте и ‘чудната околност што ахајските борци под Хомеро-
вата Троја гледаат родување на сонцето полно девет години поврв на морето- затоа 
зората е ‘ружичаста’ или ‘ружопрста’- а не поврв на гората. Како и во Хомерово 
доба по своја прилика сонцето морало да се родува на Исток, а не на Запад, излегу-
ва дека постариот песник на некој дохомеров еп за ахајските освојувања на медите-
ранските градови со тврди ѕидови, за кои примитивните Ахајци немале никаква те-
хника, имал во вид старобалканско а не анадолско приморје“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini…наведува: 
„Овде, узгред да биде речено: ако врсните слависти...Мислиме, дека најго-

лем број денешни научници и истражувачи не би можел да остане незаинтересиран 
пред прашањата: 

- Па кој биле тие Пелазги ? 
- Кога дошле ? Откаде дошле ? 

                                                 
26 Балканските Срби имале држава од 19 век и тоа во Подунавјето со Шумадија, ширејќи се кон југ. 
27 Бруги=Бриги-спореди со Сулејман=Силејман=силеј ман:Ва-силеј; Омер=Омир во Смирна=Измир. 



 47 

- Најспосле, би се поставило неизбежното прашање: а со кој јазик говореле. 
Навистина, ‘таткото на историјата’ го поставува тоа прашање: 
Со кој јазик говореле Пелазгите ?’ ...“. 
„‘...Пелазгите говореле со варварски јазик.’ 
На ова место...те. во четвртиот век пред Христа, живее и работи Платон, кој 

оставил свои списи воглавно во облик на дијалог. Во еден од тие дијалози, на кому 
му посветивме посебно поглавје во другиот, уште дел на оваа расправа, Платон ги 
споменува истите тие ‘Варвари’, кои дури и во неговото време уште секогаш го-
вореле меѓу Грците со својот древен јазик...“. (Грци=Хелени, Р.И.) 

„Така, ако ли се вратиме во овој трен со непрецизните Овидијвите обавесту-
вања во неговите писма, упатени во облик на песни во Рим на неговите пријатели, 
познати под името ‘Тристиј’, да научил да говори, па дури и да пиши песни со ја-
зикот на ‘Варварите’, кои тој ги назива час трачки, час дачки, гетски, скитски или 
сарматски...“. 

О. Луковиќ-Пјановиќ,во поднасловот а) Заклучоци за потеклото во делата на 
Јирген Шпанут (Jürgen Spanuth) и Имануел Велковски (Immanuel Velikovsky) пиши: 

„Човекот кој работи, тој верува...Судејќи по она, што ни сочувал Платон во 
‘Критија’ за јазикот на ‘варварите’, кои уште во негово време говореле со ‘варвар-
ски јазик’, на територијата Грција и тоа особено жените, како поголеми чувари на 
традицијата, судејќи по она, што тој во тој некогаш потполно заеднички јазик на 
Грците и ‘Варварите’, тој јазик денес не ни е непознат... Тоа бил јазик на оние, чие 
име Грците и Римјаните го прошириле како ‘Пелазги’, кои- по многу писатели на 
Хелените им биле вистински учители, оти ги научиле: земјоделство, искористува-
ње на рудата, архитектурата, градењето на канализација, епско пеење и, како што 
кажуваат старите книги- писменоста. Во прилог на таа идеја говори јасно, един-
ствено и со полна смисла и логика...“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот д) Древни сведоштва, пиши: 
„Ако ли се вратиме...На основ на она што чул, кажува понатаму Диодор Си-

цилијански, Тимотиј напишал спев ‘Фригија’ и тоа на древен начин- како по јазик, 
така исто и по писмо, те. со пелазгиски јазик и пелазгиско писмо... 

‘Служејќи се со ‘знаци’ на првите Пелазги и (служејќи се) со пелазгиски го-
вор’ “. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ, во Додатокот, го наведува следново: 
„Со тоа во врска на споменатото, дека англискиот професор H.D.F.Kitto...“. 
„За Херодот овој англиски историчар вели: 
‘...тој (те.Херодот) ги сматра Грците на Јонија како варварски народ, кој е 

погрчен’ “. 
Бидејќи Јонците биле Варвари, тие биле и Пелазги. Следи едно и те исто. 
На ова ако му се додаде она што го пиши Грегориус Данковски,28 кој наве-

дува што пишел Хекатиј од Милет (500 г.п.н.е.): „тогаш цела Хелада беше населена 
со Барбари“...„и цела Атика беше населена со тракијски барбари“.  

Па да се разберат Варвари сточари како Македонците и Хелени поморци. 
Следи и само единственото: варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Според авторите, се запазува блискоста на старомакедонските глоси со ста-

рофригискиот јазик; Александар Велики разговарал со Фригите без преведувач; 
                                                 
28 Gregorius Dankovski, Die Griechen…, p. 22. 
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островрвната шапка, носена од Македонците и Фригијците, е извесна како фриги-
ската; македонска и фригиска капа постои кај Македонците во Пакистан, кои биле 
Бриги со бригискиот бог Арес... Како јарец во Библијата бил преставен Александар 
Македонски. Исто така, со рогови на јарец бил претставен македонскиот крал Пир, 
според кој за време на Нерон произлегла провинција=област Епир=е пир. Пирски 
крал бил Георг Кастриотис, претставен со рогови на јарец, кој носел иста капа како 
Македонците во Пакистан.Градежите...во Пакистан биле бригиски=брзјачки. Ѓорѓи 
го родила змија. Па змијата била бригиска- змијарки биле бабата и мајката на Але-
ксандар, а тој бил прикажан со змија. До денес бригиско куќно животно е змијата. 

Најстара куќа во светот е во Пелагонија- таа го има целокупниот куќен на-
мештан на современа куќа, како и кухински прибор. Следи и најстарото ќовте итн. 

Според едни автори, именувањето на Пелагонија, кое се чита, произлегува 
од името на Пелазгите.Пак, според други, се трага врската на Пелазг од Пелагонија. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 61, пиши: „Името Пелазг...Според Британска енци-
клопедија, поимот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија. Во основа тоа е 
поим ‘бел, светол’. Бело е еден од најраспространетите топоними...“. 

Првите жители на Македонија биле Пелазги. Во Македонија имало Венети... 
Томсен29 вели дека „јазикот на сите тие племенски заедници бил единствен 

во целиот Егејски басен- палазгиски, дури и кај истородните племиња во Мала 
Азија“; Страбон30 истакнува дека „тие (Пелазгите, Р.И.), според сите докази, се нај-
стар народ кој бил распространет на Атика, Мореја и Тесалија“...„Тесалија, помеѓу 
устието не реката Пенеа, Термопилите и планината Пинд, се нарекувала Пелазги-
ски Аргос, со оглед на тоа што Пелазгите ја населувале целата земја“; Помпеј Трог 
и Јустин31 пишат дека „Пелазгите се најстари жители на Балканот и Европа“ и дека 
„Македонците потекнуваат од древните Пелазги“; Јустин32 кажува дека „Македон-
ците во својата основа се еден пелазгиски народ“ и „Македонците биле со потекло 
еден пелазгиски народ“ итн. Следи заклучок, Македонија биле пелазгиска. 

 
АНТИЧКА=ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА 
 
Херодот, во II- 53, пиши: „За тоа од каде потекнува секој од нив, дали тие 

сите постоеле отсекогаш, како воопшто изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, 
што се вели, до вчера. Мислам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четири-
стотини години, не повеќе. А тие се тие кои на Хелените им го направиле родо-
словието на боговите, им дале имиња, им ги распределиле почестите и вештините и 
ги опишале нивните ликови.А што се однесува до поетите, за кои велат дека живее-
ле пред овие двајца, јас барем мислам дека живееле по нив. Прво за нив го зборува-
ат свештеничките во Додона, а второто, она за Хесиод и Хомер, е мое мислење“. 

Следи за Хелените, боговите и сè друго потекнало само од Хесиод и Хомер. 
Пак, Херодот мислел „дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини го-
дини, не повеќе“. Значи, откога и како потекнувал Хомер, истото било и со Хесиод. 

Наведеното говори дека поимот Хелени бил нов,и тоа од наведените автори. 

                                                 
29 V. Thomsen, Sur la parente de la langue etrasgue, Copenhagen, 1954, p. 188. 
30 Strabo, The geography, Harvard University Press, London, MCMLX-XXVIII, p. 221, 4. 
31 Pompej Trog, Historiae Philippicae, Lib. XLIV…Marcus Inuianius Iustinius, Histories. Lib. VII, 1, 3. 
32 Marcus Inuianius Iustinius, Histories. Lib. VII, 1, 1. 
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Бидејќи Макета било внесено од Хесиод, уште не било дооформено името 
Македон=маке дон. Овде е битно за Макета=маке та, а именки се правеле со в-н-т. 

Во „Илијада“ (6 век п.н.е.) ја немало Македонија. На атинскиот тиранин Пи-
зистрат (6 век п.н.е.) му требало дело како Гилгамешовиот еп..., па тој го задолжил 
својот Редакциски одбор, кој во прав смисол ја склепал „Илијада“. Следи да се тра-
га врската со неговиот век, но не многу порано, во претходните векови до 12 век 
п.н.е. итн. За делата на тн.Хомер пишеле повеќе автори. Ова било повод, тие да го 
пренесуваат погледот на тн.Хомер- картата за време на тн.Хомер. Овде се прет-
ставува авторот Nack Wägner, “Hellas“- Land und Volk der alten Griechen, Verlag Carl 
Ueberreuter, Wien- Heidelberg, 1975. Во картата на Хомер никаде ја нема Македо-
нија- ја има Ематија. Пак, Ематија произлегла од Емати=е мати, а Македонија од 
Македон. Тоа што Ематија подоцна постанала Македонија, тоа не е едно исто- па 
таа можела да има и друго име со таму други преселби. Македонија со своите Ма-
кедонци се среќава кај Херодот (5 век п.н.е.). Во I- 1 се наведува: „...Арг, пак, во 
тоа време бил најзначајното место од сите места во земјата која денес се вика Хе-
лада“- порано немало Хелада ниту Хелени итн. Меѓутоа, ваквиот Арг бил во Долна 
Македонија, од каде на Пелопонез имало преселби на Дорите- до денес дорчо е име 
за коњ, а и дореста боја е коњска боја.Бидејќи Костурско било коњарско, а никогаш 
Елада, вистината била обратна. Александријскиот историчар Апијан (2 ст. н.е.) ве-
ли дека Арг бил Аргос Орестикон, кој се наоѓа до Рупиште во горниот тек на река-
та Бистрица во Македонија. Според Константин VII Порфирогенит, се наметнало 
името Македон врз Ематија заради кралската куќа Аргеадитите како прва македо-
нска држава во областа Орестида (Костурско), со постарото име Макета, внесено 
од Хесиод. Тукидид ги означува Македонците како Аргеаиди- Аргедаи Македонес, 
оти Аргеас бил син на Македон, како и легендата, по која епонимниот херој на 
Пиерија и Ематија биле синови на Македон. Следи врската на Македонија не била 
со Ематија туку западните простори,од Костурско, чиј симбол бил само богот Арес, 
јарец, кој ги прчи козите, но никако Ематија, чиј симбол бил лавот. Пак, богот Арес 
опстоил бригиски. Токму и затоа не само внукот на Бригијката и синот на Бригиј-
ката- Елијан пиши за илирски Бриги- Александар Македонски во библијата бил 
претставен со рогови на јарец- богот Арес, тоа било и со македонскиот крал Пир, а 
од времето на Нерон до римска провинција Епир=е пир- врската со Аргос=а ргос= 
рогос, што опстоило дури и со Георг Кастриотис, тн.Скендербег- тој, според Фран-
соа Пуквил, бил Македонец. Па името Македонија било донесено вон Ематија итн. 
Тоа имало врска само со симболот јарец, но никако со некаков си ематски лав. 

Ова говори, во „Илијада“ ја нема Македонија туку Ематија.Пак, македонско-
то кралското семејство потекнало од Аргос- Орестикон (Костурско). Аргос бил по-
врзан само со богот Арес. Па тој бил бригиски, што се гледа во оставштината на 
мозаиците низ Бригија=Брзјакија. Ова говори, македонското кралско семејство лав-
от го зело како симбол на храброст- тој како семеен бил преземен од Бранковичи 
итн.Исто така,тој се најдува и во Европа,на пример Баварија,а со Германија владее-
л орел итн. Следи во Пеонија- Мариово, според Мара која не го прифаќала ислам-
от, бил само богот Арес. За да се добјасни состојбата за Р.Македонија, се наведува 
што на 21 јуни 2014 е објавено: „Големо археолошко откритие во Скопско. Во Ма-
кедонија нема Дарданци, ниту Трибали, тука живееле Пеонците“ (Пеонците- Мари-
овците си го имаат Итер Пео). Во него стои: „Пајонскиот гроб од 8 и 7 век пред но-



 50 

вата ера открија завчера археолозите ископувајќи го античкиот театар на Скупи кај 
Скопје. Покрај покојникот, во керамички сад тие открија бронзена наочареста фи-
була- безопасна игла, типична за Пајонците и култен предмет- сончев диск. Архе-
олозите вчера се обидеа полека и успеаја до половина. Но, кога видоа дека станува 
збор за поголем кружен предмет, не сакаа да ризикуваат и оставија конзерваторите 
да ја завршат својата работа... и досега било регистрирано железното време на те-
риторијата на Скупи, но првпат на театарот се појавува гроб од железното време. – 
Имаме голема среќа. Гробот не бил оштетен кога биле копани темелите на театарот 
ниту бил разградуван ниту во доцноантичкото и во средновековното живеење и по-
гребување... Според карактеристиките, гробот датира од 8 и 7 век пр. н.е. и укажува 
дека станува збор за пајонско население... со овие и со претходните истражувања 
на Скупи на скопското Кале и со последните истражувања во Кумановско се повеќе 
паѓаат во вода поранешните тврдења.-На оваа територија нема ниту Дарданци нити 
Трибали. Нема никаква материјална култура од нив, но ги има Пајонците.Тие тука 
живееле... најсеверните траги од нив се регистрирани на денешна Србија, во калето 
Кршевица, кај Врање, каде што одамна е регистрирано појонско население, кое се 
нарекувало Аргијани.-  Постојат записи од 2 век пр. н.е. дека Пајонците особено го 
почитуваат сонцето, го сметаат како соларен култен симбол. Засега пронајдовме са-
мо еден гроб.Но, од порано постојат индиции дека горе на акрополата на Зајчев Рид 
била населбата, а некрополата е на рамниот дел. Можда има повеќе гробови...Пајо-
нците ги закопувале своите покојници. Пронајдениот гроб не е добро зачуван- не-
достига рамото и главата, кои биле зафатени кога бил копан темелот на театарот.- 
Но,погребните дарови кажуваат сè. Тие се сосема доволни за датирање, одредување 
на потеклото и за материјалната култура на човекот. Тој бил Пајонец. Ова се докази 
што ни кажуваат за етничкото потекло на луѓето што живееле тука во железното 
време, пред 2800, пред 3000 години... Пајонците биле старо палеобалканско племе, 
кое ги населувало териториите по целата долина на Вардар...големиот број некро-
поли го потврдуваат тоа.- Влегуваат и на територија на денешна Грција, ја населу-
вале територијата до морето, а сега знаеме до каде биле населени и на север. Кога 
почнале да се шират Македонците, почнале да ги потиснуваат Пајонците. По 217 
година пр. н.е. Филип Петти ја анектира Пајонија на Македонија и тогаш таа пре-
станува да постои како управна единица. Пајонците продолжуваат да егизистираат 
во рамките на Македонија, но многу е тешко целосно да се избрише еден код...“. 

Бидејќи за македонското кралско семејство, Бригите и Пеонците бил само 
богот Арес, кој ги краси македонските простори, а Р.Македонија им припаѓала на 
Бригите и Пеонците, богот Арес- јарецот бил најбитен за Р.Македонија. А неа како 
православна нејзините цркви ги краси македонскиот православен двоглав орел, кој 
до денес е државен грб на Русија, Србија... 

Филип Македонски Бригија и Пеонија ги приклучил кон Македеонија. Меѓу 
нив постои разлика: на Македонците симбол им бил лавот, а на Бригите=Брзјаците 
и Пеонците=Мариовците јарецот, кој ги прчи козите. Меѓутоа, врската на нивните 
говори сè до денес се разликуваат. Се наведуваат и падежите: номинатив, акузатив, 
датив и генетив. Следи Бригите имаат: кој (Н), кого (А), кому му (Д) и чиј (Г). На-
проти нив, кај Долно Македонците и Пеонците се само кој, на кој, на кого и чиј. 
Најдобар доказ за дативот е со глаголот купи: ме купи (акузативно дејствие) и ми 
купи (дативно дејствие): тој (Н), мене ми (Д) купи јарец (А)- споредено со герма-
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нски јазик. Па следи и говорите на античките Македонци опстоиле и кај етничките. 
А за падежите на именките е договорно, на пр. кого-него (о г) и кому-нему (м у) ... 

Кога се говори за Македонија, како прв најбитен и познат македонски крал 
бил Александар I. Тој им се спротиставил на Персијците во заштита на македон-
ските традиции- семејното право итн., војноборбеноста на Македонците, пријател и 
обединител на Балканците во борба против окупаторот- Персијците. Втор бил Ар-
хелај. Тој големо внимание му посветил на внатрешното уредување на државата... 
Тој ја преместил столицата од Еге во Пела... Според Тукидид, тој за Македонија на-
правил најповеќе отколку сите цареви пред него итн. Филип Македонецот бил тре-
тиот по ред, кој направил она што се учи за македонската историја. Следи сè она 
што Филип спровел, неговиот син Александар кога стапил на престолот, тој можел 
војноборбено сè да оствари. Па авторите пишат, без Филип ќе намало Александар. 
Пак, што се однесува за Филиповиот син, Александар Македонски, нега говори са-
миот Харолд Ламб. Харолд Ламб, во својата книга „Александар Македонски- Пату-
вање до крајот на Светот“, издавач РО „Култура“- Скопје, 1989, на стр. 419, пиши: 
„Самата Македонија изгубила половина од своето население кое се одлеало на 
исток,или загинало,а нејзината феудална аристократија се проретчила. Освестеното 
селанство одбивало да се врати во потчинетост на преостанатите роднини на се 
уште живата Олипија...“. Следи заклучокот, сè она што било постигнато за време 
на повеќе генерациско владеење на Александровото семејство, повеќе не останало 
така. Па дури Александар го раселил населението во Азија. Ова е повод, авторите 
да пишат, тој бил крал на Азија. Токму и затоа раселувањето на Македонците и 
другите Балканци низ Азија и Африка, Балканот бил само разреден итн., што било 
повод, тој да биде завладеан од градот држава Рим. Ова говори и Македонија- таа 
не била град држава. Со овој навод се објаснува, какво зло Александар ñ нанел на 
Македонија и на целиот Балкански Полуостров, кој за време на Филип Македонски 
бил обединет. Значи, тој бил само Македонски Полуостров. Ова се потврдува и со 
доказот, што Македонија ја поразила Персија, Персија била владеана од Македо-
нија. Потоа Персија била ослободена, Персијците играле важна улога во истори-
јата, што било и во новата ера, без тоа да важи само за Македонците. И затоа како 
последици на Александровото кратко владеење беше повод, 100% Балкан да пот-
падне под град- државата Рим=Ром, тој 100% да биде оплачкан сосе библиотеката 
на македонскиот крал Персеј- таа по број на книги била трета: прва била онаа во 
Александрија, а втора во Пергам. Најбитно било што сите балкански жители се по-
станале и се нарекувале само едно: Римјани=Ромјани- Ромејци. Трагедијата опстои-
ла цели два милениуми на новата ера. Ова било повод, сите жители да бидат само 
Ромејци. Вакви биле во 19 век и Еладците=тн.Грци, зашто пишат сите, без иземање 
на ниеден автор, само едно Ромејци. Па што бил Александар, чедото на Филип Ма-
кедонецот? Александар бил капацитет, научник, генија, никој како него освојувач... 
Никој него не го достигнал. Меѓутоа, тој како Македонец и Балканец за Македони-
ја и Балканот изиграл најнегативна улога, чии последици до денес се гледаат. Па 
нас уште не владее Рим; Рим од 1071 година го доуништува православието во кое 
има и повеќебожество: Рим е создавач на Елада со крал баварскиот принц Ото; тој 
е создавач на исламска Арбанија=Албанија; тој е творец на распаѓањето на СФР Ју-
гославија и борбата меѓу еден те ист народ, само верски и црковно поделен: Срби-
Православни, Хрвати- Католици и Босанци- Муслимани. Според Рим, Србите и Хр-
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ватите биле два народи и затоа тие не смееле да живеат заедно во една држава. Пак, 
тој истото не го кажал за неговите Европјани,кои 100% се Католици и Протестанти. 
Следи инвазија врз Србија и создавање на втора исламска Албанија- Косово, во кое 
живеат Азијата- Геги=Арнаути33 90% и Балканци Тоски=Скиптари 10%; тој во 2001 
година во Р.Македонија е носител на агресија на НАТО чии земји католички и про-
тестанти со центар во Ватикан до денес ја делат Македонија и ги доистребуваат 
Македонците- неговите земји ги подржуваат Еладците=тн.Грци и Албанците. Со 
тоа што само Македонија и Македонците во Светот се оспоруваат, а во него владее 
Ватикан со своите папи на чии прсти се носат масонски прстени, сè се кажа. Ние 
Македонците би бил пресреќни, ако некогаш некој папа стапне во Р.Македонија да 
му се забрани, тој да ја бакне македонската земја, и за неа да рече, таа е моја. Ова е 
неминовно, затоа што македонската земја била само православна, а Рим со Ватикан 
до денес и тоа без прекин е уништувач на македонскиот православен полуостров. 

 
БРИГИСКИОТ=БРЗЈАЧКИОТ- ПРАЈАЗИК НА БЕЛЦИТЕ 
 
Авторите пишат за прајазикот на Индоевропјаните, наречен индо- герман-

ски (Франц Боп). Бидејќи Индијците биле темни, а Европјаните и нивните Германи 
опстоиле само бели, јас овде тој јазик го наведувам како пелазгиски. Па тој бил са-
мо тн.словенски, истоветен со тн.Хомеров, тн.Платонов јазик итн. 

Merrit Ruhlen (1994), “The Origin of Language”, John Wiley & Sons- New 
York, на стр. 29, пиши: ...Jones го споменува строгиот афинитет „во корените на 
глаголите и облиците на граматиката“ меѓу разните индоевропски јазици. „Поната-
му, исто така што т означува трето лице еднина ‘тој’, прво лице ‘јас’ е претставено 
со завршеток- м и второ лице ‘ти’ со завршеток- с. Така имаме комплетна глаголска 
парадигма отсликана во различен степен на разните јазици, како што суфиксите се 
додадени на глаголскиот корен за да означат први три лица“...„Во санскритот трите 
форми биле: bhara- mi (јас носам), bhara- si (ти носиш), bhara- ti (тој носи)“. Зборник 
на Sir William Jones кој прв препознал индоевропско семејство (1786. во Индија) 
постои еволутивна хипотеза за потеклото од заедничкиот предок.(+ т = носит, Р.И.) 

Видливо е дека ова м-с-т опстоило во денешниот македонски јазик: јас сум, 
ти си, тој ет. Бидејќи гласот-т е отфрлен, постои само гласот-е. Затоа овде е најбит-
но третото лице со т. Оваа форма кога глаголот завршува со- т трето лице еднина, 
на пример тој бара + т = барат (трча-т=трчет=трчит, носи=носит=носет...), до денес 
опстоил во Брзјакија (Демир Хисар) со Охридско, со нивниот меѓупростор Преспа 
..., од каде биле Бригите (Бриг=Бриж=Брж=Брз + јак = Брзјак), што се совпаѓа со 
наводите на Херодот. Ова е при споредба на Бригија која била Европа, за тн.Троја, 
и со денешна состојба. Следи она што било во прајазикот, опстоило во бригијскиот. 

Па староперсиски јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Херодот, I-110, вели: „...Митрадат и живеел со својата жена која била исто 

така робинка како и тој. Таа жена, со која живееле, се викала на хеленски јазик Ки-
но, а на медски Спако, зашто Медијците за куче викаат ‘спак’...“. 

Следи Кино - н = ки., и=у, ку-куја; ку + т = куте, т=ч, куче; спак=с пак=пас... 
Па пасот служи да ги чува овците кои пасат трева. Меѓутоа, во македон-

ските говори се употребува и да се паси детето- на него да се внимава. Значи, чува. 
                                                 
33 По 1840 година, меѓу Шар Планина и Врање, се колонизирани околу еден милион Азијати.  
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„139. Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забеле-
жуваат, но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодветствуваат на телото и 
на степенот на благодарието, сите завршуваат на иста буква, која Доријците ја ви-
каат ‘сан’, а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа, ќе најде де-
ка имињата на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други онака“. 

„148. ...Излегува дека празниците на сите Хелени, не само јонските, сите за-
вршуваат слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијците. Тие се јонски 
градови“. 

Имињата се завршувале со с, како и во Демир Хисар: Дукос + ки = Дукоски. 
Бидејќи се говори за Јонците, Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот ‘DE 

ILLYRICAE LINGUAE…, наведува: „Да се вратиме на Дубравиј...Лаоникос Халко-
кондилос, чиј текст тој го цитира на страна 13, VI, вадејќи го од Халкокондиловата 
книга III која го носи називот ‘De rebus Turcicis’. 

‘Sarmatarum lingua similes est illyriorum Jonium ad Venetos usque accolentium 
…’ во таа своја, значи, книга ‘За Турција’, Халкокондил најдува прилика, да говори 
и за Сарматите, за кои кажува, дека имаат ист јазик како Илирите од Јонското Море 
па сè до Венеција. Во продолжение, тој истакнува, дека има меѓу Илирите, кои се 
понесуваат со старината на тој свој јазик...“. 

Како одлика на јазикот на белата раса, бил темниот вокал. Темниот вокал го 
имало во Месопотамија до со Египет... Па се говори дека Еврејите, Арапите... пи-
шеле само согласници, но не самогласници. Па замена за самогасници бил темниот 
вокал. Тој до денес останал пелазгиски=тн.словенски- Бригите го користат поретко. 

Бидејќи овде се говори за „Илијада“, а според едни автори, таа била во Мала 
Азија, а за други во Бригија, се наведува еден пример, со јужно од тн.Троја, со гра-
дот Милет(ос): Милет=мил ет или Милит=мил ит. Се потврдува дека јазикот на кој 
била напишана „Илијада“ бил само на пелазгиски јазик со прво лице м, второ лице 
с и трето лице т како ет=ит што до денес е бригиски=брзјачки: имам, имаш, имат...  

За да се потврди доказот, се пиши, Хомер ја напишал „Илијада“. Всушност, 
само Омер, затоашто х бил понов глас, па и затоа Брзјаците х никогаш и не го из-
говорале: ајдук, ајвар, отел, армоника итн. Бидејќи Бригите ја создале Фригија, се 
врши споредување со бригиското Омер и фригиското Омир=о мир. Следи Смирна 
=с мир на, денес Измир=из мир- нешто со мир да се измири. Со наводите се дока-
жува, дека во Мала Азија со Јонија живеел ист народ како во Бригија, Македонија и 
јужно од неа со се Елада со Атина кои биле 100% пелазгиски=тн.словенски. 

Бидејќи се говори за Хомер со неговата „Илијада“, се додава, дека токму 
Илиј бил 100% пелазгиски=тн.словенски, според ил,а нашиот народ вели: „Ил врне, 
ил грме“ итн. Па тој бил Илиј од библијата- доказ со Елизабет=Елисавет=ели савет, 
каде ели=хели=Хелиос=Илиос бил тн.олимписки Зевс- тој бил истоветен со Перун, 
дури и во Перу, со божество на секавицата, грмежот и дождот. Кај мумииите на 
белите Индијанци во Америка била крвната група А на белата раса, за кои биле не-
опходни говедото и свињата- таму такви немало, чија чума и грип кај човекот 
предизвикува маласипаница и грип, од кои преку 90% монголски Индијанци само 
со крвната група 0 изумреле- нивната ДНК била како во Кореја и Тајван.   

Меѓутоа, никогаш немало било каков Омер- тој бил дело на атинскиот тира-
нин Пизистрат (6 век п.н.е.), чиј Редакциски одбор ја склепал неговата „Илијада“. 
Таа била напишана само на руни, а руне биле венетски, а Венеа била Русија со 
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своите рецки (руни) и својот Перун. Истоветно било и за со пелазгиските=тн.сло-
енски Етрурци, во чии руни имало и тн.Кирилични слова. 

„Илијада“ била напишана со јонски слова, и тоа од Милет, а во Јонија како и 
во Елада за момче се велело курос, а за девојка кора- 100% пелазгиски=тн.словен-
ки поими. Бидејќи Атина била таткова, таа била само ТАТИНА- именките се пра-
еле со в-н-т: ВАТИНА- НАТИНА-ТАТИНА.За Атина е битна Афродита=а фродита 
=продита=породит а, спореди со Абориџини=а бориџини=пориџини=пороџени=по-
роѓени=породени, според џина=гина=гена=жена, која родува и дои- одгледува. 
Следи Херодот=х родот=е родот=род от, како Македонецот Херод=е ерод=е род 
или Ирод=и род- за Горноречани водата оди, а за Долноречани водата иди. Па за 
едни злобни автори тој бил/е прогласен за Арап, а за други Евреин- тој како Маке-
донец бил само Повеќебожен, никако Арап=Муслиман или Еднобожен=Евреин.  
  Кога се говори за јонски јазик, на кого се пишело, тоа е доказ дека на атички 
никогаш не се пишело. Во прилог може да се додаде и Лукијан (2 век), според кој 
не можело да се пиши на атички. Пак, Аријан пишел и на јонски- но не на атички. 
Па Херодот пишел на јонски. Кај него се говори за Македонците. Следи Филип 
Македонски да го внесе јонскиот јазик како службен што се гледа во сета позната 
оставштина од време на Филипа- таа била само на јонски јазик. Ова било повод 
„Илијада“ Александар Македонски да ја има на јонски јазик, чиј учител бил Маке-
донецот Аристотел- тој имал врска со Атина.  

Следи да се говори само за атички, јонски (Милет) и Александријски коине. 
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 259, вели: „Илирскиот јазик уште во најстаро 

време се јавува поделен на поголем број наречја...јазици со кои се служеле анти-
чките писатели постанале четири наречја: Еолско, Јонско, Дорско и Атичко...“. 

Стр. 261: „Такавиканиот хеленски алфабет...Јонскиот алфабет како една ва-
ријанта на источната гранка постанува доминантна и неа подоцна ја прифатила 
Атина (403/402) пред новата ера, како службени писмо, од каде се шири на целиот 
простор на Хелада и останатиот дел на Илирија“. 

Стр. 265: „Треба да се понови дека старолирски се делел на две гранки: 
источна и западна и на четири наречја: еолско (со кое говори Алекеј и Сапф), јон-
ско (со кои говори Хомер, Херодот, Хипократ и Архилах), дорско (со кое говорел 
Пиндар, Алкаман, Бакхилид и Симонид) и атичко (на кое му припаѓа Платон, Ари-
стотел, Есхил, Софокле, Тукидид, Ксенофонт, Еурипид и Аростофан)“. 

Македонскиот царски двор го внел службениот јазик на Атина, а тој бил јон-
скиот со јонско писмо.Следи сето кралско наследство било со јонски јазик и писмо. 

Бидејќи кај ниеден антички автор не постоел јазикот коине, погрешно на-
речен старо-грчки, таков јазик за време на Александар Македонски немало. За него 
се чита само кај Курт Руф, но неговата книга е фалсификат-најстар манускрипт бил 
од 9 век, а таа е печатена само во 15 век. Затоа коине бил само Александријски ја-
зик, чија граматика и речник биле само од 300 г.п.н.е.Еве уште еден доказ за коине. 
Во текстовите на староперсиски јазик го немало дативот- споредено со германски 
јазик со заемките. Бидејќи првите книги на библијата се напишани на арамејски ја-
зик, кој бил само сиријски, во нив го нема дативот. До 515 г.п.н.е. немало ново-
персиски, а тој произлегол од арамејски. Следи бездативен бил и староегипетски, 
од кој произлегол коине. Дативот се јавува во другите книги напишани на коине во 
Александрија. Токму Птолемејците како Бриги го внеле во коине дативот: кој (Н), 
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кого (А), кому му- нему му, братучед34 (Д) и чиј (Г). Напротив, дативот го нема-ло 
во Пеонија, Долна Македонија сè до со Елада. Па ова може да се види и во песната 
МАНИ, која завршува со еладскиот=тн.грчки крал Ото- никаде го нема дативот. 
Ова било повод, катаревуса да ги има четирите германски падежи. Бидејќи Еладци-
те никогаш го немале дативот, тој бил отфрлен од димотики, а се избегнувал и ге-
нетивот. Значи, Бригите биле тие кои го внеле дативот. Па не е случајно, што до де-
нес Бригите=Брзјаците имаат најповеќе писатели итн. 

Како што во 3 век п.н.е. „Илијада“ била преведена во Александрија од јон-
ски на коине, истото било и со библијата. Најголем доказ бил Апостол Павле. Тој 
го употребувал коине, но никако службениот јазик на Елада, а тој бил јонскиот. То-
кму и затоа само коине постанал христијански јазик, а според Хан (1865), тој бил 
византиски јазик. И конечно, со катаревуса Елада за првпат имала свој јазик, а тоа 
било само по 1865 година, затоашто Цариградската патријаршија катаревуса не го 
прифаќала. Па за неа православен јазик бил само коине- со укинувањето на Охри-
дската архиепископија 1767 година тн.старословенски јазик бил исклучен од бого-
службите во црквите кои ñ припаѓале на Охридската архиепископија, приклучени 
кон Цариградската патријаршија.Таа го прифатила катаревуса само во 1868 година.  

Па што бил катаревуса, според катаре=кадаре=ка даре- кога се извади дарата 
останува чиста вага=Waage=ваага=ва га=геа=Геа- земја (земјоравнина), спореди со 
Тереза=те реза=рецка, со која се одредува земјоравнината, до терзија=те рзи=рези... 

Од изложеното се потврдува дека македонските говори му припаѓале на ра-
ниот Хомеров јазик. Според Ростовцев за време на римската доминација распола-
гаме со изричити сведочења на апостолот Павле кој кажува дека населението во 
Мала Aзија уште говорело со фригијски и галатјанскиот јазик. Пак, во Мала Азија 
доаѓаат Келтите (Галатите) во 278 г.п.н.е. Тие продреле длабоко во Мала Азија и се 
утврдиле во фригиската равница. Бидејќи Келтите биле Фриги=Бриги, се потврдува 
дека во времето на апостол Павле се говорело фригијски и галатјански говори од 
истиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Следи тие се развивиле на оддалечени про-
странства. Германскиот лингвист Пасов, в=ф (1815) запишал, хомеровата лексика 
во „Илијада“ ñ припаѓала на словенскиот јазичен сојуз. Исто така, според македон-
ските автори, Хомеровиот јазик бил словенски, значи, пелазгиски. 

Јазикот на кој била напишана „Илијада“ бил само пелазгиски=тн.словенски. 
Од овој јазик била одродена Елада, која била Пелазагија, види Херодот и Тукидид- 
сега се вика Елада. Овој јазик заради тн.Хомер бил наречен Хомеров јазик. Каков 
бил тој тн.Хомеров јазик се потврдува со македонските говори. За тн.грчки еладски 
=тн.грчки лингвист Тсиолкас (Чулкас) Македоно-Словените во Лерин во 1907 го-
дина говореле со Хомеров јазик, кој бил архаичен, значи, ран. Па тој јазик бил јазик 
на Критјаните. За доказ дека на Крит се говорел само пелазгиски=тн.словенски ја-
зик бил Букурештанскиот договор (1913 година). Бидејќи Критјаните говореле пе-
лазгиски=тн.словенски, тие го разбирале булгарскиот јазик на државата Булгарија 
од 1908 година. Напротив, Критјаните не го разбирале еладскиот јазик од 1868 го-
дина, кој бил реформиран Птолемејов Александријски јазик- коине (тн.старо-грч-
ки)- тој бил само едно: христијански јазик. Следи Булгарија да биде принудена таа 
да се откаже од островот Крит, што се гледа од членот V на Букрештанскиот до-

                                                 
34 Кога Демирхисарците навредуваат,тие тоа го прават со дативното у: волу,коњу,глупаку, идиоту...  



 56 

говор, кој гласи: „Формално е договорено Булгарија отсега да се воздржи од каква 
и да е претензија врз островот Крит“. Истото и се случило. Меѓутоа, Критјаните 
еладскиот катаревуса го учеле само откога Крит бил приклучен кон Елада, а никако 
порано. Па порано коине бил само православен (црковен) јазик, а никогаш народен. 

За да се потврди дека Македонците биле домородци се наведуваат традици-
ите и јазикот. За доказ дека денешните Македонци се во врска со оние од времето 
на Александар Македонски, тие до денес живеат во Пакистан- Ханзите и Калашите. 
Па Македонците биле калеши и русокоси синооки итн. А русокососта е делимичен 
албинизам. Нивниот симбол бил богот Арес- јарес=јарец, кој бил бригиски. Нивни-
от јазик до денес е преполн со бригиски зборови. Куќите, начинот на живеење оста-
нале исти. Тие се со исти носии, везови..., музички инструменти, ора... Кога нивни-
от владетел Мир (=мир) ја посетил Р.Македонија, тој потврдил, нивната врска била 
овде. Бидејќи тие не го познавале поимот Словени, тој бил најголем фалсификат. 
Авторите пишат, Прокопиј пишел за Словени. Па ова е 100% лага- тој пишел само 
за Склавини, а склавина означувало област. Бидејќи Склавини имало низ Европа, 
Азија и Африка,види и Мавро Орбини (1601 година) во насловот на неговата книга, 
таков народ никогаш немало. А и Прокоп=про коп било 100% тн.словенско име, ка-
ко и Карпатос острово во Средоземно Море, и се дошло до Карпати итн. 

На Бригите во Пакистан им бил симбол бригискиот бог Арес.Бидејќи се пра-
веле именките со М следи: М + Арес = Марес=Марс. А и со П- Париз= Парис=п 
арис=арес. Исто така, со Н: за Горноречани водата оди, а за Долноречани иди: о=и- 
Номе=н оме=име. Од ниме=номе се доаѓа до номинатив: втор падеж бил акузатив= 
а кузатив=кузати + в (именките се правеле со в-н-т) до казати, з=ж; датив=дати в; 
генетив=генет и в: генет=женет, според ген=Гена=Жена за припадност... 

Бригите ги создале Анадолија и Ерменија. Бидејќи тие ги правеле именки со 
А. Е... следи примерот со А (Анадол=а на дол); со Е (Ермен[ија]=е рман=рамен) ... 

На Бригите им бил битен рогот на бравот (овенот) на овците и прчот на ко-
зите. Па денес се говори браво: бре ав=ов-ен. Ова се потврдува и со јарецот (јарес= 
арес. Во народната песна Илчовице младо невесто (несто=н’сто) се пее: ареса ми се 
бендиса. Арес е како ареса, а бендиса=вендиса=венедис а- за Венеди=Венети. 

Па Вендиса=ве надиса=наидиса=најдиса, што се ариса се најдиса- пронајди. 
Во Битола: „Але шо праиш“, а Охрид „Аре што правиш“- само Алес Арес. 

Па да се спореди со Александар=але ксандар-касандар до Касандра=касан д(а)р а... 
Конечно се доаѓа од Александар до Парис=па Арис=Арес: ариса=ареса итн. 
Дионис=„дивно бикче“(αξιε ταυρε)=таур=т аур (стаја)=а ур: ур=тур (говедо). 
Еумен=е умен; хомо=хумо=х умо; опиум=опи ум- опиум и во Стар Египет. 
Глаук=гла ук; наука=на ука; к=ч глауч=гла уч; Бигла=би гла + ва = глава... 
Челник бил тн.словенско (Г.Вајганд), а за други на античките Македонци. 
Следи театар=театер=те атер=а тер- да се тера атер и во Скупи=с куп и, спо-

ред куп=кип + ар = кипар- Кипар. На Кипар се вадел бакар: куп-купар=купрум итн. 
Според Константин VII Порфирогенит, се наметнало името Македон врз 

Ематија заради кралската куќа Аргеадитите како прва македонска држава во обла-
ста Орестида (Костурско), со постарото име Макета, внесено од Хесиод. 

Некои автори ја трагаат врската на македонскиот народ од името Китим. Па 
некои тоа го поврзуваат со поимот Скити- само скит=скит кој само скита со коњ... 
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Меѓутоа, Китим располагал со флота, а во Библијата, Четврта книга Мојсие-
ва (24:24) се чита: „Ќе дојдат кораби од Китим...“, а Македонците не биле поморци. 

Следи Македон=маке дон. Пак, дивиот мак (афион)- божуриката црвена стр-
чи над сите треви како побожен...Во прилог се наведува и дека постоел тотем, а тоа 
било растение и животно. Макот црвен со црвена македонска боја; бог Арес=јарец. 

Па Константин=кон стант ин: кон=тн.словенски префикс; стант=станат- ста-
натиот (испраениот) е вечен; ин=за припадност. Следи Порфирогенит=пор фиро ге-
нит: пор до пора + т = порта=пората; фиро=пиро=пило; генит=женит, според Гина= 
Гена=Жена која родува, а при породување има жештини- пирење- горење, со пород 
низ отвор-пора=порта, која е врата која се врти, спротивно на капија капи, горе- до-
лу. Потоа Македон=мак е дон, до Макета=мак ет а, бригиско ет=ит трето лице ед-
нина. Емати=е мати- мајка. Арг=а рг=рогос- рогови на бригискиот бог Арес- јарец. 
Орестида, според орест=орест од орев, чија лушпа во Кострурско се вика галка, сè 
до Галија која ја гали водата- дрвата земјата. И Костур=костур- Кастор истоветно ... 

Иустиниан=и устин и ан=он: устин=истин=вистин; уста=иста + б = биста... 
Дијалект=дволект=дво лект=рект- дво рекот; Акцент=а к цент=ценет-наглас. 
Рептил=реп тил. Следи репот=опашката бил на тилот, како реп тил; 
Крокодил=к роко дил: к (како=ко) рока=рака дил=тил- како рака на тил; 
Алигатор, л=р, аригатор=а ригат ор- нешто ригат. Па алигатар=алига тар. 
Според изворите на сумерски јазик за човек се велело лу- луѓе се множина. 
Во книгава се говори за Академија: академи=а каде ми: ми=ние- а каде ние. 
Кај Харолд Ламб, на стр. 185, стои: „...,(Всушност Бејрут е семитски збор а 

значи Извори“. 
Бејрут=беирит=беврит=бе[ве] врит=вриет- секој извор изгледа како да врие. 
Па македонската престолнина Извори Филип II ја именувал во Филипи. 
Тит Ливиј пиши каде жителите на македонскиот град Ускана (бил кај Киче-

во или Дебар) го победиле римскиот гарнизон- Ускана=уска на: уска=уска; на=на. 
Бисалтите живеат откај Нестус и околу Стримон: Нест=несто + в = невесто. 

Ова се потврдува и со на германски: Nest=гнездо=г нездо=незто=несто; нест=несит 
или несет во гнездо, а гнездото е како острово: Пелепонес=пело (бело) по (полу) 
нес) острово- само: бело полу острово. Па Индонез=индо нес, Полинез=поли нес...  

Епир=е пир- пирењето било познато: пир...пират...Пирин..., пирејот се пири. 
Иво Вукчевиќ пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда да-

тира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби 
приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски фил-
тер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од 
народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци со Пео, Р.И.) 

Пизистрат бил Пеистратос=пеи с трат ос, пеи=пеј с трат, а за крајно с пиши 
Херодот: имињата на Персијците, Јонците и Дорците завршуваат со с. Исто било и 
со нашите Бриги=Брзјаци, според Бриг=Биж=Брж=Брз + јак, спореди со јак жи-
вотно на Хималаите и библиски Јаков=как ков, кој не е силен- погрешно објаснето, 
туку само јак. И пајак=па јак=јак, оти силен=силен, јак=јак и ков=ков сè до Брзјак... 

Па истогласно толкување е можно само со пелазгиски=тн.словенски јазици. 
Ларус,35 на стр. 253, вели: „Влијанието на Јонија нарочито се огледа во ваја-

рството, каде старите и строги кипови ги замениле статуите девојки (кори) и млади-
                                                 
35 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE, PARIS- Vuk Karadžić, 1971. 
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нци (куроси) со витки и грациозни линии. Исто така се менуваат декоратовните 
уметности и грнчарството“.А во Атина за момче курос и девојка кора тн.словенски. 

Н.Вегнер, на стр.221, пиши: „...eidos=είδος збор, кој со видео = јас видув-
ам...“- до денес видео да биде само видео-видео, о=л, Београд=Белград, само видел.  

Бидејќи именките се правеле со в-н-т: еидос=е идос + в = видос да видиш. 
Во прилог е и Windows=виндовс=виндов с: виндов - н = видов,истоветно со видиш. 

Мавро Орбини, кога пиши за Атињанинот Темистокле, вели Аликарта=али 
(али=ели) карта. Следи карта=карта- врвча, бокал, картер собирач на течност, а за 
Картагина најважен бил картерот=цистерна за вода- до Картагина=карта гина=гена 
=жена, во чија матка со собирал плодот тој да се развива...; Лисандар=лис сандар, 
спореди со Касандар- женски род Касандра, и Александар=але ксан (касан) дар: але 
=аре. Па Битолчани велат „Але шо праиш“, а Охриѓани „Аре што правиш“. Бидејќи 
але (аре) бил само Арес, тоа значело: „По-боже шо (што) праиш (правиш)“. Тој на-
ведува Агесилај=аге силај. Да не се изуми дека именките се правеле со в-н-т, при-
мер: Сулејман=сулеј ман: ман=човек, а мина=луѓе. Па сулеј=силеј=силај. Следи в + 
силеј = василеј или василеус=василевс + ки = Василевски. Да се спореди за цар за 
женски род- василиса. Таа била само василиса=василица- 100% тн.словенско. 

Па следи Бригите и Пеонците од со Филип Македонски станале македонски.  
 
МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ НАЈСТАРИ НА БАЛКАНОТ 
 
До денес Македонците се оспорувани од соседните народи. Тоа било затоа 

што Македонците последни имале можност да си создадат своја сопствена држава. 
Кај Македонците уште се задржани најстарите балкански традиции,говори... 
О.Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот ѓ) Милош С. Милојевиќ за истата вест 

..., пиши: „Во тие свои ‘Одломци’ Милојевиќ...на исто место понатаму Милојевиќ: 
„...излегувањето на Угрите, или Маџарите...Македонија и Тракија, или стара 

Рашка. Тоа се огледа нарочито во оние додатоци кај Бугарите како: сребро то, бла-
го то, пушка та... Ова за дел на македонските Срби и за сите Рашани, или Тракијци 
покажува..., дека на нив се упливала бугараштина, а не дека тоа им е дел монголш-
тина... тоа исто се покажува кај Велико- Русите околу Архалгенско и Бело, или Ле-
деното Море...Пример за тоа имаме кај Максимовиќ(Год. на север.сп.1864, г. II…)“. 

Се потврдува, во Македонија со се Србија..., а и во Русија се говорел исто со 
в-н-т (куќава- куќана- куќата), а српски јазик бил македонскиот тн.старословенски. 

Гриневич пиши, дека исти знаци со исто значење имало на Каменот Розета, 
Балканот, Подунавјето, Украина, Русија...- тој бил еден ист народ со еден ист јазик. 

За Олга Луковиќ- Пјановиќ, „можат да бидат најмалку 30 до 40% заедничко 
лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува: „Вооп-
што не се работи за еден поширок проблем.Формулација како ‘д-р Олга Луковиќ- 
Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р Славеска утврди многу 
повеќе сличности...според етимолошката анализа’, ‘Македонската наука досега... 
не се занимавала со истражувањето пред 6 век од нашата ера’ “. Херман Бергер во 
1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза бил бурушански јазик. Спо-
ред мелодичноста тој наликува на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог 
од десно на лево, исто како македонскиот јазик.О.Луковиќ- Пјановиќ вели дека Ба-
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ските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин во Цвииќевата теза од 
1937година дека најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Македонија).  

Стои: „најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Македонија)“. 
Следи да се одгонетни, дека македонските говори биле стари-српските нови. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот а) Јован Цвииќ и Срби од почеток, 

наведува: „На ова место...Во оваа своја опсежна студија Цвииќ го изразува уверу-
вањето, дека современи дијалекти на српскиот јазик, значи се: 

Штокавски, кој се дели на старо-штокавски (Македонија), средно- штокав-
ски (Србија северно источно од Стара Србија, одн. Македонија) и новоштокавски 
(Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Ко-
сово, Метохија, Војоводина и Шумадија), со: поддијалекти: екавски, ијекавски, 
икаквски, постоеле веќе на тлото на Тракија и Илирија, на основ што се наметнува 
заклучокот, дека словенскиот јазик не е донесен на Балканот тек во VII век по Хри-
сто. Цвииќ не бил лингвист, ама како научник со високи вредности имал универ-
зален дух и тешко би било да се помисли, дека тој великан на мисли можел толку 
да тешко се излаже...почесен доктор на Сорбона...и на Универзитетот во Праг...“. 

„Во една од свеските на Српскиот Етнографски Зборник Цвииќ говори за 
племето Цуца во Црна Гора, кое- према нему- исто како и Цуцуловиќ во Стара Ср-
бија, во околина на Штип. И едни и други во секој случај мошне далеку од тв. ‘се-
лидба’ на седмото столетие по Христовото родување 

Во својата значајна студија ‘Балканско Полуострово’ Цвииќ пиши. дека во 
VII век, одма после наводната ‘селидба’ било познато племето Брсјаци, Езерци, 
Драговити и др., во долината на Вардар и на Црн Дрим, па додава: ‘Името Брсјаци 
и Мијаци го зачувале сè до денес во западна Македонија’ “. 

Најстари Македонците и денес имаат најбогати носии во везови... (Пеонија). 
Во Македонија имало изразито ритам 7/8- тој на север бил сè послаб и по-

слаб. Па како што во изворот водата е најчиста, таа со текот сè повеќе се расипува. 
Скотите (скот=скот) кажуваат дека имаат македонско потекло.Во Единбург= 

един бург е подигнат споменик на Александар Македонски итн. Потеклото се гледа 
во фустанчињата, а такви се носеле во Пелагонија- с. Кукуречани. Бидејќи Кукуре-
нчанците не сакале да се откажат од нив, а ги прифатиле панталоните, тие од фу-
станчињата не направиле футишта кои се носат со панталони туку скутини кои го 
опоколуваат не само предниот туку и задниот дел.36 Само така продолжиле инаку 
фустаните да ги носат во скутини. Следи македонската гајда со македонски ритам 
седумосмини...Музичката група да се спореди и со фалангата...Бидејќи се говори за 
Бриги, Бриги биле Птолемејците. Па тие биле покрај гајдаџии и кавалџии. Повеќе 
видови кавали и склоп на кавали имаат Индијанците во Америка- Монголите нема-
ле дувачки инструменти. Тие како ловци и рибари ја немале крвната група А. Мо-
нголските Индијанци биле само со крвна група 0 и ДНК како во Кореја и Тајван. 

Српскиот литературен и реформиран јазик со правопис било само на Вук 
Караџиќ. Ова се потврдува и со доказот што до реформата на Караџиќ српскиот ли-
тературен јазик бил мешавина од старословенски, српски и руски елементи. Меѓу-
тоа, Караџиќ за основа го зел западносрпскиот (ијекавски) говор, почист од турци-
зми...Па бидејќи никаде не се говорело со падежи, Вук Караџиќ го повторил истото 
што го направиле Русите-со руски говор во македонскиот тн.старословенски до ру-
                                                 
36 Античките Македонци не носеле пантолони. Па нашите играорни групи носат фустан и пантолон. 
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ски јазик.Пак,Вук го внел западниот говор во македонскиот тн.старословенски. Ова 
се гледа со тоа што секаде се говорело со ва-на-та. Ова било во Русија, Србија итн. 

Русите го имаат темниот вокал, но не Србите- Траките го имале помасовно. 
За да се потврди наведеното е доказот што има-ло говори кои се нарекувани 

„ресавски“ или „моравски“, на кои според К. Мисирков „зборува повеќе од две 
третини од целото словенско население на Србија“, биле без падежни или со слабо 
зачувани падежни форми. Тие биле блиски до македонските и до бугарските наро-
дни говори и ги имаат сите белези на тн.„балкански јазичен сојуз“...Во тестаментот 
од Дубровник ги нема падежите, нема темен вокал, го нема ј и други Вукови гласа. 

Се цепи ткивото, се создаваат тн.словенски народи- покрај руски и српски ... 
Според разни автори, се говори, дека старословенските и источнословенски-

те елементи биле добра основа за тој јазик да стане заеднички на Србите, Македон-
ците и Бугарите, но Караџиќ за основа го зел западносрпскиот (ијекавски) говор, 
почист од турцизми, со зачувани падежни форми. 

Со создавањето на рускиот народ со руски јазик не само што се раскинало 
народното ткиво, создавајќи се раздор со рускиот јазик кој е непожелен вон руски-
те простори, што исто се случило и со српскиот јазик во СФР Југославија.А како ќе 
се создаде еден тронароден македонско- бугарско- српски јазик, кога таков и ника-
гаш немало. И не се работело за создаваење покрај руски православен и балкански 
православен народ, што било само раздор со католичките тн.Словени, чии светци 
до денес опстоиле Солунските Браќа.Следи заедничка врска била само со единстве-
ниот најстар јазик (9 век) македонскиот тн.старословенски јазик за еден ист народ. 

  А и ако се одело за народен тн.словенски јазик, тој бил како денешниот ма-
кедонски кој се говорел не само до Врање...Ниш...туку до Белград, и во Русија. Ко-
га се решило него да го отфрлат, го одбегнале дури и македонскиот тн.старословен-
ски јазик, создавајќи руски и српски јазици со тн.старословенска основа со 6 паде-
жи,а Вук Караџиќ внел дури и седми падеж-ниеден народ нема повеќе од 4 падежи. 

Па се наведува дека „зачувани падежни форми“. Па и ова никако не е точно. 
Д. Оболенски,37 на стр. 151, вели: „Пробивот на традицијата на Кирил Мето-

диј...Се чини дека не била поефикасна ниту втората забрана, која била прогласена 
на новиот собор во Сплит (околу 1060 година) со која не се дозволувало замона-
шување на Словени во свештенички редови, ‘освен ако не го познаваат латинското 
писмо‘. Византија во 1069 година í ја остапило на хрватската држава администра-
тивната (но не и суверенитетот) над Далмација, па со тоа словенско глаголичката 
традиција станала дел од културното наследство на хрватскиот народ. Меѓу чети-
ринаесеттиот и петнаесеттиот век таа култура била исклучително плодна, а и денес 
не е потполно искоренета. Словенската литургија со римски ритуал и денес се слу-
жи во крајбрежните градови: Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, и 
на островите Крк и Хвар. Книгите за мисата, печатени со глаголица, биле користе-
ни во црквите на овие бискупии сè до 1927 година. Но денес малку кој го знае ова 
писмо, па текстот за мисата, освен каноните, бил препишан на латиница“. 

Па тн.старословенски бил само црковен јазик, но никогаш народен. Ова го-
вори, отпаѓа можноста, од него народот да ги прифати падежите, кога тој ги упо-
требувал четирите основни падежи во заемките.И ако се сака понатаму да се искри-
вува вистината, дека „западносрпскиот (ијекавски) говор...со зачувани падежни фо-
                                                 
37 Димитри Оболенски, Византискиот комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово- Скопје, 2002. 
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рми“, понатаму се шират невистини. Следи доказ: бидејќи тн.старословенски бил 
во најмасовна употреба во Охридско- Преспанско- Битолско- Прилепско, а до де-
нес на тие простори не се употребуваат падежи на именките, наведеното е лага. 

Еве и втор случај: српските автори пишат, дека само со српскиот јазик, и тоа 
само со него,се одгонетнуваат јазиците во Мала Азија, на Етрурците и Европјаните, 
што се наведува и во книгава. Па тоа не би можело да биде со ниеден балкански тн. 
словенски јазик од 19 и 20 век, затоашто народните говори понатаму се развивале, 
и тие добиле дури и подолги форми. Само за пример на сумерски за човек бил лу- 
наша множина луѓе, а до денес човек е ман=мен=мин=мон=мун: мин- множина ми-
на. Па ка + рава=крава... Еве и еден преспански пример: човек - в = чоек - о = чек...  

Бидејќи српските автори пишат, се одгонетнуваат зборовите на старите на-
роди само- и тоа само со современиот српски јазик, тој бил само тн.старословенски. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini…, наве-
дува: „...Ами Буе го проучувал со многу внимание јазикот на земјите за кои пишел 
(нпр., како ни соопштува, говорејќи за својот труд, направил и самиот српско- фра-
нцуски речник, со изненадувачки број на српски зборови: 8700, значи, ние немаме 
разлог да сумњаме, дека тој во свое доба, разликата измеѓу српскиот и хрватскиот 
открил, како денес би се кажало ‘на терен’...Значи- во негово доба тие два јазика 
биле потпочно јарно разграничени, што исто така произлегува од уште еден Буевов 
заклучок, кој во превод изгледа вака: 

‘...Хрватите. Тие, со обѕир на сиромаштвото на нивниот јазик, не успеале да 
створат посебна книжевност, туку биле присилени, да им се приближат на Србите и 
да се служат со нивниот јазик, на начин, кој дури ги принудил, да им предложат на 
Србите со него да се обединат, под банален назив Илири. Меѓутоа, како овој под-
мукол предлог имал за цел да нестане српска националност, Србите го одбиле’ “. 

Па се работело само дека Хрватите сакале да бидат Илири, а следел раздор... 
„Повелјето пак на Кулин-Бан не го препишале, иако и тој документ е на-

пишан со кирилица...Имено, кога знаеме, дека Звонимир Кулуновиќ го вовртстил 
Повелјето на Кулин бан во ‘хрватски документи пишани со кирилски слова’... 

Но хрватските амбиции...Бриглевиќ и Тежак...пишејќи го...и ова (стр. 184): 
‘...Македонците во своите настојувања околу стварање на македонска кни-

жевност наидувале на оштар отпор на велико-бугарските и велико- српските бур-
жоаски шофинстички настојувања...’ “. 

„И најпосле...Костиќ, кој на крајот на својата студија ‘За крадењето на срп-
скиот јазик’, пиши: 

‘Потоа. Хрватски јазик...дека Хрватите за свој книжевен јазик морале да го 
освојат (1836. г.) српски јазик, додека пред крајот на XIX век ги прифатиле Вуко-
вите јазични начела, фонетски правопис и граматички облици“. 

Милутин Миланковиќ, на стр. 151, пиши: „Валјало да се реши и прашањето 
како децата, четири сина и две ќерки, да се воспитат. И тука била пресудна семејна-
та традиција. Мојот татко во својата младост поминал низ германски школи. Во тоа 
доба владеел во Австрија познатиот Бахов систем: наставниот јазик во сите школи 
бил германски. Затоа и школските сведоштва на мојот татко, кои се зачувани, се со-
ставени на германски јазик. Во сведителствата на школата во Винковци се споме-
мува како наставен предмет и ‘илирски’ јазик, а во сведоштвата на реалката во Па-
нчево ‘српски’...“. 



 62 

Раздорот за кирилицата и латиницата до денес било дело само на Ватикан. 
Ханс- Лотар Штепан,38 на стр. 53, говори за „Српскиот јазик“: 
„Во рамките на јазичното прашање во Србија, ‘дигнитетот на црковниот 

словенски јазик и оттаму развиениот старосрпски јазик’ остана неспорен ‘поради 
нивниот ран придонес за културата’, ‘но во XVIII век старосрпскиот беше потиснат 
од навлезениот руски црковно словенски јазик, со што се создаде нова јазична ме-
шавина, наречена ‘славеносрпски’. Престижот и употребливоста на овој вештачки 
мешан јазик сепак остана на ниско ниво, и оттаму набргу ‘во народниот јазик се 
здоби со сериозен противник’. Дури во почетокот на XX век, на реформаторот на 
јазикот на Вук Караџиќ, му појде од рака народниот јазик да го издигне на ниво на 
писмен јазик. На виенскиот јазичен собир во 1850 год., Србија и Хрватска се одлу-
чија дијалектот од источна Херцеговина да биде заеднички српско- хрватски пи-
смен јазик, но неговото спроведување одеше бавно. Од договорот во Нови Сад во 
1954 год. се говори за бицентрички стандарден јазик, имено Белград и Загреб. Дури 
по пресвртот, откако Хрватска тргна по сопствен пат, со новиот устав на СР Југо-
славија заслужбен јазик се прогласи српскиот јазик. Притоа двата јазика имаат 
многу повеќе сличност откалку македонскиот и бугарскиот“. 

Ханс- Лотар Штепан, на стр. 53, пиши за „Бугарскиот јазик“: 
„Рајнхолд Траутман (исто, стр. 29 и стр. 10) уште во 1948 год. ја дефинира 

основната константа на ‘бугарскиот’ јазик: ‘Бугарскиот јазик, односно за нас слове-
нско- бугарски јазик...’. 

Во Бугарија, како и ‘во цела Slavia Orthodoxa’, јазикот на кој се држеа литур-
гиите беше црковниот старословенски јазик. Но образованите Бугари честопати 
‘пишуваа и говореа’ грчки, бидејќи грчкото свештенство силно се трудеше ‘да ги 
елинизира словенските верници’. Поради ова, бугарскиот просветител Паисиј Хи-
лендарски ги повика своите сонародници да го користат сопствениот јазик. 

‘Во дискусијата за основата на модерниот бугарски стандарден јазик на по-
четокот можат да се распознат две спротивни позиции: Едната група, црковносло-
венската школа, се труди црковнословенскиот јазик да го модернизира и прилагоди 
на барањето на денешницата, а другата група, новобугарската школа, да развие нов 
стандарден јазик врз база на народниот говор. На крајот се дојде до компромисно 
решение, кое содржеше елементи од двата правци и кое се прошири преку новите 
училишта и литературата’. 

По здобивањето на автономија во 1878- 1880 год., бугарскиот јазик беше ко-
дифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во XX век за-
паднобугарскиот дијалект изврши силно влијание’. (еден народ по еден јазик, Р.И.) 

Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонците да се гледа со 
потсмев ?“. (Следи Булгарите си го сменале јазикот- тие си се помакедончиле, Р.И.) 

Стр. 42: „Додека кнезовите на Србија и Бугарија се крунисаа во кралеви ду-
ри 1882 год., односно 1908 год., Грција уште во 1832 год. припаѓаше на просве-
тителниот круг на европските монархии. По Ото фон Баерн (Oto von Bayern) (1833- 
1862), следен крал беше принцот Вилхелм (Wilhelm) од Данска, на грчкиот трон ка-
ко Георг Први (1863- 1913). Имајќи предвид дека во негово време само во одредени 
случаи можеше да се говори за постоење на демократија, влијанието на династиите 
со сите свои врски низ цела Европа, како и дотогаш, беше одлучувачко...“. 
                                                 
38 Ханс- Лотар Штепан, Македонски јазол, Аз-Буки, Скопје, 2004. 
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Немало национални држави туку само странски испостави, чие влијание сè 
до денес се гледа, а Р.Македонија без такво- Бугарија држава со народ 1908 година. 

Бидејќи се говори не за народни туку државнотворни јазици, овде се додава: 
Да се надоврзе годината, кога во Бугарија почнало востанието. Тоа било во 

1876- та, коге било водено на чело со поетот Христо Ботев, школуван во Русија. 
Овој русизиран и србизиран нов бугарски јазик населението морало да го 

учи како службен, а тоа значи ненароден. Тоа говори, дека населението не го по-
знавало службениот бугарски јазик...Тоа било уште позаприметливо за населението 
во етничка Македонија. Затоа и се наведуваат некои примери: За Григор Прличев 
сведочи Иван Крајничанец, кој бил негов ученик во Солун. Според него, „Григор 
Прличев не можел да го совлада бугарскиот јазик и повеќе си зборуваше и пишува-
ше на брсјачкото наречје. Тој не тераше нашите преводи од грчки и француски ја-
зик да ги изговараме на брсјачко наречје“. Втор пример е изјавата на Љубен Кара-
велов, кој говорел дека „господинот Рајко Жинзифоф е лош поет заради тоа што е 
неталентиран и заради тоа што не го знае бугарскиот јазик !“. Се гледа дека овој 
нов јазик не бил познат, па тие продолжиле да говорат на нивните наречја- како 
што било брсјачкото(брзјачкото).Па тогаш уште немало службен македонски јазик. 

Ефтим Спространов пишува до бугарскиот премиер Р.Петров, во ноември 
1903 г.: „...народот ќе го отфрли бугарскиот јазик и ќе го прифати македонскиот, 
поточно мајчиниот зашто нема да има потреба да го учи, како што со мака го прави 
тоа со бугарскиот јазик“. (Од Варна бил поразличен- овој е македонски говор, Р.И.) 

 
ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД ВО МАЛА АЗИЈА, БАЛКАНОТ И ИТАЛИЈА 
 
Ѓанкарло Томецоли Тицијани изјави: „Тешко е тоа да се каже, ама сигурно 

се знае дека Рим ги апсорбирал Венетите, нивната култура, традиција, јазик и пи-
смо. Венетите не биле мал народ. Напротив, за тоа сведочат многу споменици, кои, 
изгледа ги надживеале сите времиња и многу се постари од римските или старо-
грчките. И она што со сигурност можам да кажам есте дека Венетите говореле со 
протословенски јазик. Современата наука генетиката може да даде многу повеќе 
информација за сите овие прашања“. 

Се кажа венетски јазик, коине и латински. Па венетски бил народен пелазги-
ски=тн.словенски, Александријски коине од 300 г.п.н.е. и латински од 240 г.п.н.е. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 78, пиши: „Ама, да се вратиме на етрурското пра-
шање. Херодот не обавестува како за време на кралот Атис, синот Манов, дошло до 
голем глад во Лидија. Да би ја ублажиле неволјата која ги снашла, Лиѓаните од-
лучиле својата понатамошна судбина да му ја препуштат на жребот. Лидијскиот ру-
лет требало да одлучи која група на несреќни Лиѓани ќе ја напуштат Лидија и Ана-
дол и тргнале во светот, трагајќи за нови станишта и повеќе храна. Така голем број 
Лиѓани, на кои жребот не им бил склон, отишол на пат во неизвесност. Од Смирна 
во Анадол, отпловиле за Умбриј на Апенинското Полуострово. По својот водач Ти-
рсен, овие патници се названи Тирсени. Овие Лиѓани, односно Тирсени, ќе останат 
до денес запаметени под името Етрурци. 

Така, по Херодот, Етрурците се настанале на Апенинското Полуострово. Се 
сматра дека тоа се случило на крајот на II милениум п.н.е. Има стручњаци кои до-
кажуваат дека тоа се случило и порано, можда на половината на II милениум п.н.е. 
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Будимир во своите трудови публикувал чинители на основ кои етрурско- словен-
ската врска (утврдена на примери на низ индентични поими и појави), не може да 
се сматра случајна. Навистина, таа тоа и не е. Затоа е важно што во своите трудови 
Будимир скренува внимание на значењето на Етрурците за потониот Рим, неговото 
царство и култура. 

Будимир во Pelaso- Slavica наведува дека е извор на ‘долатинското име на 
вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај Венетулани или Рутули. За Венетуланите 
се кажува уште и тоа дека се во врска со јадранските и централно- балкански Ве-
нети кои, поново, претставуваат најснажен доказ за протословенската врска со до-
класилните на Анадол. Во овој правец не упатува и приповеста за Енеј или Ајнеј, 
легендарниот основач на Рим, кој после тројанската војна долго лутал по морињата 
додека не се скрасил на Аленинското Полуострово. Заедницата која ја основал по-
доцна ќе постане ‘центар на светот’. Преданието и античкиот извор сугерира дека 
тој настан се одиграл во XII век п.н.е. Овие наводи и потврдува и Тадеј Волански 
кој во книгата Па’мјатники писмености Слов’јан до риздва Христовога, објавена во 
Москва 1854. година, нашол дека на Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., 
која е пронајдена 1846. година кај Кречента, е пишана со етрурско писмо на сло-
венски јазик. Волански истата година објавил и своја анализа на натписите на теро-
катот од IV век п.н.е., која се најдува во колекцијата Минизис во Ферм. Теракотата 
ја публикувал Теодор Момзен во книгата Die Unteritalischen Dialekte, објавена во 
Лајпциг 1850. година.Со грчко писмо, на теракотата е посвета: ‘lerakleos Sklabenos’, 
Волански го превел како ‘Херакле словенски’. На Енејевата надгробна плоча и на 
словенски Херакле, кај нас прв скренал внимание Радовоје Пешиќ. 

Најстар археолошки артефакт пронајден на подрачјето на Рим исто така ги 
потврдува наводите од приповеста за Енеј, како и наодите кои ги публикувал Во-
лански. Овој артефакт потекнува од II милениум п.н.е. Наодите од железното доба 
на подрачје Рим се идентични со оние на Балканот, од областа на винчанската ци-
вилизација. 

Етрурците, Тирсените или Tyrrenoi, како ги називале Хелените; Турскус, ка-
ко што ги викале Умбрите; Тусци или Етрурци, како што ги викале Латините; Rase-
nna или Рашани, како самите се викале, или Расна, како се протолкувани нивните 
натписи, дошле на Апенинско Полуострово, и према Херодот, во XII век п.н.е. Тра-
диционалистичката наука, останувајќи верна на тврдењата на легендарната рано- 
христијанска историографија, ги познава и признава Етрурците на тој простор тек 
од VIII век п.н.е. Археолошките истражувања ја потврдиле веродостојноста на Хе-
родотовата верзија за времето на доаѓањето на Етрурците. 

Како било да било, доаѓајќи на Апенинското Полуострово Етрурците зате-
кнуваат развиена и блиска ‘домашна’ култура, позната во науката како Виланова 
култура. Науката утврдила дека артефактите на културата Виланова укажува на 
‘активна врска измеѓу уметноста Виланова и цивилизацијата на Балканот источно 
од Јадранот’. Тоа е подрачје на цивилизацијата Винча. Во периодот на појавата ку-
лтура Виланова, Винча ја застапуваат Пеластите и нивните бројни ‘протоиндоевро-
пски’ и протословенски заедници. Порано сум го навел делот на аргументи кои 
овозможуваат да ги установиме меѓусебните односи на Етрурците и Словените. 
Исто така е укажано на значењето на различните димензии на Тројанскиот корпус 
за разматрање на овие словенско- етрурски односи. 
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Римскиот полис, чие значење е идентично старословенскиот поим град, е 
втемелен по легендата за Ромул и Рем 754. година п.н.е. Науката тој настан го ‘сме-
стила’ во II милениум п.н.е. Тоа била селска комуна која претставувала ‘конгло-
мерат на индивидуални заедници на различни брда’. Материјални артефакти од ри-
мското подрачје ни дава за право кога во некоја пелашка заедница ја препознаваме 
основач на таа населба. Традицијата на основачите останала зачувана до денес. Се-
кој 16- 17 март, свечената поворка ги поминува 27 најважни места во Рим, а тогаш, 
во чест на основачот на градот,27 лутки кои симблизираат луѓе,се фрлаат во Тибер. 

Во непосредна близина на најраната римска комуна се најдуваат етрурски 
градови Тарквинија, Цера, Веја и Вулка. Името Палатинум, брегче на кое никнало 
првата римска населба, ‘по своја прилика и не е латинска’, кажува Будимир, дода-
вајќи дека од него потекнува ‘нашата туѓица полача и палача’. Истиот автор најду-
ва дека потеклото на името Рим треба да се трага кај Венетулани и Венети кои ги 
запоседнале областите северно од Етрурците на Апенинскиот Полуостров, а ги сре-
тнуваме и на централниот Балкан. 

Три етрурски крала на Рим, Тарквиниј Приск (616-579), Сервиј Тулиј (578- 
535) и Тарквиниј Супербус (534-510), останале забележани како владетели кои го 
удриле темелот на идната слава на Рим: Дијаниниот храм, ѕидот на кралот Сервиј, 
Cloaca Maxima, Forum, Palata (подоцна Regija), се изградени во време на нивната 
управа. Тоа посебно важи за Сервиј Тулиј, ‘човек со нејасно потекло’ и оној ‘чие 
име сугерира на човек со скромно потекло’. Сервиј Тулиј извршил реформа на рим-
ската заедница и удрил темел на државата во потоното значење на тој поим. Кога 
последниот етрурски крал е исфрлен од власта, Ларт Порсен, исто така Етрурец и 
владетел на соседните покраини, го разрушил Рим на крајот на VI век п.н.е. Власта 
на Етрурците не можела да се обнови над Рим, ама ни Рим не можел да ја сломи 
моќта на Етрурија сè до средината на III век п.н.е. 

Влијанието на Етрурците и нивната култура на Рим и неговата иднина било 
пресудно: ‘римската писменост покажува траги на етрурското потекло или влијан-
ие, а римските деца го учеле во школите етрурскиот јазик додека не го заменил грч-
киот. Етруското потекло е церемонијалот на римската управа (фасти, ликтор, куру-
лска столица) и облеката на римските магистрати (пурпуреб руб тога и прпурна ка-
баница војсководците). Етрурското потекло е триумф, етрурско потекло се посмр-
тните свечености, многу елементи на старата римска архитектура и др.’. Овие траги 
на влијанија се ‘знатно бројни отколку што ние денес можеме да наслутиме’, кажу-
ва Будимир па наведува дека името Рома, како и името Ромулос, ‘по своја прилика 
етрурско потекло. Со обѕир на чинителот дека и повеќето други заедници на Апе-
нинскиот Полуостров на тоа време потекнува од Балканот, што значи дека му при-
паѓале на големото семејство Пеласти, Будимир додава дека во името Рим, како и 
во имињата на римските семејства, јасно можат да се идентификуваат бројни илир-
ски (значи пелашки) траги: ‘Од нашите краишта, од старите илирски области поте-
кнуваат не само Калабрите во јужна Италија, откаде се и римските песници Ениј и 
Хоратиј, туку и Пелигни во централниот Апенин, откаде е песникот Овидиј’. 

Еден од важните аргументи за овој заклучок есте името на населбите ‘од кои 
во 8 в. ст.е. постанала првобитната римска градска општина по пат на здружување 
(δκνοιηιεσµ εζ). Ова здружување секако не ги обфаќало во едно сите стари населби, 
што може да се заклучи и по името mons Esquilinus (спротивно од inquilinus, insola) 



 66 

кое го носи старото име по тоа што таа населба е вон првобитниот круг на градски 
општини. Затоа и називот Septimontium ‘Седум брда’ (исп. Црна Гора и Брда)’. По-
имот здружување, вдружуваме го најдуваме и во некои други топоними. Така кај 
Невесиња во источна Херцеговина, постои село Удрежње. Во илирско- македон-
ската област е забележан поимот Ottolobus, Octolophus, ‘Осум брда’. Пишувајќи за 
обновата на Белград кој го презел деспотот Стефан Лазаревичќ, Константин Фило-
оф пиши за Белград како град на седум брда. 

‘Овој, (Белград) беше на вистина седмоврв. Оти најголемо возвишение (во 
Белград) и најкрасно по изглед слично на Сион (во Ерусалим) (било слика) на по-
високиот Ерусалим... А другиот (врв) бил кај реката и во него е пристаниште на ла-
ѓи од северна страна на големиот град кој е сличен на понискиот Ерусалим...’. 

Во најраната доба римската историја, на првите седум легендарни кралеви 
биле Етрурци. Прв е Ромул, кој према преданието ја делел власта со Сабињанинот 
Тит Тациј (после она измирување поврзано за грабнувањето на Сабијанките); втор-
иот е Сабињанин Нума Помпилиј; третиот е Хул Хостилиј; четвртиот Анко Марциј 
и тогаш, веќе споменатите Тарквиниј Приск, Сервиј Тулиј и Тарквиниј Супербус. 
‘Повеќето легендарни римски кралеви имале потекло етрурско.’ 

Римскиот граматичар Сервиј, во коментарот уз Вергилијевата Енеида, (Ајне-
ида како што пиши Будимир) наведува дека Тибер порано се викал Румон, што 
упатува на веројатно на етрурско потекло на тој хидроним. Името на легендарниот 
основач на римскиот народ Отецот на Ајнеја, Енеја (Патер Аенеас), ‘укажува на 
балканските Дарданци, антички жители на Србија’. Во тој смисол Енејовиот род е 
дардански, на што упатува и gens lulia и Гај Јулие Цезар или Кајзар. 

До сега е откриено околу 10.000 етрурски натписи. Најдолг поединичен тек-
ст, испишан во 281 ред со околу 1.300 зборови на мумијата пронајдена во Египет, 
денес се најдува во загребачкиот археолошки музеј.Тоа е света книга на Етрурците, 
извесен број на експерти ја прифатиле како тврд чинител дека етрурскиот јазик е 
‘мистериозен’, односно дека е неможно да се декодира. Меѓутоа, има стручњаци 
кои другчие го гледаат овој проблем. Така Будимир сматра дека во јазикот на Етру-
рците ‘кој ни е зачуван на многубројни натписи, во нивниот ритуал, чии формули 
се испишани на чаршав на египетската мумија на Загребачкиот археолошки музеј, 
има траги на словенски речник (нпр. етр. Суплу, ‘фрулаш’, лат. Sublo, ‘фрулаш’ и 
руски ‘фрула’; Jupiter Tinia: наши денови)’. Видовме дека во Pelasto- Slavica Буди-
мир навел опширна аргументација на основ која утврдил истоветност меѓу етрур-
ските и словенските поими кои ги анализирал. Во врска со фрулашот, се повикал и 
на авторитетот на Вуковиот Речник. Годината 1980. и 1985. Радивоје Пешиќ ја пу-
бликувал својата компаративна анализа и употребна таблица на етрурската и вин-
чанската азбука (ама и други ‘праисториски’ писма). Тогаш Пешиќ покажал дека е 
во прашање ист систем на словно писмо, дека е збор за Винчанското писмо и со не-
говата помлада верзија“.  

С.С.Билбија,39 стр. 295, наведува: „За Етрурците има доста податоци во тру-
довите на римските и грчките историчари, меѓу кои некои се општи а некои со по-
себна природа. Најстари податоци се најдуваат забележани кај Херодот, а најповеќе 
се најдува кај Дионисиј од Халикарнис (Мала Азија) кој живеел во Рим во Ав-
густовото доба. Така исто двата писатели Ливиј и Плиниј пишеле доста за Етрур-
                                                 
39 С.С.Билбија, Староевропски јазик и писмо Етрураца,The Institute of Etruscan Studies,Chicago, 1984. 
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ците и тоа за она време кога Етрурија изчезнувала како владеечка сила.- Сите подо-
цнежни етруролози и писатели се служеле со дела на горе наведените писатели на 
некој начин да би сознале за потеклото на Етрурците, природата на нивните инсти-
туции и нарочито за потеклото на нивниот јазик. Студентите ќе најдат комлетна ли-
ста на старите писатели за Етрурците во книгата на професорот Massimmo Palliotti-
no, The Etruscans која е преведена од италијански оригинал“. 

Рускиот археолог Генадиј Гриневич40 пиши: „Ова сега не е повеќе хипотеза. 
Тоа е историски факт. Многу археолози потврдуваат дека ‘Славјаните’ применува-
ле читање и пишување на вертикални и хоризонтални рецки. Тие рецки го дале 
името на преткириличното писмо. Тоа не било азбучно писмо туку ‘силабиско’, пи-
шување на сликовници или рецки, писмо... најстариот пример од пишување на ва-
кви хоризонтални и вертикални рецки експонирани во пишаниците на еден врете-
нест обрач кој датира од 348 година од новата ера. Тоа беше пронајдено во близи-
ната на градот Јаш во Источна Романија. На него пишува: ‘Соседи, однесето го овој 
прстенест обрач кај Соља’. Ова писмо било напишано на обично вретено. Тоа пока-
жува дека читањето и пишувањето било широко употребувано во паганската ера. 
Тоа веројатно сугерира, дека се извори на ‘предславјанското пишување’ кои се 
многу постари од нив, одење наназад во претходниот милениум. Но, колку постари 
би можеле да бидат тие ? (Silbe=silabe=силаве=силава=сила ва: сил=с ил=Ил, Р.И.) 

Ова прашање ме заинтересира и мене, и се свртив кај мистериозниот ‘Фаи-
стос-диск’. Моето нагодување беше од просто согледување, и самиот сега не би мо-
жел да одговорам зашто ги споредувам сите овие писма, но секако забележав очи-
гледни сличности меѓу нив. Не било ли тоа забележано од други ?- се запрашав са-
миот себе. Почнав да ги разгледувам пишаниците на дискот литературно една ве-
чер и заклучив дека тоа е пример од ‘силабиско писмо’, слично на вертикално и хо-
ризонтално пишување на рецки. Има многу незаменливи извори, кои покажуваат 
дека Пелазгите оригинално живееле во пределите на среден Дњепар (сега во Укра-
ина)...подоцна тие ја напуштиле нивната покуќнина и своите идоли; ова се случило 
во 2- от милениум пред нашата ера... Егзодусот’ се поклопува до доаѓањето на Пе-
лазгите на Балканот од прекласична ера, вклучувајќи го и островото Крит. Веро-
јатно Пелазгите биле мистериозните Русичи, спомнати на пронајдениот ‘Фаустов- 
диск’. Дошле на Крит од северо- исток, се измешале со населението на островот со 
Минојците. Научниците веќе имаат големи акумулкации од податоци за силната 
цивилизација на Критјаните, која ја сметаат за лулка на европската цивилизација. 
Според зборовите на Херодот, ‘таткото на историјата’, Критјаните биле неспоре-
дливи во источното Средоземје и биле господари на Средоземното Море. Однена-
деж, се појавила катастрофа. Мамутската ерупција на вулканот Санторим, се прет-
поставува дека се случило околу 1450 година пред новата ера. Таа ерупција напо-
равила непопоравни штети и го означила крајот на Критско- Микенската цивили-
зација. („Критјаните биле неспоредливи во источното Средоземје...“, Р.И.) 

Каде отишол народот ? Каде нашло засолниште наследниците на ‘Леопардо-
вите синови’, кои ги снашла оваа трагедија ? Како и да било, во периодот од 8- то 
до 2- то столетие пред нашата ера се појавиле други антички народи, друга цивили-
зација под друго име, меѓи Арно и Тибар, во Северна Италија. Овој народ биле 
Етрурците, етрурската цивилизација мистериозна до денес. Етрурците се нарекува-
                                                 
40 Gennadi Grinrevich, juni1986, SPUTNIK. 
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ле самите себе Ресени. Во записите на Стефан од Византија, голем историчар од 
античко време се вели дека тие безрезервно се класифицирани со ‘Славјаните’, до-
дека грчкиот историчар Хеланикус, докажува, дека тие биле гранка на Пелазгите. 
Има подотоци дека Етрурците го зазеле и градот Рим,во седмото столетие пред н.е., 
и придонеле во градбата на истиот; музичките инструменти, театрите, рудниците, 
подобрување на земјиштето, каналите, лековите од тревки, металната обработка- 
сите овие нешта се подарок од Етрурија. 

Сега експертите можат да ги читаат и да ги преведуваат пишаните наоди 
употребувајќи ја латинската азбука, но како прозвучувал јазикот останува непо-
знато. Од 18- то столетие научниците до денес го задржале своето мислење, кое ни-
когаш не било спротиставено, дека Етрурците ја позајмиле азбуката од Грците и де-
ка Римјаните во нивно време ја позајмиле истата од Етрурците. Ова сугерира дека 
познавањето на грчкото и римското писмо лесно било провлечено и кај Етрурците, 
особено затоа што тој систем на пишување им изгледал доста прост и единствен. 
Мислам дека тие писма биле азбучни со непомалку од 30 букви. Огромниот број 
преводи и нивните интерпретации секако ги носеле истражувачите во ќорсокак. 

Но што ако традиционалните мислења бидат побиени и отфрлени ? Вероја-
тно, како по примерот на Фаистовиот диск тоа не било азбучно туку симболично 
пишување ? Јас почнав да го анализирам етрурското писмо и избројав преку 70 ра-
злични видови симболи, премногу за буквална азбука. Насместо тоа, значи било си-
лабиско пишување. Кога веќе ги споредив етрурските симболи со хоризонталните и 
вертикалните пишувања, со рецки, јас наеднаш забележав комплетна сличност меѓу 
80% од двата видови на пишувања. Анализите покажаа дека граматички и вокално 
преткирилското и етрурското писмо биле, без сомнеж, многу слични. Понатаму, јас 
пронајдов и потврдив на фактот дека Етрурците навистина се нарекувале себеси 
Ресени“.  

С.С.Билбија, во Предговорот на српски јазик, на стр. IV, пиши: „Овој труд 
се објавува на српски јазик и писмо кирилица поради тоа, што српската азбучна ки-
рилица му послужила правилно да ги прочитам етрурските, лидијските и ликијски-
те текстови на нивните пишани споменици, и истите до потполно разбирање да ги 
протолкувам на српски јазик. 

Јазикот со кој денес говорат Србите, Хрватите и Словенците, бил ист оној 
јазик со кој говореле рашанските племиња во Италија кој го оставиле тој јазик за-
бележен во своите пишани споменици во кои измеѓу себе се викаат Раси и Рашани, 
а не Етрурци, како што Римјаните ги прозвале. Како што рашанските племиња, кои 
живееле во денешна Словенија, Истра, Хрватска и Србија, ги прозвале Илири. 

Иако во минатоста се нижеле тешки времиња, се менувале завојувачите, го-
сподарите и верата, доаѓале и поминувале војни, народод наш секогаш останал на 
своите логи, чувајќи ги својата традиција и својот јазик. Во документите кои се 
прикажуваат во овој труд под наслов ‘Рашански буквар и читанка’, чии слова се со-
лиени во бронза пред три илјади години во областите на падованска Венеција, е ист 
јазик со кој денес говорат Србите, Хрватите и Словенците. 

Затоа покрај Србите, Хрватите и Словенците можат на ист начин да се чита-
ат и разбираат етрурските, лидијските и ликијските пишани споменици, само ако 
бидат сложени со кирилични слова кои покрај етрурското писмо и писмото руни, 
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дошло на европското тло од српските културни центри во Мала Азија, каде се 
обликувало словното писмо кое потекнало од критските сликовни знаци. 

Латинското писмо се обликувало од етрурското во време кога Рим почнал да 
ја создава својата индивидуалност, уништувајќи сè што било рашанско. Реформи-
раното и новото уредено латинско писмо исфрлило од рашанскиот алфабет неколку 
базални слова со нивната гласовна вредност, што довело до стварноста дека нико-
гаш не успеало со помош на средновековниот латински јазик и писмо правилно да 
се прочитат и разберат етрурските записи. Затоа е залудно и да се покуша со упо-
требата на латинските слова со кои денес се служат Хрватите и Словенците, кои се 
од поскоро потекло, да се реши тајната на етрурското писмо, кога во тоа потполно 
потфрлило латинското писмо. 

Поради потполно другчие, од усвоениот концепт за потеклото на кирилица-
та, овој труд ќе наиде на контраверзии и критики, што е пожелно и корисно да се 
дојде до вистината по ова важно и чуствително прашање и нерешениот проблем. 

Во речникот кој е составен дел на оваа расправа, се најдуваат околу 750 збо-
рови кои во своите записи ги употребувале Рашаните- Етрурците, Лиѓаните и Ли-
чаните. Меѓу тие зборови се најдуваат и многу зборови за кои се мислело и тврдело 
дека тоа се така виканите турцизми во српско- хрватскиот јазик. Тоа во овој труд се 
исправа, оти тоа се етрурски, лидијски и личански зборови кои во својот речник ги 
освоиле освојувачите на малоазиските српски народи како Персијците, Арапите и 
Турците. Турците не ги донеле на Балканот оти оние секогаш биле тука во говорот 
на народот на Балканот кој оние го покориле. Кога правилно би биле прочитани и 
протолкувани, нарочито лидијските и личанските или ликијските пишани спомени-
ци, бројот на тие, така викани турцизми, ќе биде многу поголем. 

Работејќи сам на овој проект, не сум бил во состојба да ги совладам сите 
граматички и синтаксни детали во прикажувањето на обработениот материјал. Јас 
се надевам и очекувам дека тоа другите стручњаци ќе го направат, нарочито поради 
тоа што имам припремен за објава потполн текст на записи од платното на Загре-
бачката мумија. 

Голем број непрочитани и непротолкувани, покрај етрурски во Италија, исто 
така лидијски, ликијски, каријски и фрижански пишани споменици, ги покрила де-
бела прашина по музеите на Цариград и другите места во Турција. Тие нестрпливо 
чекаат некој да се сети и да ни почнат да го говорат нашето минатост кое до сега 
само странците ни го предавале“.  

Ваквите турцизми во Турција се наречени македонизми- значи, едно те исто. 
С.С.Билбија, во Воведниот збор, на стр. X, вели: „Упадливоста на графичка-

та сличност на етрурското писмо, кирилицата, писмата на руните, укажуваат на ни-
вниот заеднички извор. Затоа било можно да се изведе заклучокот, дека едино со 
словата на денешната кирилица можат правилно да се прочитаат етрурските, лидиј-
ските и ликијските споменици и да се сознае до сега непознатата содржина. 

После тие сознанија било можно да се организира систем на работа за чита-
ње на етрурските пишани споменици, што подоцна се протегло и на лидијските и 
ликијските споменици. 

Овој метод до сега никој не го пременувал, па го нареков метод на прене-
сување на гласовни вредности на кириличните слова на етрурските, лидијските и 
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ликијските слова. Во однос пак на читањето само етрурски записи тој може да се 
нарече етрурско- кириличен метод. 

Така уште останало во врска со горното изложување да се означи и објасни 
и употребата на оној современ јазик, со кој најдобро можат да се протолкуваат и 
разбират етрурските, лидијските и ликијските текстови прикажани во оваа студија. 

Служејќи се со етимолошкиот и морфолошкиот метод при обработување на 
секој збор, за 80% етрурски зборови сум најдувал значење за цели зборови, или за 
нивните корени во Речникот на српскиот јазик на Вук Ст. Караџиќ, (9) или во дру-
ги словенски речници (10). 

За преостанатите 20% етрурски лидијски, ликијски зборови, сум најдувал 
одговорувачко значење, или основни корени во другите несловенски јазици во прв 
ред во современиот италијански и средновековниот латински јазик. Така најдените 
зборови и преведени на српски јазик, потполно одговарале на нивниот смисол, 
значење и положба во зборовната конструкција. 

Овие 20% етрурски зборови кои јасно можеле да се запазат во латинскиот, 
или италијанскиот јазик во кој влегле подоцна- директно од латинскиот, дале 
повод, при читање и толкување на етрурските текстови се употребувало исклучиво 
латински јазик, дури и за останатите зборови на кои немало многу а кои меѓутоа не 
можеле да се најдат во латинскиот речник. Тоа бил проблем за секој истражувач кој 
при истражувањето и настојувањето да се разбере она, што е прочитано со помош 
на латинскиот, безуспешно е потрошено време. 

Во моите истражувања било можно да се дојде до заклучок за малоазиските 
избеглици и иселеници кои донесувале во Италија покрај вродениот начин на пи-
шење и развиени јазични изрази и зборови, кои до тогаш ги немало во говорот меѓу 
рашанските племиња во Италија. На тоа влијание нарочно биле подложни племи-
њата Влоси, од кои еден дел се издвоил и тоа оној, кој живеел во областа на дене-
шна Лација, примајќи го дури од избеглиците од Лидија дури и името (11). 

Кога Латите или Латините почнале масовно да се населуваат во новото и од 
Рашаните организирана населба Рум или Рим, тие, после стогодишно влада на ра-
шанските бољари, го презеле водството на градот, почнувајќи да му даваат свој лик 
и обележја, кои всушност било практично изразување на културните и политички-
те амбиции наследени од Лиѓаните, уз отстранување и менување на сè што носело 
рашански печат. 

Измеѓу останатото тие го преуредиле етрурското писмо, изфрлувајќи ги од 
него карактеристичните знаци, кои претставувале гласовни вредности на словата: 
Ж, Ц, Ч, Ћ, Ш, ШЧ, СТ, заменувајќи ги со комбинации на двоглас и троглас, кои 
подоцна се нашле во сите романски јазици, подразбирајќи го и италијанскиот. 

До тоа време ако икогаш постоело некое латинско писмо, кое како ошанско 
или оско, личело на етрурско, тогаш тоа латинско писмо било фонетичко и имало 
исти фонетични гласовни вредности како лиѓанското, идентично со етрурското. До 
денес таков пишан документ не е пронајден. Повикувањето на натписот на златно-
то Пренестинско петличе мора потполно да се отфрли, бидејќи од моето читање и 
толкување на тој запис, кој се прикажува во оваа расправа, може да се заклучи, де-
ка се работи за рашанскиот јазик и исто така и писмо. 

Многу зборови, потекнале од иселениците и избеглиците од Мала Азија, го 
обогатиле говорот на сите рашански племиња во Италија. Подоцна тие зборови, 
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преку реформираното латинско писмо и римското наречје, влегле во речниците на 
денешните романски и нордиски нации. 

Тие народи во подолг процес на јазичната и графичката асимилација, а под 
влијание на римската окупација и подоцна христијанската доминација, исфрлиле 
еден дел знаци на писмото руни, заменувајќи ги со латински слова. Тие народи тра-
гајќи начин да ги изразат гласовните вредности на својот јазик, пребегнувале на 
словни и слоговни комбинации, слично на процесот на кој било подложно облику-
вањето на италијанската писменост.А кога го напуштиле рунското писмо, тие исто-
времено го напуштиле и фонетскиот начин на пишење. 

Чинител е дека 20% римско- латински зборови и изрази ги немало во слове-
нските јазици, а нарочито ги нема во кириличните пишани споменици, и ако 80% 
на сите етрурски, лидијски и ликијски зборови и изрази е застапено во современиот 
српски и другите словенски јазици, а не во латинскиот. 

И ако бројот до денес правилно прочитани и протолкувани лидијски и ли-
кијски пишани споменици кои носат печат на критската изворност е мал, во основа 
тие ги потврдуваат важните чинители, кои порано не можеле да се докажат: 

1) единственото јазично потекло на народите,кои потекнале од Подунавјето, 
што се докажува со чинителот, дека лидијските и ликијските пишани споменици 
прочитани со кирилица, биле протолкувани до потполно разбирање со современиот 
српски јазик, управо како и етрурскиот; 

2) народите на Мала Азија, кои се служеле со критските сликовни знаци, 
обликувале словен и фонетски начин на изразување и пишење како единствена 
алтернатива во односот на секој вид писменост. 

3) тие воедно овозможувале неограничено и слободно ширење на писмено-
ста од нивните малоазиски центри. Така уредената словна и фонетска писменост 
им одела на сите европски народи, те нејзиното ширење не било ограничено само 
на Средоземјето. 

Трагајќи израз, кој би требало, од технички и историски разлози, најпотпол-
но да го обележи и изрази процесот на обликување на писменоста во малоазиските 
културни центри сматрам, дека за сега, додека не се најде некој можда подобар на-
зив,би можело да се употреби терминот,кој веќе порано бил употребен, србица (12). 

Оправдување за овој назив се најдуваат во два основни чинители: 
Прво, што името Сораби, Сорби, Сирби и Срби, во најстарото доба било 

применувано на сите народи во западниот дел на Мала Азија, кои говореле со ист 
јазик (13). 

Името Срби било однесено во областа на Балканот и северното подрачје на 
Европа, сè до Северно Море.41Тие нарочито се задржале во областите, каде секогаш 
живееле киевско- руските племиња. Подоцна, тоа име било сеобфатен назив за сите 
кои говореле словенски јазик, сè додека не било, многу подоцна заменето со името 
Словени.42 

Второ, што во современиот српски јазик43 се зачувани покрај најголемиот 
број зборови, кои се најдуваат во етрурскиот, лидијскиот и ликијскиот јазик, исто 

                                                 
41 Според наводите на авторот,преселбите биле од Мала Азија и Балканот, па сè до Северното Море. 
42 Нестор(11-12 век) пиши: Русите потекнале од Илирија- од Балканот. Пак, Склавини само од 6 век.  
43 Во Србија се говорело куќава-куќана-куќата како во Македонија-српскиот бил тн.старословенски. 
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така и корени на многу други зборови, кои не се најдуваат ни во другите словенски 
и несловенски јазици. 

Сè повеќе населување на Италија доаѓало од Балканскиот Полуостров. Тие 
потекнувале од Подунавјето44 чии жители биле со исто потекло, сој или раса,по 
што добиле има Рашани, или Раси. Рашанските племиња кои порано се населувале 
во Италија, доаѓале со копно преку подалпските терени, кои денес му припаѓаат не 
геополитичкиот простор на северна Италија, јужна Швајцарија, западна Австрија и 
Југославија. 

Тие северни Рашани, кои говореле со ист јазик како и првобитните Римјани, 
Римјаните ги прозвале подоцна Тусци, Трусци, да на крајот би се створил називот 
Етрусци и Етрурци. Мошне е можно, дека тие северни Рашани измеѓу себе се вика-
ле, пред него што преминале преку Апенините во централна Италија и Трусци, оти 
зборот ‘раса’ или ‘трса’ во српскиот јазик имаат идентично значење. До сега на 
многубројни етрурски, или рашански споменици, се најдуваат записи само името 
Рашани, Раси, а никако Трусци, Тусци или Етрурци. 

Како името Етрурци и придевката етрурски влегла во науката, книжевноста 
и во општа употреба, ние овде ќе ги употребиме двете имиња, давајќи предност во 
науката на вообичајното Етрурци и етрурско, што во оваа расправа не битно“. 

На стр. 12 е насловот: Егзодус од Мала Азија, а на стр. 13 тој наведува: „Би-
дејќи иселениците и избеглиците од било кој крај на Мала Азија говореле ист јазик 
со домородното население, тоа писателите, кои за нив пишеле ги називале Трусци 
или Етрурци, дури и тогаш кога секое поголемо придоаѓање од Мала Азија одавно 
претстанало. Населениците пак, кои основале, уз помош на домородците, трговски 
центри во Јужна Италија, ги прозвале Грци, веројатно само поради тоа што се слу-
желе во трговијата со грчки термини. Населението во внатрешната на земјата гово-
рело со своите рашански наречја што се гледа по имињата на местата кои останале 
непроменти до денес.45 

Писателот и историчарот Матио Гварнаќи (2), го наведува Страдон, кога ка-
жува: ‘...Треба да се примети дека Лиѓаните не го применувале или измениле јазик-
от на Етрурците, што повеќе се потврдува, дека имале еден ист јазик, или сличен 
еден на друг’. Тој исто така го споменува и Дионисиј од Халикарнис, кој говори за 
Лиѓаните, кои дошле во Италија, и кажува: ‘...дека малку се разликува од оној јазик 
со кој говореле Етрурците, па што повеќе, сè до неговото време, било мешавина из-
меѓу двата народи.’  

Под Лиѓани треба да се разберат поголема група иселеници од Мала Азија 
кои се населувале на западниот брег на Италија и нејзината внатрешност. Е си-
гурно, дека е време, кога Персијците ја освоиле Лидија и другите сорабски држави 
во Мала Азија, не престанувале со иселување, само за тоа има малку податоци“. 

Стр. 107: „Бугарскиот етрусколог Владимир И. Георгиев, во својот труд, 
пишан на германски (3), ја поставил тезата за потеклото на етрурскиот јазик од оној 
со кој говореле Хитите, Хититите или Китите, кои живееле во Мала Азија“. 

Стр. 113: „Јазикот со кој денес говорат во Југославија, Србите, Хрватите, 
Словенците и Македонците, никогаш од времето, кога почнало и кога се завршуло 
запишувањето на етрурските пишани споменици, не се оддалечувал од основните 

                                                 
44 Подунавјето било населено од јужните простори. Па следи ДНК оддалеченост од југ кон север. 
45 Било внесено името Греики=греи ки,од греи=греј(од кај греи-ш) за дојденци од каде грее сонцето. 
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јазични корени, кои биле заеднички во зборовите на сите рашански племиња, било 
оние кои се издвоиле од рашанската матица на Балканскиот Полуостров и се на-
селиле во Италија, или народите кои никогаш потполно не се иселиле и ги напу-
штиле своите балкански огништа. И денес во централниот дел на Србија, еден крај 
се вика Рашка, а неговите становници Рашани“. 

Стр. 117: „Рашаните или Етрурците порано пишеле од десно на лево...“. 
Стр. 143 е приказот Ала и Перун: „Овде прикажаната фото-копија на фре-

ската од етрурскиот натпис, откриен на крајот на минатиот век во местото Тар-
квинија. Тоа место се најдува на север-запад од Рим, оддалечено околу 40 милји“. 

„Во киричична транслитерација: АЛА ЖЕР СИП НЕИ ПЕРУН или прото-
лкувано на современ српски јазик: ‘Ала жер сипа у Перуна“. 

Етрурците имале бог Перун и пишеле со руни (рецки), како што било со Ру-
сите. Русите биле Венети, а според Нестор (11-12), тие потекнале од Илирија. Ова 
говори, дека Етрурците и Русите биле едно те исто- само Венети и Илири- илирски. 

Следи Лужичките Срби од страна на Германците биле нарекувани „Vindish“ 
(венетски), името Русија на фински јазик се среќава под терминот „Veneja“, а во 
естонскиот – „Venelaien“. Па Европа била венетска со рецки=руни, ама и илирска: 
deutsch=deut=teut-Теута поврзано со Теутони=Тевтони бил само балкански Илири. 

Стр. 145: „ПЕРУН, троглав бог, кого го назвале Церун од оваа фреска, е вр-
ховен бог кај старите Словени. Тоа е оној ист бог кого го наведува Симо Лукин Ла-
зиќ (2) на стр. 189, кога кажува: ‘...во балтичка и полапска Србија...големиот и гла-
вниот град Штетин, седиште на силниот бог Триглав.’ Тој бог Триглав кој има три 
глави, како што тоа убаво се гледа на оваа слика од фреската, нас на сите ни е до-
бро познатиот бог Перун, кој исто така им бил добро познат и на Етрурците одно-
сно Рашаните. Мавро Орбини во своето дело за Словените (3), навел дека разни об-
редни песни кои се чуваат особено кај илирските Срби, потекнуваат од најдавните 
времиња, меѓу кои секако спаѓа и она која е прожета со мислата на богот Триглав, 
кој со своето троглаво севишно битие го изразува својството во песната која кажу-
ва: ‘Силни Вељи Триглаву, Вишњи Боже Свесилни, погледај нас нејачке, Боже Бо-
гов Великих.’ Култот и почитувањето на богот Перун и трагови за тоа, се зачувани 
во имињата на реките и висовите, почнувајќи од брдото Перун во Истра, Триглав 
во Словенија, еден од врвовите на планината Динара, па сè до брдата и планините 
во Македонија. 

Византискиот писател Прокопиј (4), кој живеел во шестиот век на христија-
нската ера кажува, дека Словените почитувале врховен бог господар на громот и 
нему му жртвувале говеда. Тоа можело да се однесува само на Србите и Бугарите, 
оти Прокопиј бил само со нив во контакт. Така исто хрониките забележиле, дека, 
кога рускиот кнез Владимир званично го примил христијанството 988 година, тој 
големиот кип на богот Перун го фрлил во Дњепар кај Киев. 

Смислата во прикажаната фреска е јасна. Тоа е борба на темнината која ја 
претставува Ала и светлоста која ја носи Перун. Тоа е тема која се повторува во 
етруртските записи од кои некои се прикажани во оваа расправа. 

Компромисот кој со времето е извршен измеѓу христијанската црква и наро-
дните религиозни сфаќања, ги зачувал многу постари претхрстијански верувања и 
обичаји кои често се поврзани со поедини црковни празници. Називот на многу ме-
ста како Перун, Велес и др. кријат во себе имиња на стари богови. Во моите трудо-
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ви читањето и толкувањето на етрурските текстови, секако името кое се споменува 
во етрурската митологија, има свој двојник во митологијата на словенските народи 
(5)“. (Велес=Велс, Р.И.) 

Се заклучува: во Мала Азија, Балканот и Италија живеел еден те ист народ. 
За да се потврди, дека има заговор врз пелазгиските=тн.словенски јазици, 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот ‘DE ILLYRICAE LINGUAE…, го пиши ова: 
„Уз Ненад Ѓорѓевиќ, историчар, еден друг српски истражувач се бави исклу-

чиво со дешифрирање на терурските натписи и текстови. Тој етрурсколог е Свето 
Билбија, кој околу Божиќ 1981.г., го објавил својот членок, чиј наслов го формули-
рал така, да звучи како одговор на насловот на Ѓорѓевиќ: ‘Рашани, а не Етрурци’. 
Членокот е објавен во српските новини ‘Канадски Србобран’. Ние овде од тој чле-
нок ќе наведеме само еден мал, ама мошен речит оддломок: 

‘Низ последните два века се правени безбројни покушаји, да се открие тај-
ната на постанокот и потеклото на етрурскиот јазик, па во таа цел се давани без-
бројни противречни објаснувања. Се мислело, дека, ако се открие тајната откаде 
потекнува етрурскиот јазик, дека само по себе да се открие тајната и потеклото на 
Етрурците. Тоа било потполно исправно резонување, ама тие, покрај сите настоју-
вања, не го откриле. Западните писатели покушале тоа да го пронајдат, упоредувај-
ќи ги корените и зборовите на етрурскиот јазик со 27 други разни јазици и дијале-
кти, меѓу кои биле некои дури од Централна Африка. Британскиот писател James 
Wellard во својата книга The Search for the Etruscans сите по ред ги споменувња, ама 
не наведува ниту еден словенски јазик...’ 

Не се работи само за тоа. Господинот Билбија наведува и докажува, дека 
етрурскиот може да се дешифрира (воостанатото, тој го дешифрирал потполно!) не 
само со помош на српскиот јазик и исклучиво со помош на него, туку дешифрира-
њето може да се оствари само со примена на кирилските вредности на етрурскиот 
јазик! Во врска со тоа во западниот свет ќе биде многу бука, кога делото на Го-
сподинот ќе биде објавено...“. 

Авторката се излагала- заговорот на тн.словенски јазици уште постои. Па со 
тоа што не биле земени за споредување најсоседните говори во Далмација...Слове-
нија,а се земани говори и од Централна Африка,сè е јасно-секој одговор е излишен. 

 
РИМЈАНИТЕ СО ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
 
Следи имало народ Белци=Пелазги. Па Римјаните биле само едно: Пелазги. 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 81, пиши: „Три етрурски крала на Рим, Тарквиниј 

Приск (616-579), Сервиј Тулиј (578- 535) и Тарквиниј Супербус (534-510)...Ларт 
Порсен, исто така Етрурец и владетел на соседните покраини, го разрушил Рим на 
крајот на VI век п.н.е. Власта на Етрурците не можела да се обнови над Рим, ама ни 
Рим не можел да ја сломи моќта на Етрурија сè до средината на III век п.н.е. 

Влијанието на Етрурците и нивната култура на Рим и неговата иднина било 
пресудно: ‘римската писменост покажува траги на етрурското потекло или влијан-
ие, а римските деца го учеле во школите етрурскиот јазик додека не го заменил грч-
киот...“. 
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Бидејќи во тоа време го немало коине, а и тој немал важност на Балканот и 
Апениски Полуостров-латински бил на Лив Андроник 240 г.п.н.е.-, во Рим и целото 
полуострово се разбирал варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- тн.Платонов... 

Латинскиот јазик не бил на Римјанин, туку на Греик=тн.Грк- Лив Андроник. 
Стр. 82: „Римскиот граматичар Сервиј, во коментарот уз Вергилијевата Ене-

ида, (Ајнеида како што пиши Будимир) наведува дека Тибер порано се викал Рум-
он, што упатува на веројатно на етрурско потекло на тој хидроним. Името на леге-
ндарниот основач на римскиот народ Отецот на Ајнеја, Енеја (Патер Аенеас), ‘ука-
жува на балканските Дарданци, антички жители на Србија’. Во тој смисол Енејов-
иот род е дардански, на што упатува и gens lulia и Гај Јулие Цезар или Кајзар“. 

Стр. 101: „Го споменувам и чинителот дека последен човек за кого поуздано 
се знае дека говорел јазик на старобалканските Далмати, заедница која е сврстена 
во Илирите кои поново припаѓаат на големото семејство Пеласти, дека значи тој 
човек умре на Крк на ден 2 јуни 1898. година. За тоа нас не обавестува Милан Ре-
шетар, повикувајќи се на делото на професорот на торинскиот универзитет М. Ба-
ртолиј Das Dalmatische, кое е објавено 1906. година во Виена. Е занимливо дека Ба-
ртоли, како што наведува Решетар, далматински јазик подоцна почнал да се вика 
‘preveneto’, што Решетар го преведува како ‘предмлетачки’. Тоа би можело да се 
преведе и како ‘предвенецијански’ или, уште подобро, како ‘венетски’, со обѕир на 
чинителот на постоење на словенски Венети во таа област во античко доба. Ако тр-
гнеме понатаму со овој траг, ќе видиме дека наједакватен превод на ова Бартолие-
вото‘preveneto’ јазик би бил ‘претсловенски’, односно ‘словенски’ јазик. Решетар 
претпоставува дека во ова преименување на далматинскиот во ‘preveneto’, Бартоли 
бил раководен со амбиција да утврди како тој јазик е заправо ‘италијански дијалект 
што се говорел на источниот брег на Јадранското Море пред него што, од XV век 
понатаму, Млечаните го вовеле својот млечички дијалект’. Без обѕир на Бартолие-
вите намери, стои чинителот дека идентификувањето со тој јазик како ‘preveneto’ 
јазик, Бартоли укажал на лексичкиот фонд кој бил доминатен во тоа области многу 
пред него што градот Св.Марко постанал светска сила. Венетите кои ја населиле 
таа област во долгото време во текот на II-I милениум пред н.е. и кои ја основале 
Венеција во V век нова ера (таа област и денес се вика Veneto, а самиот град 
Venezia), се потврдени како заедница во чиј словенски идентите не може да се су-
мња, а да не се огрешиме за тврдениот чинител. Постанокот на оваа венетска насе-
лба на островите е поврзан за инвазијата на Атиловите трупи...“. 

Стр. 245: „Установувајќи ја оваа типологија...Големиот славист Јан Колар 
1853. година објавил капитален труд Стараиталија славјанска, публикувајќи на пре-
ку 700 страници документација за словенското присуство на Апенискиот Полу-
остров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се нашла на па-
пскиот индекс на забранетите книги, па тоа е разлог што ова капитално дело не се 
споменува во енциклопедиската одредница, нити потоните лингвистички стручња-
ци. Александар Димитриевич Чертков се бавел со истиот проблем на Апенините 
пред доминацијата на Рим, во студијата O jazyke pelastov, naselivših Italiju, i sravne-
nie jevo s drevnoslovenskim, објавена во Москва 1855. година. Радивоје Пешиќ прв 
потсетил на овие, во меѓувремено ‘заборавени’, истражувања пишејќи за континуи-
тетот на словенското присуство на Апенискиот Полуостров и другде по Европа“. 

При ваква состојба во на цел полуостров со Рим се говорел пелазгиски јазик. 
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Дионисиј46 наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно 
варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од 
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека 
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. 
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-
кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-
чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор. 
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите пои-
ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“. 

Со тоа што сите автори знаеле што пишел Дионисиј, а тие го одбегнуваат, се 
потврдува, авторите него го одбегнуваат намерно, затоа што Римјаните биле само 
еден те ист народ со жителите на Апенинскиот Полуостров,Балканот и Мала Азија. 
Ова говори, римската историја за јазикот на Римјните останала 100% фалсификат. 

О. Луковиќ-Пјановиќ,во поднасловот а) Заклучоци за потеклото во делата на 
Јирген Шпанут (Jürgen Spanuth) и Имануел Велковски (Immanuel Velikovsky) пиши: 

„Од претходните карти...тоа е јазикот на Баските, кои содржи сигурно изме-
ѓу 30 и 40% српски зборови...“. 

За потврда дека народот бил пелазгиски=тн.словенски важен бил и темниот 
вокал кој постоел кај народот во Месопотамија со до Египет...Па се говори, таму се 
пишело на зборови со согласници, но без самогласници. А како замена на самогла-
сници бил темниот вокал.За пример кај Рмсс=Р’м’с’с се дошло до Рам’зес.До денес 
Арапите место кафез велат к’фес.Истото останало и во Европа:во источниот Балкан 
темниот вокал се употребувал и употребува по масовно отколку во западниот Бал-
кан. Бидејќи Траки се среќава кај тн.Хомер, а Херодот пиши и Илири, Херодот на-
правил разграничување на Траки со помасовна употреба на темен вокал, и Илири 
со поретка употреба на темниот вокал. За да се потврди наведеното, како Епирците 
се Власите и Скиптарите. Следи тие како такви би морале да го употребуваат по-
ретко темниот вокал како што е во Охрид, Дебар... Дубровник- Арбанија=Албанија 
се најдува меѓу Р.Македонија и Црна Гора со Далмација. Меѓутоа, кај нив темниот 
вокал е во масовна употреба како тие да биле Траки. Токму и затоа мноштво автори 
пишат Власите и Скиптарите=Тоските не биле Илири туку биле Траки. Пак, Ро-
манците и Бугарите како Траки кај нив употребата на темниот вокал е почесто от-
колку во Западниот Балкан. И во Р.Македонија има разлика: источниот дел го упо-
требува почесто, а западниот дел поретко. Следи авторите да ја трагаат границата 
на Траките во Р.Србија и Р.Македонија, но не во Епир кој бил романизиран во по-
следните векови, како што било со Ромаците- романски бил латинизаран тн.слове-
нски јазик.Па темен вокал има во јазиците во ...Франција...португалскиот јазик итн.  

 
КОПТСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Apendini…, наведува: 

                                                 
46 Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.- 7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги. 
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„Имено, дека Апендини создавал во една загрижена и тесноградна хрватска 
средина, тој никогаш не би ги напишал претходните зборови, кои- во продолжу-
вање ги прикажуваме на српски јазик. 

‘Према Хирканското Море (те. Касписко Езеро) се најдуваат Циркасите, нај-
војноборен народ, кој долго време владеел над Египет под името Срби. Таму живе-
ат и казарски племиња... и сите тие влечат потекло од словенското стебло и се слу-
жат со словенскиот јазик. Оти- по цела Турција, особено кај војската, во употреба е 
словенскиот јазик, така да Константинопол не можел да се нарече подобро со ста-
родевното име од Царев-дом (Цари-град, Царски град) на словенски јазик. Но и во 
помалку пројдена минатост, на Солданијевиот двор во Египет, војниците, како не-
когаш Циркаси, говореле со словенски. Циркасите имено, се потомци на старите 
Сармати и со (нив) еднојазични, го зазеле Египет... а тој народ, покорен од Турци-
те, измешан и денес (се служи) со илирскиот јазик’. 

Анализата на претходниот текст, со сите дополни, би можело да биде мошне 
другчие, но- со ова прилика- да го подвлечеме најбитното: 

Ако Циркасите владееле над Египет под името Срби, тогаш е сигурно дека и 
тие, како и Етрурците имале- во некоја рака- свое домашно име, и го применувале 
на себе, викајќи се Срби. Второ- тие Циркаси не биле осамени претставници на не-
кој мошне распространет српски народ- измеѓу останатото- управо околу Касписко 
Езеро, Црно и Азовско Море и планината Кавказ. Оти управо во тие области ги нај-
дуваме Птолемејовите и Плинијевите Сербе, Сирбаци и имиња на места направени 
од иста основа... (Каде има рамница има жетвари=жнеачи- според срп=срб, Р.И.) 

Нагласувајќи, дека сите овие предмети за новата студија, сме на мислење, 
дека во неговата рамка треба да се изучи и прашањето кога се случил тој поход на 
Србите- Циркасите на Египет ? За тоа пиши Милојевиќ, Лукин- Лазиќ, Ѓорѓевиќ... 
По своја прилика, таа инвазија на Египет, се случило во времето на Тројанската 
Војна, па- изгледа- името на езерото Сербонис, чиј исушен брег го видел Херодот 
во V век пред Христа, потекнува- по историчарите од тоа давно време... 

Но тоа е мошне долга приказна и- како што рековме- предмет, кој треба да 
се изучува посебно, па овде ќе ги предупредиме читателите на уште една ствар. Во 
таа идна студија никако и не можат и не смеат да се мимоодат египетските хие-
роглифски натписи и барељевни, во камен врежани натписи, кои сочувале успомен 
на ‘Ширдане’, или ‘Шардане’, што- по извесни авторитети на подрачјето на исто-
ријата- одговара- по египетски начин на пишење и прилагодување на страните збо-
рови и имиња на египетски јазик- на називот Срби, Сирбаци... Оваа студија би тре-
бало цела таа приказна за таинствените и непознатите ‘Ширдани’ да се постави на 
нога, отфрлувајќи ги сите оние нагодувања околу непознатите војници кои насрна-
ле на Египет. Ама- би требало да се одгоненти, како до тие наструвања дошло... 
Оти постои традиција за египетската власт, која- колку сме успеале да дознаеме- се 
протегала дури до денешна река Волга, која во едно давно време се називала Ра- 
наводно по египетскиот бог Ра. Херодот, доведувајќи ја во својата историја во вр-
ска на Меде на стара Персија со Медина на стариот Балкан и оние, кои едно време 
под исто име обитувале на тлото на Дакија, денешна Романија- рекол: ‘Сè е можно 
низ долго време...’ па на ова место ние тоа исто можеме да го поновиме, констати-
рајќи, дека времето може и да избрише и да направи збрка од далечните и недовол-
но познати збивања... 
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Можда е корисно, овде да додадеме уште една напомена: 
Некои италијански ракописи називот Ширдани, одн. Шардани- го донесува-

ат како Шартина, Шартан, па дури и Сертан, додека изворите пишани со клинесто 
писмо- како и египетските хиероглифи- имаат во почетокот исто така ‘Ш’, ама во 
средина вместо ‘Т’- ‘Д’, значи, Ширдан. (Македонски поим- ширден, Р.И.) 

Оние меѓу читателите, кои за овој проблем посебно се занимаваат, упатува-
ме, значи, не само на споменатите историчари, туку и на едно мошне интересна ра-
справа, објавена во Виена, во која ‘Ширданите’ се опишани како војници со одре-
дена прецизност; најголем број меѓу нив имал густа, долга брада, а потоа носеле 
некој вид ‘кецеља’ која, како што кажува авторот фон Бисинг (von Bissing), дости-
гала до колена, па округол штит, долго копје, повиен нож, и тн. Истиот писател, ги 
репродукува во својот текст хиероглифските натписи, точно,дека ‘Ширданите’ сти-
гнале во Египет само со море, што недосмислено покажува бродови, туку и со ко-
пно, што докажува на барељевот прикажаната воловска кола на северно- сиријски-
от облик… ‘Се верувало, тој изложува понатаму, дека овие последните дошле од 
Мала Азија, додека меѓутоа по текстот тоа не е јасно; хиероглифите за тоа не да-
ваат ништо прецизно…’ Уз тоа, листата на заробеници, откриеана во Мединет Ха-
бу го донесува и името Туирша, Турша, што, како истражувачите мислат- Етрурци. 
Но- нека ни биде допуштено, изузетно на ова место- да направиме можда една не-
очекувана примедба. Имено, како што стручњаците сложуваат, Етртурците ги на-
звале Етрурци Грците, па тоа име го освоиле и другите. Меѓутоа, Етрурците самите 
себе се нарекле сама Расни, или Расени. А времето од кога потекнуваат египетските 
барељеви со наводните претстави на Етрурците претходило дури и на на Тројанска-
та Војна, те. периодот кога измеѓу Грците и Етрурците уште немало врска, па- пре-
ма тоа- тие два народи уште не се познавале. А по најједноставните логични заклу-
чувања непознат на непознат не може да му надене име, бидејќи, затоа треба да по-
стојат предуслови… само толку како краток потсетник на марливиот истражувач, 
кој би се потфатил, овде да го дотакне проблемот и објасни. А тоа треба да се 
оствари во толку повеќе, што од фон Бисинговата расправа дознаваме, дека Туир-
шите, или Турсените, одн. Етрурците едно време се ширеле по целиот Егејски Ба-
зен, сè до трачкиот брег, како и дека на тој широк простор се наидувало на нивни 
траги уште во историско доба… Меѓутоа по Енциклопедијата на Паули- Висова, по 
Милер- Дееке и по Е. Мајер- да се заклучи, дека писателите често вместо Етрур-
ците ги споменувале Пелазги, што ги молиме читателите да го поврзат со она, што 
го кажавме за Етрурците- Рашаните и за истражувањата на нивниот јазик во погла-
вјето за ‘Староста и распространетоста на илирскиот јазик’ “.   

Љубомир Кљакиќ, на стр. 82, пиши: „До сега е откриено околу 10.000 етрур-
ски натписи. Најдолг поединичен текст, испишан во 281 ред со околу 1.300 зборови 
на мумијата пронајдена во Египет, денес се најдува во загребачкиот археолошки 
музеј.Тоа е света книга на Етрурците, извесен број на експерти ја прифатиле како 
тврд чинител дека етрурскиот јазик е ‘мистериозен’, односно дека е неможно да се 
декодира. Меѓутоа, има стручњаци кои другчие го гледаат овој проблем, Така Бу-
димир сматра дека во јазикот на Етрурците ‘кој ни е зачуван на многубројни нат-
писи, во нивниот ритуал, чии формули се испишани на чаршав на египетската му-
мија на Загребачкиот археолошки музеј, има траги на словенски речник (нпр. етр. 
Суплу,‘фрулаш’,лат.Sublo,‘фрулаш’ и руски ‘фрула’;Jupiter Tinia:наши денови)’...“.  
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Олга Луковиќ- Пјановиќ продолжува: „Но само сосем кратко да се вратиме 
на ‘Ширданите’, или- како ги нарекле Michel- Claude Touchard и Гуио Бартхелел-
мио во делото ‘L’arheologie mysterieus- Voyage a travers les decouvertes…’ 

‘SHARDENES, qui firent trembler I’Egypte entre le XIV. et  
le XII. siecle svant K.-C., …auxquels les Philistins s’etaient allies… 
Les guerries de Medinet-Abon… sont des gens su grand Nord, des 
Hypeboreens... Epees, poignards, beculiers, casques a cornes, 
couronnes a rayons dessines a Medinet-Abou se retrouve en Europe 
du Nord, aussi bien au Danemark qu’en Pomeranie…’ 
Пред него што ги преведеме претходните редови, да направиме еден мал во-

вед. На брегот на Нил, таму каде била античка Теба, во местото Мединет Хабу, 
1930. г. се откриени рушевините на палатата на Рамзес III. До тоа откритие дошло, 
заблагодарувајќи им на археолозите на чикашкиот Универзитет. Освен ѕидови и 
стени, се откриени исто така 10.000 квадратни метра хиероглифски натписи, кои се 
однесувале на Рамзесовите војнички подвизи, од кои се гледа, дека Египќаните во 
XII век пред Христа морале да се бранат од завојувачите од север... Наравно, наука-
та уште не кажала дефинитивен збор за тоа, кои тој народ можел да биде, кој во тоа 
давно доба морал да поседува извесни познавања на ствари, да би можел да поми-
нува толкав простор и секој трен да биде спремен да одговори на секоја опасност и 
на разни тешкотии... Оти тие војници од далеку- онака, како египетските мајстори 
ги претставиле- не личат на распуштена и дива руља, туку на дисциплинирани и со-
лидно опремена војска, која делува достоиндствено дури и поразени... 

Ево сега, што се кажува во горниот текст, наведено од цитираниот дел на 
‘Таинствената архологија- Патување низ откритијата...’ 

‘ШАРДАНИ..., кои го уздрамале Египет измеѓу XIV и XII век пред Христа... 
на кои им се придружиле Филистинците... Војниците од Мединет- Хабу... тоа се лу-
ѓе од северот, Хиперборејани... Мачевите, бодежите, штитовите, кацигите со шил-
ец, тијарите со нацртаните линии во Мединет- Хабу, се најдуваат во северна Евро-
па, исто така во Данска, како и во Померанија...’ 

Треба ли да подвлечеме, со колкава леснотија во горниот опис се препозна-
ваат Балтичките и воопшто северноевропските Словени. Тие давни становници од 
брегот на ладните мориња, кои античкиот југ мошне рано ги запознал низ трговија 
со ќилибар... 

Уз ова напомена ќе прикажеме и два занимливи цртежи: првиот ги претста-
вува Словените од северот, кои во детали одговоруваат на приказите на ‘Ширда-
ните’, или ‘Шарданите’, подразбвирајќи го тука и бодежот во облик на рибен, или 
змиски јазик, или- како фон Бисинг напишал ‘кобра-јазик’.При ова, особена важно-
ст му придаваме на чинителот, дека ваква претстава на северниот Словен се нај-
дува во делото ‘Il regni degli Slavi’ на Мавро Орбини, кој ја печател точно 329 го-
дини пред него што дошло до откритие во Мединет-Хабу,а скоро трисет векови по-
сле настаните, за кои се однесуваат споменатите египетски барељеви и хиеоглифи“. 

„Фон Бисинг, говорејќи за откритието во Мединет- Хабу, се поставува пра-
шање, дали ‘Ширданите’ во раката држеле мошне долго копје, или тоа пак се само 
напукнатини од камен ? Приложената репродукција пак покажува долго копје, кое 
и ние можевме да го распознаеме прилично јасно, при прилка на посетата на музеј-
от на градот Чикаго, разгледувајќи го египетскиот дел на музејот. По своја прилика 
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обликот и должината на ‘шарданскте’ копја останале исти и кај нивните тв. ‘сло-
венски’ далечни потомци. А ‘копјата бојни’ се прастар понос на словенските вони-
ци, што ни покажува и доказува и српската народна поезија, давајќи посебно воз-
вишено и величествено место на тоа оружје, со кои витезите умееле да ракуваат- не 
само јуначки, туку и со смисол за уметничка убавина“. 

Историски се пиши за Хиски и Поморски народи- со балканско потекло: Хи-
ксите биле Бриги, а тн.поморски народи биле само поморски-далматински наредби.  

О. Луковиќ-Пјановиќ,во поднасловот а) Заклучоци за потеклото во делата на 
Јирген Шпанут (Jürgen Spanuth) и Имануел Велковски (Immanuel Velikovsky) пиши: 

„На страна 169. на своето документовано дело, германскиот научник споме-
нат во насловот, Јирген Шпанут, во поглавјето бр. 13, названо ‘Филистинци и азбу-
ката’, ни дава едно изненадувачко обавестување: (текст на германски јазик, Р.И.) 

‘Јуни, 1976.г., во (местото) Избет Сарта, источно од Тел- Авив, во слојот под 
добата на Филистинците, е најдена една глинена плоча, која професорот на еруса-
лимскиот универзитет, Демески, ја нарекол ‘сензационално откритие’ и ‘белчугот, 
кој недостасува во историјата на писмото’. На оваа глинена плоча се врежани азбу-
чни слова, кои се разликуваат од сите останати системи писма. Тие слова изненаду-
вајќи се налик на словата на грчката азбука и се во пет реда од лево на десно.’ 

Во продолжението на овој допис дознаваме, дека првите четири реда се 
испишани на еден несемитски јазик, веројатно на филистенски. Но бидејќи не се 
знае, со кој јазик Филистенците говореле, натписот уште не преведен. Меѓутоа, по-
следниот ред на тој натпис содржи потполна азбука од 21 слова и еден празен ме-
сто за словото ‘М’. Таа таблица, тврди Шпанут, поради филистенската керамика, со 
која е најдена заедно, може да се вклучи во дванаесетиот век пред Христа. 

Со горниот наод, сматра писателот, се симнува од дневен ред едно загоне-
тно прашање, кое се покушувало да се реши на на фанстатични начини. 

Имено,пред околу 90 години, швајцарскиот египтолог Едуард Навил (Edoard 
Naville), ги ископал, околу 32 км северно од Каиро, рушевините на палата Рамзес 
III. Ѕидовите на таа палата некогаш биле украсени со боени и глеѓосани плочи. Тие 
печени плочи биле богато украсени- повеќето со цвеќе, додека некои од нив носеле 
хиероглифски натпис на името Рамзес III. Меѓутоа, на западната нивна страна биле 
врежани- веројатно пред печење- знаци, кои претставуваат- мисли авторот- по своја 
прилика иницијални имиња на ѕидарите и работниците. Потоа Шпанут тврди: ... 

‘Многу од тие знаци се слова на раната ‘грчка азбука’. Ориенталистот Т. 
Луис напишал: ‘Најповеќе е вредна помената на чинителот, дека на повеќе плочи, 
на нивните задни страни, се најдуваат ‘грчки слова’, кои очито таму биле напиша-
ни во текот на нивното правење.’ Тие ‘грчки слова’ Великовски ги репродуцирал 
во своето дело на следен начин (о.ц. п. 10):   Λ Ε Ι Λ Μ Ο СΤ Χ (....мост., Р.И.) 

На ова место Шпанут по прв пат во ова поглавје го споменува Великовски, 
изнесувајќи, дека Великовски- ги фрла тие слова тек во четвртиот век пред Христа, 
поместувајќи ги со тоа годините на нивните врезувања, како и власта на Рамзес 
трети, за осум векови, па продолжува (стр. 169): 

‘Грчките слова на плочките на палатата на Рамзес III, во IV век пред Христа, 
тоа е неможно! Тоа предизвикало почеток на големата загонетка. Така Флиндерс 
Петри (Flinders Petrie) ја изнел хипотезата, дека и самите Египтјани го поседувале 
овој систем на писма, иако во тоа доба уште секогаш пишеле со своите хиератско, 
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или хиероглифско писмо. Шпанут додава, дека тие слова никогаш и нигде не се 
појавуваат во египетските натписи, или во нивните текстови на папиурус, те така- 
тврди тој- тоа мислење брзо е отфрлено“. 

„Ево уште една убава репродукција од делото на Имануел Великовски, кој 
го прикажува ‘ПЕРЕСЕТ’ како заробеник на египетскиот фараон. На главата на се-
кој заробен војник се гледа ‘зракаста круна’, како Шпанут ја назива, која- по своја 
прилика- била нераздвоен облекувачки дел на неегипетските војници, кои во секо-
ја ситуација се разликувале од Египтјаните.Како- заблагодарејќи на таа ‘круна’- да-
вните војници така поносно и достоествено ја држеле главата, дури и во заробени-
чките врски. Под оваа слика Великовски додал: ‘Vol. I, University of Chicago Press’ 

Откритието на сè ова, предизвикала голема забуна, па Великовски пиши: ... 
Еве, значи, горниот, интересен коментар од книгата на Великовски, на стр. 

22., во превод: 
‘Грчките слова, најдени на предметите во Египет, на кои им се припишува 

некои 400 до 500 год. пред Хомер, од периодот, кој претходел, или кој се поклопу-
ва со полулегендарното време на опсадата на Троја, не престанала да предизвикува 
запрепастеност. Дали Ахил и Одисеј ја употребувале грчката азбука, која денес ја 
знаеме ? Дали со неа се служеле и работниците на тоа време ? Зошто грчките на-
тписи, кои потекнуваат од Феничаните, не се најдени во Грција, или во Мала Азија 
тринаесетиот, или дванаесетиот век? А најважно од сè тоа е, како можеле грчките 
работници во Египет, во дванаестиот век пред Христа да пишат со слова, кои се 
створени осум или девет векови подоцна ?’  

На иста (11-та) страна и на следната, Великовски продолжува...за Грците се 
знае, дека во Египет се населиле тек за време на Псаметих, во VII век пред Христа, 
што сведочи и Херодот, кој Египет го посетил во V век. Што се однесува за Пер-
сијанците, тие во Египет дошле тек во втората половина на VI век, да оттаму да ги 
изгони Александар Велики, 332. г. пред Христа“.  

О. Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот в)Syprien Robert за кирилица..., пиши: 
„Одма по тоа, С. Робер продолжува... 
‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти 

и рези (чертами и рјезами). Не можат да се означат појасно рините’ “. 
„Со осетливост, која- после Сипријан Робер- изгледа...споменува:  
‘Еден учен Илир- Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под наслов 

‘Хиероглифика словенска’, во која ги собрал сите познати сведоштва со цел да до-
каже, дека навистина пре Христа постоеле словенски хиероглифи. Ние не можеме 
дасумњаме, кажува Сипријан Робер, дека Словените имале еден потполн хиерогли-
фски систем, ама- руните ги познавале, а ако постојат само мал број натписи на 
овој вид, криви се зимите и мразевите, кои далеку преку две илјади години преми-
нувале преку стените и преку гробовите на давните словенски јунаци’ “. 

Доналд Харден47 пиши: “...во Делата апостолски луѓето од Малта се нареку-
вани ‘Барбари’, што зборувале јазик кој не бил ниту грчки, ниту латински и затоа 
мора да бил некој феникијски дијалект...“. (Барбари=варвари, б=в, Р.И.) 

Следи да се говори само за едно: варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
За Алдо Маса, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од 

гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи 
                                                 
47 Donald Harden, The Phoenikians- Феникијците, Скопје 1992, стр. 103- 104. 
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приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, 
мошне многу потестувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според 
кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на 
Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Карта-
гинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот 
бил буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пу-
ните (Феникијците и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј Хомеров=тн.слове-
нски јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Лепенски Вир како потврда..., пиши: 
„Претходниот текст ни пружа прилика, да доведеме во врска со резултатите 

на истражувања во рамки на Лепенски Вир со приказот на студијата на госпоѓицата 
Елзе Кристенс (Else Christensen) во америчкиот лист ‘The Spotlinght’, под насловот: 
‘Anthroplogists link Sumerians, with prehistoric Indo-Europeans’, каде таа пиши: 

‘Пред скоро 5.000 години- народот, кој живеел во просторот северно од Цр-
но Море, почнал да развива начин на живот, кој ќе има значење за историјата... Ние 
не го знаеме името на тој народ, или тие народи, ама археолозите- по ископините 
на остатоците на нивната работливост- го називаат ‘народ со плетени котарици’, 
или ‘народ на војна секира’. 

Во исто време, кога тој народ се појавил, сумерската цивилизација веќе по-
стоела во долината на Еуфрат, околу 1.200 км од онаа страна на Кавказ. Многу од 
нас многу читале, или чуле за Сумерците, или за доцните цивилизации во Месопо-
тамија, туку за ‘народот на војна секира’. Јасно, за Сумераните има многу повеќе 
археолошки наоди, но уз тоа, нас многу повеќе не инпресионира камената архите-
ктура, уметноста, или пишаната историја, отколку скромните остатоци на некој по-
примитовен народ.Меѓутоа, не е изменадувачки, дека извесните археолошки откри-
тија укажуваат на сличност на алатките измеѓу ‘народот на војна секира’ и Суме-
раните, оти ‘војната секира’, према која е дадено име на целиот народ, апсолутна е 
копија во камената сумерска бакарна секира. Антрополозите укажуваат на интере-
сентен чинител, дека Сумераните и ‘народот на војна секира’ морале во расен по-
глед да бидат блиски. Што повеќе, етнолозите сугерираат, дека индоевропоската 
религија покажува сличност со сумерската, а филолзите тврдат, дека од Сумерите 
потекнува зборот ‘бакар’ во многуте европски јазици. Кога сè ова го поврзиме, не-
избежно се наметнува врската измеѓу Индоевропјаните и Сумераните, која вероја-
тно е оставарена преку народот на ‘војна секира’. 

Малку понатаму Елза Кристенсен ни кажува, дека ‘народот на војна секира’ 
извршил длабоко и благотворно влијание на цивилизацијата воопшто. Потоа до-
знаваме од истиот текст, дека археолозите, етнолозите и праисторичарите откриле, 
дека културата на ‘народот на војна секира’ се проширила низ цела северна Европа 
околу 2.000 г. пред Христа, а тек околу 1.800 почнале да се појавуваат во Центра-
лна Европа Келтите, па некои италијански племиња на Апенински Полуостров и 
Грците во Грција.А понатаму 1.600 пред Христа, Аријевците биле спремни за инва-
зија на северна Индија и ние поуздано знаеме, дека постоеле заеднички културни, 
лингвистички и расни карактеристики меѓу сите овие народи, бидејќи, дека сите 
тие биле Индо-Европјани. Во однос на претходното тврдење, кажува понатаму Елза 
Кристенсен, хронолошките и географските чинители се убедливи, а- уз тоа и антро-
полошки утврдено, дека сите тие биле потомци на ‘народот на војна секира’. 
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Во понатамошното излагање на госпоѓицата Кристенсен соопштува, дека:? 
‘...ако се спореди подоцна цивилизацијата на индо-европските народи, меѓу 

нив се откриваат извесни разлики; меѓутоа, што понатаму се оди во минатото: 
‘…in the barbarian past, the profound similarities are obvious’, 
те.:... што одиме понатаму во минатото, ‘во варварско доба, длабоки слично-

сти се очигледни’!. 
Најпосле, Елза Кристенсен заклучува, дека индоевропскиот свет им должи 

на ‘народот на војна секира’ голем споменик, управо како и на старата цивилиза-
ција на Египет и Сумер. Меѓутоа, модерното учење не му одава должно признание, 
те- секогаш по неа: 

‘…but if we neglect these ancient Indo-European values, 
we leave human dignity behind’. 
‘...ако не ги признаеме овие стари индо-европски вредности, ние забораваме 

на човечкото достоинство’. 
Ние им препуштаме на идните генерации на српските научни работници...“.  
Следи истоветување на Сумерите со оние на Лепенски Вир- еден ист народ. 
Како што Сумерите биле Белци (Пелазги), истото било и со Египтјаните. 
P. DU Bourguet S.J.,48 на стр. 5, наведува: „Народот, кој оваа уметност ја со-

здал, не е непознат. Може да се заснива на славните прадедовци и да покажува пр-
вокласни дарови и творевини.  

Коптите потекнуваат непосредно од Египет на фараонското време. Означу-
вањето ‘коптско’ е една кратенка на зборот ‘Aigyptios’, кој допушта да падне први-
от дифтонг. Исто така ‘Aigyptios’ без сумливост е грчка изведба на фараонскиот 
збор ‘Het-ka-Ptah’, ‘куќата на ка (душата) на Птах’, со кој беше означено светиште-
то во Мемфис. Изразот бил од Арапите променето, чиј писмен јазик не познаваше 
ниту вокали ниту почетни слова…“. (Прокоп=про коп + т = копт- тој копат, Р.И.)  

Стр. 6: „На коптскиот јазик учествувале тесни кругови. Од Египтјаните тој 
до 13. век бил пишуван и говорен. Потоа морал да му отстапи на арапскиот, ипак 
тој до пред кратко останал литургиски јазик на христијаните со египетско потекло. 
Со нови административни и религиозни услови сооветно обогатен со јазично благо, 
тој ја образува последната фаза на фараонскиот јазик.На место хиеороглифи за упо-
треба обогатен со седум сопствени (коптски) букви го направиле за употреба грч-
киот алфабет; така за Шамполион при одгонетнувањето на египетските хиероглифи 
му беше голема помош. Неговото познавање за египтолозите, кои со филологијата 
се зафатени, уште и денес е неопходен“. (Копт копат=режит... букви=бука-ва, Р.И.) 

Следи врската на Коптите да се трага уште во време на фараоните. Ова гово-
ри, овој јазик бил на фараоните. Значи, на народот- Египтјаните, а тие биле Белци. 

Се заклучува, коптскиот јазик на Египтјаните бил пелазгиски=тн.словенски. 
Меѓутоа, збрките ги создавал само староегипетскиот јазик кој бил дворасен. 
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 257, пиши: „Откривањето во Египет на тв. 

Коптски ракопис во III век пред нова ера со сочуван текст кој е напишан на стариот 
јазик кој го говореле некогаш Христијаните кои живееле во Египет, покажува пот-
полна идентичност со Алфабетската азбука, што може да се согледа од пронајде-
ниот коптски текст. 

                                                 
48 P. DU Bourguet S.J., Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967. 
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Ова писмо недвосмислено укажува на сродноста на старословенски, а тоа со 
други зборови значи сродност со илирското писмо и јазик. Согледувајќи ја истори-
ската длабина на користењето на Коптското писмо во Египет, научниците утврдиле 
дека тоа почнало да се користи уште во VIII век пред новата ера...“. 

На стр. 290, има слика 31: „Коптска азбука и стари Коптски текст од IV век 
пред н.е. Писмото е употребувано во Египет од VIII век п.н.е. Одредени зборови во 
текстот можат лесно да им бидат разбирливи на припадниците на словенските на-
роди што оди во заклучок за сличноста на писмото и јазикот на Илирите, Хелените 
и Коптите“.  

Наведеното објаснува дека покрај староегипетски дворасен јазик на Белци и 
Црнци, употребуван од кралското семејство како официјален јазик, постоел и наро-
ден египетски јазик, познат како коптски јазик. Па овој јазик бил само пелазгиски. 

Милутин Миланковиќ, на стр. 65, пиши: „...Дванаесет владетели се изредиле 
после основачот на Птолемејската династија на престолот на Египет...Ама кога 
Птолемеј XII се оженил со странкиња процветил на исцрпеното стебло на Птоле-
мејската династија еден дивен цветок, Клеопатра, Афродита на Нил, оживотворена 
Венера, новата Убава Елена, и како веќе ја викале нејзините современици. 

Убавината на таа жена, која уште и денес сјаји низ вековите и која во нив 
добила значење на еден симбол, не би ја имала сигурно онаа неодолива снага да не 
била здружена со високи душевни особини. Интелигентна, духовите, поносна, чу-
ствителна, а одраснала во друштво на научници, песници и уметници, Клеопатра 
била најизобразена жена на стариот век. Говорела совршено грчки, латински, арап-
ски, еврејски, коптски и персиски, а историјата ја познавала подобро но икој...“. 

Па таа покрај македонскиот, нашинскиот јазик, говорела и коптски.Ова обја-
снува дека коптскиот јазик во тоа време не бил црковен јазик туку само народен.  

Еве и доказ, што го наведува Плутарх: „...Освен Клеопатра VII, другите ма-
кедонски цареви, владетели во Египет, не се потрудиле да научат египетски...“. 

Следи да се разликуваат два јазика: египетски (старо-египетски) и коптски. 
Плутарх вели: „...Припадниците на македонската династија на Птолемеите 

во Египет, наследници на Александровиот генерал Птолемеј Први Сотер, зборува-
ле на македонски јазик, иако некои од нив го запоставувале овој јазик за да можат 
да се разберат со своите немакедонски поданици во Египет...“. 

Пак,Каменот од Розета во Египет бил напишан на три јазици и со три писма: 
старо-египетски со хиероглифи, македонски со нашински знаци кои биле прочита-
ни со нашиот битолски говор од 21 век и Александријскиот јазик коине. Овде го 
нема коптскиот, а Шамполион во 1822 година се ослонувал на познавањето на коп-
тскиот, кој го говорел течно. Освен тоа, тој го познавал коине, латински и арамеј-
ски (тн.хебрејски).  

Бидејќи тој хиероглифите воглавно ги одгонетнал со коптскиот јазик, копт-
скиот бил пелазгиски во старо-египетскиот.Па овој бил пелазгиско- семитски јазик. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во поднаслвот в) Cyprien Rober за кирилицата..., го 
наведува што пишел С. Робер: „Но некој ќе ми рече...Кој обраќал внимание, напр., 
на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив на секого, додека славистите на не-
го не предупредиле ? А нашиот словенски манускрипт во Ремс, пишан на глаголи-
ца, не ли ние низ векови го сматравме за коптски ракопис ? А бугарскиот учен мо-
нах Храбри од десети век, нели ни рекол: ...(на француски јазик, Р.И.) 
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‘Првите Словени немале слова ама читале и прорекувале уз помош на црти 
и рецки (черти и рези). Не можат да се означат појасно руните’ “. 

Според Зенон Косидовски, коптскиот јазик претставувал крајна развојна фа-
за за староегипетскиот јазик. Тој се употребувал уште во 17 столетие од египетски-
те феласи и до денес останал како ритуален јазик на коптската црква. Тој спаѓал во 
големата група на семитско- хамитските јазици. 

Бидејќи староегипетски бил јазик на хамитските јазици, тој му пропаѓал и на 
Црнците. Токму и затоа тој за белите Египтјани не бил разбирлив. Ова било повод 
тој да се реформира, од него да се отфрлат семитските зборови, а да се поврати пе-
лазгискиот јазик, кој бил разбирлив за белата раса. Ваквиот јазик бил коптскиот:  

Домазетовиќ кажа: „Ова писмо недвосмислено укажува на сродноста на ста-
рословенски, а тоа со други зборови значи сродност со илирското писмо и јазик“. 

P. DU Bourguet S.J., на стр. 210, пиши: „2. век пр. Хр. први пробања египе-
тскиот со грчки букви да се транскрибира, од што резултирал коптскиот јазик“. 

Па староегипетски јазик бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семи-
ти), како што бил коине, а коптски пелазгиски како што било со тн.старословенски. 

 
ПТОЛЕМЕЈОВ АЛЕКСАНДРИЈСКИ- КОИНЕ И ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 
 
Историски на просторите на Месопотамија сè до со Египет живееле две ра-

си: Белци (Пелазги-според белест=беласт=пелазт...) и Црнци (Семити).Во прво вре-
ме се пишело одвоено, а потоа заедно.Па се создале дворасни јазици.Такви биле си-
ријскиот арамејски јазик на кој биле напишани првите книги на библијата, како и 
староегипетски јазик. Според авторите, новоперсиски јазик немало до 515 година- 
тој бил само вулгарен=народен арамејски јазик. Кога Птолемејите завладеале во 
Египет, од староегипетски бил создаден коине, чиј прв речник и прва граматика во 
Александрија биле составени во 300 г.п.н.е. Таа година била најстара, и ниедно де-
ло не е преведено и напишано на коине пред таа година. Koine се чита koi ne, кој 
не, како денес на македонските говори: Кој дојде ? Кој не дојде ! Следи кој не (си-
те) дојдоа. Па јазикот бил општ заеднички. Токму само во Александрија првите 
книги на библијата од арамејски биле преведени на коине, а другите книги на би-
блијата биле напишни само на коине. Бидејќи коине бил повеќебожен=хеленски ја-
зик, Евреите=Еднобожците во Александрија се изјаснале за Хелени. Бидејќи се пи-
ши, „Илијада“ била обожавана од Александар Македонски, а таа само во Алекса-
ндрија во 3 век п.н.е. била преведена на коине, се потврдува, коине не постоел пред 
300 г.п.н.е. Следи ниеден антички автор коине не го наведува- само К.Руф (15 век). 

Филип Македонски го внел јонскиот јазик како службен со јонското писмо, 
и токму затоа сета оставштина била со јонски слова. Еве и доказ: Каменот во црква-
та Св. Ана с. Олевени- Битолско, кој бил познат во светот, се споменува Филип, е 
со јонско писмо, што се гледа и во Стибера, која била од 183 година п.н.е.: сигма е 
крајна а тн.кирилично и коптско С е во текстот. Ова е во спротивност од она што 
Македонците на Каменот од Розета во Египет- текстот е со други знаци. Такви зна-
ци имало на Балканот, Подунавјето и Русија, исти знаци со исто значење (Грине-
вич). Следи тие биле еден те ист народ- текстот го одгонетнале македонските авто-
ри на битолски говор. Во Птолемејовото време коине го заменил староегипетски. 
Пак, старегипетскиот бил реформиран во коптски и тоа отстранувајќи ги семитски-
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те зборови, а без семитските зборови се дошло до коптски- коптскиот бил само пе-
лазгиско=тн.словенски јазик. Истото го спровел Константин Филозоф- тој од коине 
ги отстранил семитските зборови и се дошло до македонскиот црковен тн.старосло-
венски јазик. Бидејќи Апостол Павле не го владеел атинскиот јазик- јонскиот, тој 
пишел на коине. Коине постанал христијански јазик. Овој јазик во Атина не бил по-
требен до 529 година кога Јустинијан во Атина ја затворил Платоновата академија 
која творела на јонски јазик. Лукијан (2 век н.е.) потврдува дека на атички не се пи-
шело, а Аријан (2 век) пишел на коине и јонски јазик. Бидејќи Атина и Елада биле 
пелазгиски, јонскиот бил пелазгиски=тн.словенски. Ова говори, во Елада како на 
Хелени=Повеќебожци христијанскиот јазик коине никогаш не им бил потребен.  

Милан Будимир вели: „На основ на тие подударности во европските речни-
ци...Во тој поглед треба да се има на ум дека балканскиот изворник на европскиот 
стил, всушност, е духовен претставник на атинската демократија и нејзините кни-
жевни создавачи Аристофан и Тукидид. Грчкиот јазик имал услови да се развива 
истовремемо во двата правца на духовната активност, во научниот и во уметнички-
от. Изузетна способност негова, која ја наследил од своите индоевропски претци, 
лежи во тоа што може неограничено да се склопат и слагаат нови зборови, и тоа се-
когаш јасни и прегледни сложеници, какви не можат да се замислат во латинскиот 
книжевен јазик. Едино Платоновиот вулгарен говор чини донекаде изузеток во тој 
правец. Освен таа изузетна способност за стварање на сложени зборови, грчкиот ја-
зик можел- благодарејќи ја употребата на членот- не само прецизно да ја одреди 
вредноста на поедините зборови во реченицата, туку и да со најмала фонема или 
морфем самосталноста со помош на тој ист член. Поново мораме да го спомениме 
Плаут и неговата вулгарна латинштина, во која, под влијание на грчките, те. балка-
нските оригинали, почнува да се јавува функцијата на членот, која после ја презеле 
сите западноевропски јазици“. 

Се гледа врската на латински со коине, а се говори и за „вулгарна лати-
нштина“.А ова значи, „народна латинштина“.Следи „Платоновиот вулгарен говор“, 
кој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски- во негово време немало коине. 

Милан Будимир пиши: „Пред дваесет векови културата на Запад и Исток, 
односно земјите измеѓу Атлантикот и Месопотамија, подобро ја познавале грчката 
азбука и грчкиот јазик од своите нови римски господари од Тибр или Тибер (балка-
нско- илирско име). Динарецот Ероним бил, кажуваат, најчуен под крајот на IV век 
нова ера, знаел одлично грчки, латински и староеврејски. Неговиот превод на Еван-
гелието од грчкиот оригинал го прокрчил патот на латински јазик и на доминаци-
јата на запад, па го забрзал повлекувањето на грчкиот јазик и грчката култура кон 
источниот Балкан во старите граници...“. 

Се говори само за повеќерасни јазици: „грчки, латински и староеврејски“. 
Најстар бил сиријскиот арамејски; коине од 300 г.п.н.е.;латински 240 г.п.н.е. 
Се кажува: поважниот коине од латински- коине бил постар дворасен јазик. 
Па само со преводот на Евангелието на латински, латински добил важност. 
Следи Рим да го одроди народот со латински, а Цариград извршил реформа. 
Ова дело било на Македонците- тие владееле со своја македонска династија. 
Густав Вајганд, на стр. 15, пиши: „Така настана...под царот Борис потполно 

народот го прифатил христијанството и црковната литература се појавила на старо-
булгарски, пронајдуваме, дека овој јазик бил чист словенски, без влијание ниту во 
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јазичното добро, ниту во флексијата на изворниот јазик на Булгарите, кој само по-
малку јазични траги оставил, оти тој очигледно во неговата потполна градба и вна-
трешната јазична форма од словенскиот јазик потполно отстапува и оти старите 
Булгари немале висока култура или културни поими домородни да понуди, тие да 
би можеле да се прифатат. Ама ние мошне јасно го забележуваме влијанието на гр-
чката синтакса во старобулгарскиот, оти првите преведувачи на светото писмо по-
текнува од Солун, Браќата Кирил и Методиј, нивниот грчки узор со толкава гри-
жлива точност го превеле, за светиот збор на Богот само да не го променат, да не 
мора да се силува булгарскиот јазик. Бидејќи булгарскиот јазик, кој во Македонија 
се зборува, беше основа на старобулгарскиот49 литературен јазик...“.  

Бидејќи Булгарите говореле татарски-чувашки, од нивниот јазик ништо не 
можело да се внесе во црковниот јазик, чиј говор бил од Солун, кој бил македонски 
говор.Токму и затоа говорот бил само солунски и само македонски,но не дунавски. 

Се кажа: „грчката синтакса“...„нивниот грчки узор со толкава грижлива то-
чност го превеле, за светиот збор на Богот само да не го променат“.  

Со наведеното се потврдува,тн.старословенски бил само коински наследник. 
Следи дативниот тн.старословенски произлегол само од дативниот коине ... 
И затоа рускиот и српскиот јазик биле наследници на македонскиот јазик. 
 
ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ 
 
Овде е битно да се потврди, на кој јазик се говорело на Елада со Пелопонез. 
Авторите да ја заскријат вистината, тие кажуваат дека Аварите биле Слове-

ни. Меѓутоа, тн.Словени биле Белци, а Аварите само Монголи. Во прилог се наве-
дува што и Адамо-Витни, на стр. 31, пишат„…Дури и денес преживеаните од чума, 
колера и големите сипаници се претежно од крвната група А, а не од група 0“. 

Па во изворите се говори за висока смртност на Монголи- без крвна група А. 
Во Моневасиска хроника се гледа, кога Аварите дошле на Пелопонез, таму 

веќе Склавините ги нашле. Како тие се христинизирале, постанувале само Ромјеци. 
Макс Фасмер истакнува дека во Елада имало словениски поими пред да се 

населат Словени. Следи во Елада се говорел само пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Љубомир Домазатовиќ, на стр. 269, пиши: „Наведените примери на генет-

ската врска на зборовите ја аргументираат претходно потврдената хипотеза за сли-
чноста на словенскиот јазик со Хомеровиот јазик. Така германскиот лингвист Луд-
виг Франц Пасоф уште 1800. година, на основ на зачуваните ракописи на Хомерова 
‘Илијада’ (англиско издание) изработил речник од кого можат да се извлечат број-
ни сродни зборови, кои Пасоф ги поврзува за словенски јазик, придружувајќи се на 
функционалната етимологија. Академикот Петар Илијевски истакнува дека визан-
тиските извори регистрирале бројни словенски имиња на места кои се распростра-
нети и на грчкиот Пелопонез и на Крит, како што се: Белица, Бистрица, Горица, 
Ораховица и др. Тој наведува дека некогаш познатиот полски славист од чешкиот 
универзитет Збигњев Голомб, анализирал сто педесет словенски имиња на места на 
Пелопонез, од I век до доселување на Словените од византиските автори, каде за-
клучил дека содржал јужнословенски јазични особини, иако во тоа време Словени 
не ни имало, што укажува на заедничките особини на јазикот и писмото...“. 
                                                 
49 Старобулгарски=старо булгарски; булгар=вулгар=вулг ар: вулг=волг=волк=Volk=фолк=полк-а. 
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Макс Фасмер50 за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи,чија област во XII и 
XIII век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на 
Антите Тазиархос Доврагезас“. Антите и Склавините имале ист пелазгиски јазик.  

Макс Фасмер пиши: „Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на 
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ла-
скарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување 
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму 
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја 
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските 
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Значи, варварски=пелазгиски=склавински. 

Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Ела-
дците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски. Па овој бил 
само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. И сé е јасно. 

А во Елада народен јазик останал само варварски=пелазгиски=тн.словенски, 
а црковен само христијанскиот коине- тој бил Александријски Птолемејов јазик. 

Константин Порфирегенит пиши за Елада: „целата земја била поварварена“. 
Ханс- Лотар Штепан, на стр. 106, наведува:  
1. Славистот Макс Фасмер (Max Vasmer) цитира од хрониката на бискупот 

Исидор (Isidor) од Севилја во која се констатира ‘дека Словените под власта на ца-
рот Хераклиус на Римјаните им ја украдоа Грција’ (…’Slavi Graecian Romanis tule-
runt’). (исто, стр. 14) и покрај сите историски докази ‘грчките научници постојано 
се обидувале...да го прикријат присуството на Словените во средновековна Грција 
...’ (Фасмер, стр. 13) (Vasmer во преводот стои како Васмер, Р.И.) 

‘...во 585 год. (тие презедоа) голем опустошувачки поход низ Тракија сè до 
Константинопол’...‘Во 591 год. Словените се осмелија на првиот напад на цврстиот 
Солун. По овие разбојнички походи кон крајот на VI век се пренасочија кон трајно 
припојување на својата сопственост на незаземените земји.’ (Штатмилер, стр. 92) 

2. Кај Траутман (исто, стр.34) стои следново: ‘Во VII век беше спроведена 
колонизирање на Грција сè до внатрешноста на Пелопонез, и како и да е земјата 
околу Монемвасиа во 725 год. се сметаше за <Славинија> (+ к = Склавинија, Р.И.) 

• ‘Римското и грчкото население бегаше во утврдените крајбрежни градови 
и на островите...’ ‘Пред Солун се појавија пет словенски племиња со жените и де-
цата.’ Бидејќи и покрај помошта од дололнителната војска од Авари, Словени и Бу-
гари, градот даваше отпор, ‘петте словенски племиња се населија ... во околината 
на Солун.’ ‘Во 611 год. ... еден словенски напад за првпат достигна до јужна Грци-
ја.’ (стр.93) 

• ‘Веќе во средината на VII век словенското население на просторот во су-
штина заврши. Целиот Балкански Полуостров со исклучок на крајбрежните линии 
и некои засебни утврдени места во внатрешноста на земјата беше населен со сло-
венски селани... Од Шлезија и Чешка па сè до јужната точка на Грција, сè беше за-
поседнато од словенски земјоделци. ... Тогаш Словените исто така го поседувале и 
најголемиот дел од денешното албанско и грчко населено тло. Во VIII век, нада-
леку од античка Атина и Спарта живееле Словени. Грчката земја долги времиња 
беше област населена од Словени и така остана со векови, за што сведочат без-
бројни словенски топоними задржани до ден-денес.’ (стр. 95)“ 
                                                 
50 Max Fasmer, Die Slaven in Griechenland, aus Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1941. 
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Бидејќи Елада и Албанија биле 100% тн.словенски, Еладците и Албанците 
биле 100% тн.Словени и тоа само со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

За друг еладски и албански=арбански јазик досега не е познато. Ова говори 
дека заклучокот бил едноставен: сè било 100% само пелазгиско=тн.словенско. 

„Кон ова и едно дополнување од Михаел Вајтман: 
‘Изобилството на словенски топоними во Грција ... произлегува од различни 

периоди на нивно образување.’ ‘...Топонимите од словенско потекло (се) единстве-
ните сè уште ‘живо’ сведоштво за словенското минато на Грција.’ 

Ова не е до крај точно, бидејќи самиот го споменува и словенското јазично 
влијание во грчкиот речник:  

‘Во новогрчкиот егзистираат околу 500 словенски корени на зборови, од кои 
поголемиот број сепак, се употребуваат регионално. Само околу 60 заемки се во-
обичаени грчки зборови...’ “. 

Еладски бил реформиран коине- во него биле внесени тн.словенски зборови. 
„Уште еднаш Хаусинг: 
‘Развитокот во Грција помина слично како во Бугарија и Македонија.И тука, 

особено на Пелопонез, голем дел од селското население се повлече во планините. 
Тие се откажаа од нивната дотогашна форма на живеење и продолжија понатаму 
како номадски овчари. ... Еден друг дел од грчкото население со помош на бродови 
се упати кон јужна Италија и заедно со грчките бегалци од Сирија и Палестина кои 
ги затекнале таму се грижеа за понатамошното јакнење на грчкиот народ во долна 
Италија’ “. 

Неозбилно објаснување: Словени селани, а Грци граѓани- избегале во плани-
ни. Бидејќи Балканот е планински, Словените би морале да бидат најмалкубројни. 

„Сепак, поинаку одошто заклучил Јакоб Филип Фалмераер (Jakob Philipp 
Fallmerayer), според Фасмер не би можело ‘никако да стане збор ... за уништување-
то на елинската битност’. (стр.325) Како што Р.Траутман, (стр.34), пишува, грчкото 
‘повторно добивање на старата татковина’ започнува од крајбрежните области’ 
околу Аркадија, Метони, Котрони’ како и ‘од Монембасиа на југ до Коринт на се-
вер’, каде живеело јако грчко население.’ И (на стр.35): ‘Во X век словенството ку-
лминира, тогаш водечката улога се префрла на Грците- со новиот милениум се 
спроведе создавањето на единствена грчкојазична народна целина на средновеко-
вниот Пелопонез од стопувањето на словенскиот и елинскиот елемент, при што 
словенската крв морала да биде навистина подоминантна. (Штатмилер)“. 

Создавањето на „единствена грчкојазична народна целина“ со „стопувањето 
на словенскиот и елинскиот елемент“ не било можно, затоашто „словенската крв 
морала да биде навистина подоминантна“. Ова е само циркузијада, само да се оспо-
рат наводите на Фалмерајер,дека во Елада немало Хелени туку само едно: Словени.  

„• Словенските доселеници најсилниот отпор го доживеале на грчкото насе-
лено тло; во текот на следните столетија со погрчувањето потпомогнато од христи-
јанизацијата биле целосно истоштени.’ (Штатмилер, стр.90) 

Словените уште во XIII век живеа на Мореа, а Вилхелм II (1245- 1278 год.) 
се бореше  против словенското племе на Милингите во северен Тајгетос; за Слове-
ните во Маина станува збор уште во XIV век ... од XV век словенството во Грција 
за нас е невидливо.’ (Траутман, стр.35) 
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Во врска со ова Вајтман цитира еден словенски историчар (Патар Боев) кој 
за својот грчки колега Пулианос напишал дека овој 

‘на впечатлив начин го избегнува тоа, да претпостави за словенското поте-
кло на светлопигментираните типови раси кои мора да се споменат за етногенезата 
на грчкиот народ.’ 

Кога Вајтман на друго место известува за грчкото тврдење дека жителите на 
Македонија ‘според грчкото мислење делумно се словенизирани Грци’, тогаш авто-
рот спротивно на тоа, со многу повеќе право од сознанијата на научните авторите-
ти- меѓу другите на еден од водечките германски познавачи на Балканот од првата 
половина на XX век, Макс Фасмер- ќе мора да заклучи дека кај поголем дел од жи-
телите на Грција станува збор за грцизирани Словени.   

Грците не слушаат со задоволство вакви изјави. Кога на почетокот на XX 
век италијанскиот пратеник во Атина, Силвестрели (Silvestrelli), забележа дека Гр-
ците се мешавина од Словени, Турци и Венецијанци, целиот печат во земјата го на-
падна: ‘Неговата храброст ги преминува границите на лудост. Таа паѓа кон подот 
на бруталноста.’ ‘Тој не се мисли многу да ја допре невиноста на Грција со него-
вите валкани раце и на срамен начин без никаков почит и плашливост, не дозволу-
вајќи да се биде трогнат од највеличествената историска слава.’ Печатот не ја испу-
шти приликата, веднаш да ја означи тенденцијата за грчките експанизинистички 
планови, при што (во 1904 год.!) му се испушти изјава на Силвестрелис ‘биле обе-
лоденети намерите на официјална Италија за грчката област. Наместо да напише 
дека Грција на север се граничи со Македонија’ (да не им се верува на очите!) ‘и 
Епир, тој напиша дека се граничи со Македонија и Албанија. Значи Епир тој сосема 
и го поништил, т.е. го поистоветил со Албанија...’ (исто) 

Впрочем научниците уште во XIX век 
‘го оспорувале непрекинатиот етнички континуитет’ на Грците, со што ‘се 

укажувало на значителната последица од словенското населување на просторот и 
подоцнежното ширење и населување на Албанците. (види под 2.5) ‘Во современиот 
мешан народ од скитски Словени, илирски Арнаути, Срби и Бугари, Далматинци и 
Московјани’ не се препознаваат непосредните наследници на античките Грци’. 

Клаус Штајнке (Klaus Steinke) дополнувајќи пишува:  
‘Британскиот историчар Ерик Ј. Хобсбаум неодамна повторно проговори за 

оваа критика поради тоа од грчка страна беше грубо прекорен. Значи и понатаму е 
злосторство да се изложи на критичка анализа сликата за грчката нација создадена 
во минатото столетие и да се покажат современите препирања со соседите на север 
околу правата на името Македонија, како и јазичното старателество кај словенско-
то и албанското население во северна Грција.’ 

Тешко дека официјална Грција би била способна да упати толку груб прекор 
и во случај на горенаведената грчка авторка Галанаки“. 

Ханс- Лотар Штепан, на стр. 54, пиши за „Грчкиот јазик“: 
„По ослободувањето на Грција од Турците, јазичното прашање остана нера-

зрешено. Двата јазика со конкурираа еден на друг: литературниот (писмен) јазик 
Катаревуса и говорниот (народен) јазик Демотике. 

‘Со текот на времето јазот помеѓу јазикот на народот и јазикот на учените 
толку се прошири, што за да се разбере јазичното прашање неопходно беше високо 
образование, кое пак им беше достапно само на високите класи во Грција. Бидејќи 
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употребата на едниот и другиот јазик зависеше од позицијата во општеството, јази-
кот стана статусен симбол’. Ова доведе до ‘јазична анархија’. 

Филологот, преведувач, реформатор и лекар Адемантиос Кораис околу 1850 
год. (по Христа) од старогрчкиот изведе јазик за настава и официјален државен ја-
зик, при што поради неговото ‘братско учење’ со создаде непријател во правосла-
вната црква, чиј Патријарх со своето ‘татково учење’, ‘поредокот во времето под 
турското владење го сметаше за теолошки исправен’. 

Иако живееше во Франција, Кораис со својата патриотска определба во на-
родот се здоби со речиси легендарен углед.Како пример можат да послужат забеле-
шките на претставникот Фон Билов (von Bülow) во Атина, кој во напнатата ситу-
ација на Балканот- тоа беше четири дена пред Русија да í објави војна на Турција 
во април 1977 год.- се чудеше на ‘неземање удел... на мнозинството народ на Грци-
ја51... во текот на настаните’: 

‘Колку е голема рамнодушноста се покажува и денес, кога цела Атина жа-
леше кога беше положено телото на големиот патриот Кораис, донесено од Парис. 
Ниту една од важните личности, кои земаа збров пред ковчегот на ‘духовниот та-
тко на ново- елинизмот’, не ја спомна ниту со еден збор опасноста од војна што се 
закануваше на Дунав’. 

Катаревуса остана јазик на весниците, законите и науката. Тој во 1911 год. 
во Уставот беше прогласен за официјален јазик. Дури во 1916 год. Венизелос го во-
веде Демотики- грчкиот во основните училишта. (Абрадос, Abrados, стр. 288) 

Во 1964 год. Централната партија обата јазика ги сметала за рамноправни. 
Во времето на воената хунта, 1967 год., Катаревуса повторно беше прогласен за 
службен јазик, а Демотике беше ограничен на првите четири години во основните 
училишта. Овој јазичен дуализам дури во 1976 год. (уште подоцна од 1944 !) беше 
тргнат настрана: Демотике стана официјален јазик во образованието и службите. 
Но Катаревуса уште долго време беше јазикот на судовите, црквата и армијата. 
(стр. 288) И покрај доа Демотике, иако мачно, се спроведе. 

‘Секако дека има различни типови на Демотике... Јазикот што ние го наре-
куваме новогрчки, не е хомоген, бидејќи содржи... многубројни елементи на стари-
от висок јазик.’ Се е јасно ?“ 

Овде треба да се одгонетни дека коине и катаревуса не биле еладски јазици. 
Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 275, пи-

ши: „Грците...Прашањето за флексијата е уште посериозно: димотики е јазик што 
умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми да го 
отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што го опре-
делува со акузативот...“. 

Бидејќи во Елада никогаш немало датив, тој во народниот говор го нема-ло. 
Следат докази: Коине бил византиски јазик (Хан, 1865)- тој како христијан-

ски јазик во православието останал како таков во Елада. Најдобар доказ наведува 
Фалмерајер (1830). Бидејќи коине постанал хеленски јазик, Фалмерајер мислел Хе-
лените го говореле само коине. Следи, според него, Хелените биле изчезнати- без 
ниедна капка хеленска крв. Токму и затоа тој во Елада на нашол народ кој го гово-
ри коине туку само Словени со словенски јазик, дури и со словенски акцент...Па 
баварскиот принц Ото, кој бил прв еладски крал, на друг јазик со народот не гово-
                                                 
51 Еладците не биле етнички народ-православни Грци (припадници на Цариградската патријаршија).  
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рел туку само на пелазгиски=тн.словенски јазик. А само со реформа на коине во 
Парис од страна на Кораис бил создаден катаревуса, кој Царигрдската патријар-
шија го прифатила дури во 1868 година. Па Еладците биле само Грци и Ромејци. 

Љубомир Домазетовиќ, на стр. 266, пиши: „Јазичната двојност во грчкиот се 
одржува сè до денес, иако 1977. година службено се укинува употребата на катха-
ревуса и се воведува димотики како јазик на општественото комуницирање“. 

Бидејќи во Елада отсекогаш се говорел само пелазгиски=тн.словенски, Ела-
дците биле одродени Пелазги=тн.Словени и денес Еладците говорат со еладски ја-
зик кој бил дворасен на Пелазги и Семити, срам за белата раса.  

Еве уште еден доказ: секој народ има по еден јазик, а само Еладците 4 јази-
ци: Хомеров, според Пасов (Пасоф) и други словенски; Александријски коине; ка-
таревуса и димотики. Па ова е комедија. Со тоа што ако четворица Еладци говорат 
со по еден јазик, тие меѓусебно нема да се разберат, е само трагедија. Што е со ела-
дскиот народ ? Само траги- комедија ! Еве и уште еден доказ: Григор Прличев во 
Охрид учел само коине, и само на него пишел. Секој оној кој делата на Григор Пр-
личев ги прочита со катаревуса и димотики коинските дела во потполност не може 
да ги разбере- во катаревуса во однос на коине имало повеќе тн.словенски зборови, 
а во димотики нивниот број бил повеќе зголемен. Па народот коине не го разбирал.  

И конечно, бидејќи Елада немала историско значење, црквите на Елада со 
селото Атина биле под соборната црква Св. Димитрија- Битола, а Битола бил цен-
тар на Румелија, според Рум=Рим=Ром до Источно Римско Царство или тн.Визан-
тија. Жителите на Елада биле само Ромејци (Римјани), а и христијанскиот јазик се 
викал румејка=ромејка. Востанието во Елада го подигнало семејството Испиланти, 
кое било само едно: Комнени- тие биле Македонци. Следи само едно: Македонци. 

 
ПОВЕЌЕРАСНИ ЕВРОПСКИ ЈАЗИЦИ 

 
Бидејќи Европјаните биолошки не било можно да бидат повеќе народи- ни-

вниот животен простор бил премал за повеќе народи-, се говори за европски народ.  
И затоа Европјаните говореле само со варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
О. Луковиќ- Пјановиќ, во поднаслов б) „Турција“, одн. Унгарија и Бугарија, 

пиши: „Во однос на сите овие претходни напомени, ни се чини, дека би било и ва-
жно и потребно, на ова место да се осврнеме на тврдењето на еден дури и во светот 
непознат, ама чуден и интересен автор, чие има е Otto Hanisch (Ото Ханиш). Насло-
вот на неговото дело, од кого овде ќе го земеме во обѕир само еден мал одломок, 
есте ‘Маздазнан- Учењето за расите’. Внимание на писателот на овие редови го 
привлекло особено следниот Ханишев текст, кој во превод вака гласи: ‘Јужните 
Словени имаат како и Унгарците свое главно седиштето во Унгарија и оттаму се 
прошириле по Баварска, Тирол, Ломбардија, Луксембург, Шкотска и Португалија... 
По нивното доаѓање тие не се мешале, па затоа ги зачувале своите првобитни од-
лики. Нив ги вбројуваат во Словени, ама тие не говорал словенски, туку јазик на 
жителите на Хималаите, кои претставуваат остаток на луѓе на белата раса...’ “. 

Ото Ханиш пиши, дека тн.Словени биле од Унагарија низ цела Европа. 
„Но да се вратиме уште еднаш на ‘Ширданите’, за кои фон Бисинг кажува, 

дека имале орлово носеви, некои мошне густа и јака брада, а некои не. На двата на-
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пред прикажаните репродукции од Орбиновиот дел и тие поедионости доаѓаат до 
израз. 

Како науката уште не установила откаде и со кој пат стигнале тие војници 
до Египет, уз сите претпоставки, ние себе ќе си допуштиме да додадеме уште една, 
потсетувајќи ги и овде западно- европските научници, дека многу историски про-
блеми не можат да се решат уз потполно занемарување, одн. отфрлување на Слове-
ните. Па затоа овде поставуваме прашање: Не се ли северните Словени (‘Хипербо-
рејците’) здружени со Јужните Словени (со оние од Балканот и од брегот на Цр-
ното Море) вршеле зеднички поход на Египет ? И тоа така, дека северните оделе со 
бродовите, додека јужните се служеле со копнен пат. А бидејќи, во тоа доба тие 
биле секаде, не наидувале ни на расна, ниту на јазична препрека. Херодот рекол 
дека ‘Варварите’- сите говореле со ист јазик и имале исти обичаји, па тоа се одне-
сува и на ‘Варварите’, или Вендите, кои уште Јулие Цезар ги нашол на тлото на де-
нешна Франција, некогашна Галија. Тоа се Венетите- Вендите живееле најповеќе 
по брегот на Атлантскиот Океан, бавејќи се со морепловство, бидејќи биле врсни 
градители на бродови. Јулие Цезар кажува, дека во едно и друго ги надминувале 
сите останати. Бродови имале многу, сведочи римскиот заповедник, а имале и го-
лема поморска моќ, држејќи ги луките во своите раце. Оние пак, кои не биле нивна 
своина, им биле потчинети... Накратко, Јулије Цезар тие стари Венети, или Венди 
ги карактерзира како голема сила, а само со тоа и би можело да се објасни една та-
ква голема експедиција, како што била онаа, која се усмерила према Египет... Така 
нешто во потполност би се сложувало со Цезаровото тврдење за Венетите како из-
вонредни бродоградители, господари на поморските луки и за оние, кои контро-
лирале поморски патишта. Уз сè тоа, Венетите воделе трговија со британските 
острови. 

Поради сите тие својства Јулие Цезар нашол начин, да изврши препад и кол-
еж над венетските војници, додека жените и децата немилосрдно ги продавал како 
робје по квадратен метар... 

Коментирајќи го овој Цезаров извештај, Шафарик и Суровјецки, на страна 
68, на заедничкото дело ‘Потекло на Словените’- кажуваат, дека Цезар не ни про-
вирил во Англија,оти тоа да го направил и таму би нашол исто така ‘вендски Срби’, 
што е нивни израз. Нив двајца потоа објаснуваат, дека тек 449. г. по Христо, кога 
погерманените Саксонци52 се истовариле во Британија, победиле, како што исто-
ријата кажува- луѓе- ‘Серфе’, што на стран начин погрешно е напишано Срби. Два-
та автори потоа ја дополнуваат својата изјава со зборовите: 

‘Додадеме на тоа, дека во тој смисол географските и јазичните сведоштва 
вон секоја смливост се веродостојни.’ 

На тоа место тогаш двата писатели наведуваат Сербиодунум, град, кој имал 
дури и свои пари, па објаснуваат, дека тој назив значи точно ‘Сербен-Град’, кој во 
нивно доба (а можда и сè до нашите дни) се вика ‘Олд-Сарум’.Тие после тоа, држе-
јќи се секогаш на Антон, а потоа на Птолемеј и Равенскиот Ракопис, се споменува, 
дека во Англија понатаму постојат: Вента, Виндобела. Виндолана. Виндомара, Ви-
ндовија, па повеќе пристаништа и реки, чии имиња носат словенски јазичен печат“.  

Следи цела Европа биле тн.словенска-Европјаните како Белци биле Пелазги. 

                                                 
52 Германи биле само Христијани=Католици-тн.Словени (Анти,Венети...Срби...) само Повеќебожци. 
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„После предното, Суровјецки и Шафарик говорат понатаму во своето дело 
за зборовите во англиски јазик, кои можат да се објаснат само со помош на слове-
нскиот и тоа- во прв ред- со помош на српските говорни варијанти, како напр.: 

англ.: ......................... срп.: 
to beat………………..бити 
murk………………….мрк 
murky………………...мрк 
mute…………………..мутав 
meat…………………...месо 
to stoop……………......ступати, ступити 
sty! …………………....стој !, etc., etc. 
Овде сме прикажале само неколку примери, кои ги навеле нашите двајца 

слависти. Меѓутоа, оваа листа би можела да се продолжи во недоглед, што е само 
доказ, дека една совесна јазична студија во тој смисол, би донела, покрај веќе по-
стоечкиот напредок на лигвистите во наше доба, неочекувана светлост, која поради 
збрките за ‘Пелазгите’, ‘Варварите’, а во најново доба за ‘Индо- Европјаните’- 
уште во потполност не може да се пробие“. 

Бидејќи Индијците биле темни, а Евројаните со своите Германи опстоиле 
бели, Индо- Германи и Индо- Европјани се однесувало само за Пеласти=Беласти 
или Пелести=Белести. А ова значо само едно Пелазги за Белци со пелазгиски јазик.  

Пак, европските лингвисти пишат, кај Египтјаните и Сумерите имало зборо-
ви од англиски...германски...јазик. Само тие европски зборови биле на белата раса, 
која во леденото доба престојувала во Левнтот. Овде се јавува само разлика во очи-
те: Сумерите и Египтјаните биле со закосени очи. Покрај Белци таму живееле и Цр-
нци (Семити). Ова било повод, арамејскиот и староегипетскиот јазик да се двора-
сни на Белци и Црнци. Бидејќи од староегипетски произлегол коине, а од коине ла-
тински има романски дворасни јазици- западно од Германија, и трорасни готски 
јазици- источно од Франција.Следи од Пекинг=пе (град) кинг (владетел)- и Викинг.  

„Во врска со тоа, одма да предупредиме на еден занимлив членок на Милош 
Црњански, под насловот: 

‘Оттука потекнуваат имињата на нашите реки и брда’, 
кој тој го напишал како синтеза на своите запазувања специјално за белгра-

дскиот неделен лист ‘НИН’ (од 1980. г.). 
Својот членок Црњански го отпочнал со цитирањето на заклучоците на аме-

риканскиот професор и археолог Albright: 
‘Their name are sametimes preserved for thousands od years’. 
Таа мисла ја напишал американскиот професор со желба да потврди, дека 

брдата и реките со своите имиња допираат до најоддалечената минатост, што утвр-
диле- на разни географски подрачја- не само археолозите, туку и географите, лин-
гвистите и историчарите. Во овој конкретен случај, Црњански мислел на брда, реки 
и места на Англија, кои накнадно добиле англосаксонски и скадинавски имиња; ме-
ѓутоа, на античките Птолемејеви карти, па во старите споменици на Ирска, Велс, 
Англија и Шкотска, тие се другојачки... Кога се споредат со имињата на нашите бр-
да и реки, тие, те. тие древни имиња, со нив се мошне сродни, а некои просто исто-
ветни со географските имиња во балканските српски земји... 
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Бидејќи паралелно ги претставил имињата на мноштво брда и реки на Бри-
анското острово и во српските земји на Балканот. Црњански при крајот заклучува: 

‘И други зборови хидрографски на Британското Острово звучи славофоно. 
Тешко тоа да се транскрипции на препишувачи. Секако, дека во имињата и на на-
шите и на британските реки- можда уште постари, санскритски корени и санкрит-
ски врски, ама тешко славофоноста на келтските и нашите реки да е случајна. 

По наше мислење, тоа се знаци на преисториски допири и врски ! ...’ 
Сосем на крајот на својата критика, ама содржајна расправа, Црњански не 

обавестува, дека имињата се ‘словенско’ потекло, нпр., во Шкотска на професрот 
Chadwick му задава многу главоболје, па наведува кои се: Улије (со латиница испи-
шано- Ullie), потоа Ладо и Малена...’. Црњански заклучува, велејќи, дека се работи 
за мали шкотски зборчиња: 

‘Ние мислиме дека се словенски!‘ “. 
Само во Србија...и Европа се пишело како до денес на македонските говори: 
Улие без тн.Вуково ј, ама и Малена=мале на со ва-на-та,и денес македонски. 
Европа била венетска со илирска култура. Па таа 100% била тн.словенска. 
„На тоа ние би додале: ‘И тоа потполно!’ Уз напомена: Еве уште една тема, 

која мора да се обработи како посебна студија. Во таа студија- уз ономастика- мора 
да се размотри мошне озбилно и етнолошката проблематика, особено тргнувајќи од 
прашањата на Ежен Питар (Eugènen Pittard), откаде присуство на така голем проце-
нт припадници на динарската балканска раса во Англија ? Неговите размислувања 
со тоа во врска мошне се интересни и би било- не само штета, туку и голем грев да 
се остави она, што тој го отпочнал, без завршеток, те. без разјаснување, како и кога 
Динарците се нашле во- како еден современ песник сака да каже- Велика Братани-
ја, одн. Велика Британија ?“ (Брит=врит=вриет- Британија со вода вриет..., Р.И.) 

Цела Европа била населена со Балканци и Малоазијци, сите Белци=Пелазги. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini…, пиши: 
„Продолжувајќи го своето излагање.Апендини изложува...само со неколку 

зборови кажува сè за Трачанинот Орфеј... Расправајќи, нпр, за светите ствари. Апе-
ндини напоменува, дека Сарматите се трачки населеници, и дека Полјаците се по-
томци на Сарматите (Sarmatarum Soboles). Во истиот оддел Апендини тврди, дека 
Полјаците својот првобитен бог го називале ‘Јесе’... Над ова тврдење мораме дла-
боко да се замислиме ! Оти- Аппендини објаснува: 

‘JESSE, vel JES TAM DEUM, QUAM EST SIGNIFICET’. 
‘ЈЕСЕ, или, ЈЕС- толку е бог, колку ЕСТ го означува’. 
Овие мисли веќе напред ги дотакнавме. Зачудувајќи е, дека изјавата на 

еврејскиот Јахве е идентична со оние, што Апендини ни ги изнесува како трачко- 
словенска традиција… Овој предмет би морал да се подвргне на испитување, кое 
би се вршело со најголема озбилност, со обѕир на неговата деликатност… Но наше-
то изненадување со тоа не се приведува на крајот, бидејќи, после него следи уште 
едно, Апендини, имено, во продоплжување пиши: 

‘…JESSE… ex quo fonte HESUS Gallorum Deus fortasse derivavit’ 
‘Јесе... од кој извор потекнува галскиот бог ХЕСУС’. 
Модерните прирачници, како нпр. великиот ‘Ларус’ не донесува за тоа ника-

кво обавестување. Меѓутоа, Dictionnaire Universel d’Histoire et de Geographie (Уни-
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верзален речник на историјата и географијата), од 1872. г. го донесува. s.v., ова 
обавестување: 

‘Хесус Бог на Галите. Ги предводел борбите и бил на чело на пеачите. Му се 
укажувале почести со проливање на човечка крв. Го претставувале наоружен со се-
кира. Современите научници гледаат на него како на освојувач, кој дошол од исток 
и му се припишува на воведувањето на дриузмот во Галија’. 

Овде поново додирнавме една нова тема- тема за друидите. Изгледа, називот 
‘ДРУИД’ најдобро може да се објасни со помош на српскиот јазик, со најголема 
логика и едноставност. Но при ова прилика не ќе ни покушаме, уште во тој проб-
лем да влегуваме... 

Апендини, имено, не се задржува само на боженството ЈЕСЕ. Тој говори и за 
чуената божица СЕМЕЛА, која- се сматра, припаѓа на грчката митологија, иако е 
со трачко потекло, како што- воостанатото е и цела грчка митологија- па и таа од 
Илијада, земена од трачката митолошка ризница. Апендини ја доведува божицата 
Семела во врска со називот ‘ЗЕМЈА’... па заклучува: (Семела=семла, с=з, Р.И) 

‘…etimon ita illyricum est, ut in nulla alia lingua possit inveniri’.  
‘Етимолгијата е ‘илирска’- така, да во ниеден друг јазик не може да се нај-

де’, оти- како што рековме- СЕМЕЛА доаѓа од ЗЕМЈА... Тој потоа наредува и дру-
ги боженства, но сè тоа е предмет на посебни нови студии...(земла + ј =земља, Р.И.) 

На стр. XV, е столб 1., Апендини продолжува со примери на трачкиот јазик, 
па наведува, ослонувајќи се на Јулија Полукса 

‘RIZA’ Tracium,  
Те. ‘РИЗА’ на Траките...“. 
„Така, од часот...Апендини...Земаме само една негова реченица, читателот 

да би сфатил до какви временски далечини нашиот писател се вивнал: 
‘Quarto: auctorem alphabeti glagolitici THRACIO,  
seu FRIGIO genere exit itisse…’ 
‘Творецот на глаголската азбука се појавил во ТРАЧКИОТ,  
или ФРИГИСКИОТ народ...’ 
Тоа значи, се најдуваме пред една огромна и одговорна работа на коригира-

ње на извесни заблуди... Еден голем дел на тој дел на студија е веќе завршен и, 
како за сега изгледа, ние ќе ја објавиме како последна свеска на овој наш труд, кој- 
по сегашните предвидувања ќе има вкупно четири свески...“. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 85, пиши: „За значењето на црвената боја и нејзи-
ниот култски карактер пишел и Васиќ, посебно кога ја разматрувал улогата на ру-
дникот Шупла Стена на Авала во индустријата на цинобаритот и трговските пот-
фати на неолитска Винча. Во тие металуршко- индустриско- трговски потфати, во 
кои црвената боја имала така важна функција. Васиќ посебно го интересирал ком-
плексот на односот на Винча и Троја. Тоа го занимало и многу други стручњаци. 

Значењето и обредно- симболичната функција на црвената боја Римјаните ја 
презеле од Етрурците, кои ја донеле на Апенинско Полуострово од западниот Ана-
дол и од источниот Балкан. Кај Етрурците е документиран словенски слој, како и 
кај другите народи кои во текот на II и I милениум п.н.е. го населиле ова полу-
острово: од жителите на Виланова и Сибињаните па понатаму. На ова во прилог му 
оди и Будимировото топлкување на значењето на црвената боја во историјата на 
писменоста.  
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1. ‘Поради култскиот и магискиот карактер црвената боја, штичките и стап-
чињата од оваа црвена буква се употребувани веќе во антиката за пишење. Другчие 
речено, словенските букварици не оделе кај своите готски соседи...’ “. 

Според бука + ва = букава=буква до буквар.Па се пишело на бука, бреза итн. 
„2. ‘Секако дека буковите штички и буковите стапчиња се далеку поуздан 

материјал за пишење од букова или било која кора... Употребата на стапчиња со 
врезани слова споменува и Цезар кај галските друиди за кои се претпоставува сна-
жно влијание од грчко- варварските населби во Подунавјето’ “. 

Келтите и нивните друиди=дрвиди биле само Бриги со бригиско писменост. 
Келта означува секира: келта=кирта-секирта=сек кирта: секирата секи=сечи.  
Келти=Гали биле Бриги. Гревс пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа 

на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била 
со фригиско потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. (бригиска, Р.И.) 

„3. И германските руни и терминот за писмо и пишење е постаро дури од ба-
лто- словенската епоха, која претставува некако во V в. ст.е.’ “. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Недоволно расветлено Порфирогени-
тово сведоштво, наведува: „...Димер уз тоа го појачува тоа свое тврдење со зборо-
вите, дека ‘...учените луѓе за тоа долго расправале, како и дека со најголема верно-
ст може да се заклучи, дека тој назив го употребил само Порифирогенит, додека тој 
им бил непознат и на Словените и на Франците’ “. 

Имало само верски народи: тн.Словени=Повеќебожци и Франки=Катлоци. 
Под д) Што кажува Шафарик и Суровјецки, наведува: „Шафарик потоа се 

осврнува на она, што Порфирогенит запишал:“. Овде се говори за Франачка „која 
исто така се вика и Саксонија...Србите биле во Бојка...која управо се граничела со 
Саксонија“. 

Бидејќи Саксонците биле Повеќебожци, тие подоцна се христијнизирале. Е 
познато дека Меровингите, претходници на Франките, како Повеќебожци, биле со 
долги коси. Кога тие почнале да се христијанизираат, косите им биле истрижени ... 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Херодотови Траки (V век пред Хри-
ста) и Бонифациеви Словени (VIII век после Христа)- Срби го наведува следново:  

„На основ на претходниот Херодотов навод можеме со сигурност да утвр-
диме, дека Херодот сведоштвото за кое овде е збор, не го слушнал па го запишал, 
туку лично го доживеал. Се работи за погребот на старите Траки, Рашани, те. Срби, 
кои Балканското Полуострово го населувале од давни времиња. Херодот на некои 
трачки погреби морал да присуствува, оти сè што тој кажува, нема ни погодбена 
реченица, а нити било каква сумливост...: 

‘Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот на три дена се 
изложува умрениот и му се принесува секој вид жртва, се гостат, претходно ожалу-
вајќи (го мртовецот); потоа се врши погреб, или- на друг начин- закопувајќи го во 
земјата; направејќи му хумка, отпочнува такмичење на секој вид, во текот на кои се 
доделуваат најголеми награди, со разлог, победниците во поединечни натпревару-
вања. Ето, погребите кај Траките се такви’ “. (Херодот, V, 8.) 

Следи погребот бил свечен и со гостење, што до денес останал македонско... 
„Нема никаква сумливост, дека Бонифациј како и папата Јован X, ја знаел 

вистината, дека античките Илири и Траки биле Срби, те. дека тие, кои подоцна се 
називале Словени, биле нивна крвна крв. Инаку како би можело да се протолкува 
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потполната идентичност на Бонифацијевиот опис, кој се однесува на Словените, со 
она кое- кај Херодот- се однесува на Траките ? Ипак има една битна разлика измеѓу 
двата описа:додека историчарот Херодот раскажува како- непристрасен посматрач- 
дотогаш Бонифациј цептел омраза на католичката црква, која Србите толку пати ја 
чуствувале не само во својата разрована душа, туку и на своето изранувано тело, 
често умирајќи од бодежите и ножевите во име на католичкото христијанство ! Де-
ка ваков суд не е претеран,нека посведочи преводот на напред наведениот одломок, 
кој во човечкото битие предизвикува усплахиреност и побуна против ‘цивилизи-
раниот’ Запад, кој и денес уште не го познава добро ни јазикот на ‘варварските’ Ср-
би и Словени, а камоли суштината на нивната душа и вредноста на нивното духо-
вно благо ! Оти-чуениот француски ‘Ларус на XX век’ го изразува на следен начин: 

‘Обичајите на Словените во почетокот биле варварски и ги револтирале 
странците, кои со нив доаѓеле во врска. Према Апостолот Бонифациј од VIII век 
тие биле: ‘Најодвратна и најгадна од сите раси’. Живееле на старински начин, обра-
ботувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите бројни богови животни и 
заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војнички 
игри. Жените се спалувале на ломачата на нивните мажи’ “. 

Па наведеното било истоветно со традициите на Траките, наведно од Херод-
от, како и на Илирите... Следи тн.Словени имале традиции со потекло од Балканот. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Катерина Велика..., под 7.- пиши: 
„Шафарик... Да се сетиме во овој трен, како пишел Сипријан Робер, дека 

уште во доба на Карло Велики- од онаа страна на Рајна, сè што не било франечко, 
било словенско, поради што и била створена познатата тв. СРПСКА ГРАНИЦА, 
или- како што Русите кажуваат во нивната Енцикопедија ‘Болшаја’- СОРБСКИЈ 
РУБЕЖ. Тоа заправо и есте доказ. Дека ондешните Словени од онаа страна на Рајна 
во тоа доба уште се називале Срби...“. 

О. Луковиќ- Пјановиќ, во насловот LA GRANDE ENCYCLOPEDIE…, пиши: 
„А последното издание на руската енцикопедија, која носи назив ‘Болшаја 

Совјетскаја Енциклопедија’ донесува под наслов ‘Сербскиј рубеж’, додавајќи во 
заграда ‘Сорбјски рубеж’, те. ‘Српска, или Сорбска граница, дословно следниот 
текст: 

‘Српска граница- линија, која ја воспоставил Карло Велики (IX век) против 
Полабските Словени. Таа српска граница се пружала од саксонската граница (од 
долниот тек на реката Елба, стара српска Лаба), па по долината на реката Елба, ре-
ката Сале, со Чешката Гора према средниот тек на реката Дунав, до Источната, или 
Панонската област. Основните точки на упоришта на таа граница биле: Бардовик, 
Шезел, Магдебург, Хале, Ерфурт, Халштат, Форхајм, Регенсбург и Лорх. Но тие 
места биле исто толку утврдени, колку и точките на пограничните трговии со Сло-
вените. Подоцна многу утврдувања на српската граница постанале претстража на 
германската агресија на земјите на Полабските Словени’ “. 

„...да ги споменеме...Сипријан Робер пиши: (текст на француски јазик, Р.И.) 
‘Германската наука узалуд се труди, да ни ги претстави Словените како 

уљези во Европа. Словените се европски уљези како и Грците и тие во неа биле пр-
ед Готите, тие германски предци дури може да се каже, дека Германија е заснова-
на на распарчување на словенски (српски) кралства, оти уште во доба на Карло Ве-
лики, сè што од она страна на Рајна не било франково, било словенско (српско). Се-
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гашната Австрија била населена само со Словени, а во Прусија, сè до шеснаесетиот 
век, уљез бил Германинот, кој постоел само како потчинет на Полјаците’ “. 

Се говори за тн.Словени=Повеќебожци и Франки=Христијани- Католици.  
Пак, тн.старо-грчки бил Александријски коине, а латински „копија“ на кои-

не во 240 г.п.н.е. од Греикот=тн.Грк Лив Андроник. Имало и вулгарно- латински. 
Таков бил Франковиот, кој им постанал службен на Франките и пошироко.  
За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге,53 

него луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој, на 
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку 
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-
сасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-
каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И) 

За потврда дека Франковиот јазик бил вулгарен=народен е темниот вокал. 
И следи во францускиот и другите јазиците во Франција- Французи се околу 

50%-  постој тн.словенски темен вокал...во португалскиот... и во романскиот јазик. 
Ова говори дека народен јазик на Келтите=Галите им бил пелазгиски јазик. 
С.С.Билбија, на стр. IX, пиши: „Сите тие раселеници со себе го носеле, каде 

подолго или пократко се задржувале, или пак стално се населувале, својот семеен 
јазик. Тој јазик не можел никогаш да се изгуби и тој поминувал низ уста на сите 
народи во сите времиња, па уште и денес живее во јазиците на сите европски на-
роди. 

Затоа, праизворното и етничкото потекло на сите европски народи, иземај-
ќи ги монголските примеси меѓу Унгарците, Финците и Естонците, едното е и за-
едничко. 

За тоа тврдење порано немало јасен доказ, ама денес, преку етрурските пи-
шани споменици сознаваме, дека етрурскиот јазик не изчезнал, туку продолжил да 
живее и да се развива во своите европски гранки: словенската, романската и гер-
манско- нордиската“. 

Овде имаме: пелазгиски (етрурски, венетски, илирски, тн.словенски), роман-
ски дворасни на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), и готски (Монголи)- трорасни. 

Готски бил германскиот јазик на Лутер- само службен протестантски јазик. 
Самата граматика на германскиот јазик со четири падежи е тн.словенска... 

мене ме=ми=мих, тебе те=ти=ди=дих итн. Слично е на англиски: ме=ми, ту/оф ми... 
Како што германскиот јазик има тн.словенска основа, истото се потврдува и 

со унгарскиот јазик кој бил турски. Меѓутоа, за тие јазици се одбегнува вистината.  
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот б) „Турција“, одн. Унгарија и Буга-

рија, пиши: „Бугарите, на пр., како агресивна хорда, на број измеѓу 20 и 30 илјади 
луѓе, го преминале Дунав тек 679 година... 

Ние знаме...во врска со Централна Европа, мора да се запознае и со долго 
цитираниот дел на Грегор Данковски. Во едно, ова е згодна прилика, да додадеме 
уште една поткрепување на Сипријан Робер, кој кажува, говорејќи за Молдаво- 
Власите за Албанците и за Унгарците, дека: ‘...меѓу тие народи, надмоќноста во 
број, а потоа, што се однесува обичаите и институциите секогаш им припаѓале на 
Словените’ “. 

                                                 
53 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972 
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Ова говори, дека Власите, Унгарците и Арбанасите=тн.Албанци биле само 
едно и единствено- одродени тн.Словени од својот пелазгиски=тн.словенски јазик. 

О.Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Кој јазик го научил римскиот песник Ови-
диј(живеел од 43.г.п.н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море, пиши: 

„Одма во почетокот...Пејсонел...Во негово време, во Унгарија уште секогаш 
постоело ривалство измеѓу него и унгарскиот, кој припаѓа на сосем друга јазична 
група. Ние денес со поузданост можеме да кажеме, дека тој ‘словенски’ јазик во 
Унгарија бил српски, исто така како и оној, со кој, по Појсенел, а на основ на сведо-
штвото на Edouard Brerenwod во ‘Scrutinium linguartum’, се говорел на дворот на 
турските цареви...“. 

Харалд Харман,54 на стр. 62, говори за уралско/финско-угриско (финско), 
унгарско и германско. Па продолжува, наведувајќи, за прото-уралско (прото-индо-
европско), еднина за : прво лице ме (ме), второ лице те (ту) и трето лице се (се) итн. 

Ваков бил и македонскиот: мене ме, тебе те..., кој бил тн.Хомеров. Следи и 
множината, и тоа само за прото- уралско: прво лице мет, второ лице тет и трето сет. 

Според Вотсон, во Унгарија околу 5% биле со унгарско потекло. Значи, со 
тн.несловенско потекло. Следи во унгарскиот јазик да се трагаат 5% туѓи зборови. 

Овде се говори за еднорасни и мешани јазици. Билбија на стр. 279 завршува: 
„Поради тоа овој речник со прикажаните зборови не можел да се назове 

етрурски, лидијски, ликијски или да му се даде друго име, туку староевропски, оти 
тој јазик бил јазик на иселениците и селидбарите кои, напуштајќи Подунавјето- ко-
вницата на тој јазик, го носеле истиот со себе во сите области каде привремено или 
стално се населувале.  

Сите современи европски јазици со иземање на помал дел на монголските 
јазични примеси во унгарскиот и финскиот јазик, потекнале од тој ист заеднички 
извор. 

Изразот како старо-грчки јазик, исто така е еден од покушаите да се најде 
решение за јазичната загонетка на тој јазик. Самите Грци не можеле до сега да го 
објаснат потеклото на својот јазик, иземајќи го големиот прилив на грцизирани 
зборови кои потекнале од соседниот српски јазик.55 Во тој поглед тие се едно ја-
зично иземање. 

Овде мора да се нагласи, дека и ако во словенската јазична група најповеќе 
се зачувани корените на староевропскиот јазик, покрај романската и нордиската, 
изразот староевропски, не можел да се постави како термин сè додека не биле де-
шифрирани етрурските, лидијските и ликијските текстови, оти пред тоа не можело 
да се докаже историската поврзаност со европските јазици. 

После правилно прочитаните и протолкуваните етрурски, лидијски и лики-
јски пишани споменици, и после анализирањето на поедини зборови, е јасно, дека 
корените на зборовите или основните морфеми на староевропскиот јазик, најповеќе 
се зачувани во српскиот и италијанскиот јазик. Ама исто така со истражувањето 
едино може точно да се утврди колкав број се истоветни зборови, кои се најдуваат 
обработени и протолкувани во српскиот и италијанскиот јазик, се најдуваат во дру-
гите европски јазици. На тој начин технички терминот на староевропскиот јазик 
добил полна сатисфакција и оправдување така да се назове. 

                                                 
54 Harald Haarman, Geschichte der Sintflut, Verlag C. H. Beck oHG; München 2003. 
55 Во Србија се говорело како во Македонија со в-н-т, а српскиот е македонскиот тн.старословенски. 
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Постоењето на изрази како: старословенски, старогермански, индоевропски 
и слично на тоа, всушност се само јазични изразувања, створени од страна на лин-
гвистите, кои го трагале заедничкото потекло на сите европски јазици. Тие сега 
имаат прилика да го обогатат речникот на староевропскиот јазик со многу зборови 
преку правилно читање до денес непрочитани и необработени етрурски, лидијски, 
ликијски, фригијски и каријски пишани споменици. 

Служејќи се со метотот со кој сум се послужил, и кој опширно е расправан 
во оваа расправа, не постојат повеќе потешкотии кои не можат да се совладат. 

Секако би бил еден од најголемите подвизи за науката да се врати писмото 
на старите нордијски народи- руните изфрлени слова и нивните гласовни вредно-
сти, како што е предложено во поглавјето ‘Некои напомени за писмото руни’. До 
денес најдени ама евентуално неправилно прочитани и протолкувани најстари спо-
меници со писмото руни, би го обогатил староевропскиот јазик со многу новонај-
дени зборови кои до денес биле изгубени“.  

Удаљцов и други56 велат: „кога се посматра структурата на еден од герман-
ските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може 
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, пре-
индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ 
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски 
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема 
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.  

Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски 
=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик 
содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците 
од коине/латински јазик) и само 30% турски состав на монголската=готска раса. 

Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од 
Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, 
Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а 
меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. (Без коине-важен бил латински, Р.И.) 

Варварски=пелазгиски=тн.словенски бил тн.Хомеров, тн.Платонов... јазик. 
Густав Вајганд, на стр. 9, пиши: „Кога во 4 век од Хуните...Готите во годи-

ната 488...исто така Улфилас...Уште во 9, век треба во Томи во Мезија на готски да 
се проповеда“. (Овој бил различен од коине, латински и тн.старословенски, Р.И.)  

Значи, спротивно на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил готскиот 
јазик. За потребите на Готите, во првиот христијански јазик коине Улфила (Валфи-
ла- у=в до ва, спореди со в-н-т), биле внесени готски=татарски зборови. Само така 
бил создаден христијански готски јазик. Следи писмото во готскиот било коинско. 

Готите имале Асенбогови, а главно име бугарско било Асен: Готи=Булгари. 
Густав Вајганд, на стр. 9, пиши: „Кога во 4. век преку Хуните...Од 376- 400 

пред сè биле Западните Готи... што произлегува од имињата на местата кај Прокоп, 
од кои некои како Thrasa-richon, Thrasan- dala, Dala- tarba (tarba=taurp=dorf)…Ala-
rich…395 година...Хемус Goti minores, откаде исто така Улфилас потекнува...“. 

Следи да се има рих..=р их, мих-дих, инг-унг...; кај: Аларих...Теодорих итн. 
Па Пекинг=пе (град) кинг (владетел): кинг=кениг; Викинг..., завршеток инг. 

                                                 
56 А.Д.Удаљцов, Ј.А.Космински и О.Л.Вајнштајн (1969): „Историја средњег века“, I, Научна књига. 
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За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве 
прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, 
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-
ведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Де-
никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на 
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на ту-
рскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки). 

О.Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот ѓ) Милош С. Милојевиќ за истата вест 
..., пиши: „Во тие свои ‘Одломци’ Милојевиќ...на исто место понатаму Милојевиќ: 

„...излегувањето на Угрите, или Маџарите од првобитната своја монголо-ма-
нгјурска постојбина. Оттука во унгарскиот има, како и во бугарскиот уплив на фи-
нски јазик... Оти Унгарците како и старите Бугари,а сега само вистински Бугари Га-
гаузи (околу Варна бесарабијска) не се ништо друго, до најчиста крв монголска. 
Уплив на фински, или северно- чудски јазик се гледа и на нашиот српски јазик во 
делот на Македонија и Тракија или стара Рашка...“. 

Се говори за монголско влијание, а тоа било татарско, чувашко...- арнаутско. 
Бидејќи Тоските=Скиптарите како Муслимани=Турци им служеле на Осма-

ните, а Османовиот јазик бил само персиски со турски=монголски зборови и со пе-
рсиско писмо, скиптарскиот јазик содржи и турски=монголски зборови. Следи тур-
скиот јазик да има и персиски зборови, а скиптарскиот освен турски=монголски да 
има и грчки, романски и тн.словенски зборови. Ова говори, Скиптарите немале че-
тири јазици како Еладците туку четири јазици во еден скиптарски. Ова го потврдил 
Г.Мајер. Вон Арбанија=Албанија живеат 10% Тоски и 90% Арнаути=Геги- вториве 
биле Азијати со многу повеќе монголски=турски зборови. Бидејќи овие два албан-
ски народи се со различно континентално потекло, тие меѓусебно не се разбираат. 

Албанците- Арнаутите биле од кавазко- црноморските простори, а нив ги 
протерале Русите- посебно по Кримската војна. Тие биле колонизирале во азиска 
Турција. Бидејќи тие многу се множеле, биле зулумџии (убивале, краделе...), нив 
Османите ги колонизирале меѓу Врање и Шар Планина. Нивниот број бил околу 
еден милион. Па само заради овие Азијати, денес вон Албанија има Арнаути 90%, 
од кои има спас Балканот со Европа само ако тие се вратат назад во нивната Азија.   

Ханс- Лотар Штепан, на стр. 178, наведува: 
„Карл Казер (Karl Kaser) во однос на Албанците сепак се ограничува: 
• ‘Многу албански истражувачи кои се занимаваат со оваа тема (археолози, 

историчари и лингвисти), ја застапуваат теоријата за континуитет од илирски или 
албански етникум која неколку албански научници ја ставија под знак прашалник.’ 

• Татковината... (Денешниот албански јазик се состои од околу една четвр-
тина латински заемки.) По словенското освојување на просторот Албанците и пле-
менски поврзани Романци (‘Власи’) околу половина милениум воделе живот без 
историја.’ 

Погоре веќе беше цитирано... 
• ‘Еден друг...’ ‘Овој развој ... може да се увиди единствено во огледалото на 

јазично- историските факти.Словенските зборови кои преку стручните заемки исто-
времено се навлезени и во албанскиот и во романскиот јазик, даваат важни подато-
ци за социјалните и културните меѓусоседски односи.’ 
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• ‘...Целосното... Според податоците за словенските позајмени зборови ‘Пра-
албанците’ и ‘Прароманците’ за голем дел од нивната стручна култура ‘треба да им 
благодарат на заемките од Словените.’ (Штатмилер, стр.97)“ итн., итн. 

Албанците и Романците (Власите) се романизирани тн.Словени: тие имаат 
бригиски гласови; бригиско дативно у-презимињата;темен вокал и Вукови гласови. 

Ханс- Лотар Штепан, на стр. 55, пиши за „Албанскиот јазик“: 
„‘Истражувањето на албанскиот јазик е многу тешко бидејќи не може да се 

поврзе со ниту еден постар културен јазик. Во овој контекст често спомениот илир-
ски јазик не нуди сигурна основа, со оглед на тоа што не е нашироко познат и во 
секој случај е културен јазик во потесна смисла... Настанокот на албанскиот јазик 
од илирскиот во никој случај не може да бие докажан со сигурност, и надвор од 
Албанија често се става под знак прашање, така што раното присуство на Албанци-
те во југоисточна Европа, поради недостигот од сигурни извори, не може директно 
да се докаже.’ 

(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопуваат историјата според 
своите желби и претстави.) 

‘Има уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пелазгер-
ите, едно сè уште непознато племе од раната историја на Балканот, да се претстават 
како пра-предци на денешните Албанци. Според оваа теорија, Пелазгерите се всу-
шност основачите на западната култура, која подоцна им ја пренеле на Грците’. 

‘Ваквите хипотези сепак немаа никакво практично значење за градењето на 
албанскиот стандарден јазик, со оглед на тоа што овие стари јазици се осведочени 
само во малобројни јазични остатоци, и оттаму не можат да понудат конкретна до-
пирна точка за решавањето на актуелните проблеми на албански јазик. Следстве-
но, во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повикува на 
ниеден стар културен јазик, туку само да се споредат поголем број различни, ре-
лативно млади варијанти на народниот говор. Разликите меѓу нив ги рефлектираат 
многуте религиозни и културни традиции на Албанците. Пример за ова е употреба-
та на различни азбуки- кај католиците латинската, кај православните грчката, а кај 
муслиманите арапската азбука. Покрај ова постоеа и обиде, дел од нив независни, 
да се реши прашањето на ортографијата. Но дури во 1908 год. на конгресот во Мо-
настир, денешна Битола57 во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз 
база на латинската азбука, кое е до ден-денес важечко. Подоцна се развија повеќе 
различни варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваат од двата големи дијалек-
ти, гегскиот на север и тоскискиот на југ. Сè до крајот на Втората светска војна 
главно се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северо-
западно гегска и тоскиска пишана форма’. 

‘Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развојот на 
единствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различни писмени 
јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше про-
гласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Ал-
банците на Косово се откажаа Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен 

                                                 
57 Орбини пиши за време на Василеј: „Радомир ја запалил Бутелијанската палата“. „Бутелијанска па-
лата“ е неспоразум во преводот: збор е за дворецот или палата во Битола. Гаврило Радомир, Саму-
илов син, убиен е веќе 1015. година. Следи Бутели=Бители=Битоли- Водоли-ја=Видолија=Битолија. 
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јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југосла-
вија сигурно би било поздравено’ “. 

Католикот-масонот Тито е „татко“ на двоконтиненталната албанска нација. 
Според Робев, „Македонија не може да припаѓа на ниту еден од трите офор-

мени народи на Балканскиот Полуостровот“. Албанците биле Муслимани=Турци. 
Ова се потврдува со доказот, што Турција работи меѓу Муслиманите за од-

ржување на целовитоста на Турција. На 10 јуни 1878 г. во Призрен била свикани 
претставници на муслиманските заедници од Босна, Санџак, Албанија, Македонија 
и Родопите. На таа основа е создадена Албанската лига. Претседател на централни-
от совет бил дебарчанецот Илијаз паша Дибра (од август 1880 г- Абдул бег Фраше-
ри). Со учество на неколку христијани- католици и православни- лигата добила на-
ционален карактер. Тоа го кажуваат изворите, сите проалбански. 

Меѓутоа, овде бил собир на Муслимани=Турци од Балканот, а не албански. 
А и Албанците вон Албанија се составени од Азијати (Геги=Арнаути) 90% и Евро-
пјании (Тоски=Скиптари) само 10%. Па следи отпаѓа било каков албански национа-
лен карактер со Азијати мнозина и со мешан скиптарски јазик од на четири народи. 

Со тоа што Тоските се здружуваат со Гегите, тие немале национално чуство. 
Да не се изуми дека Албанија била бригиска и македонска. Следи Албанија 

била под Охридска архиепископија и тоа отсекогаш, а потоа под Битола и под Св. 
Димитрија- Албанците биле Бриги, Македонци и припадници на Охридската црква. 

Кога „Под власта на Охридската архиепископија, како црковно- верско сре-
диште, припаднало и подрачјето на Црна Гора од средината на 15 век“ (Данило Ра-
дојевиќ...), истото важело и со Албанија=Арбанија. Значи, Албанците=Арбаните и 
друго не можел да бидат. Со тоа што тоа тие го оспоруваат, тие се фалсификатори.  

Љубомир Кљакиќ, на стр. 54, пиши: „Систематизацијата...Збор е за знаците 
откриени на локалитетот на Лепенски Вир (протописмо на Лепенскиот Вир), во пе-
штерите на планината Бугар кај Слуњ, во селото Бела Вода кај Крушевац, како и на 
палеолиткиот локалитет Лутовица кај Горен Милановац“. 

Следи поимот Бугар бил само општ поим: Бугар + ит = Бугарит - б = Угарит- 
имал значење за народ=фолк: Бург=булг=вулг=волг=волк=Volk=фолк=полк- полка. 

Пак, од времето на Филип Македонски Балканот бил Македонски Полу-
остров- до реката Дунав, што останало сè до 1908 год. Значи, Балканци Македонци 

  
З  а  к  л  у  ч  о  к 

 
Авторите пишат за прајазикот на Индоевропјаните, наречен индо- герман-

ски (Франц Боп). Бидејќи Индијците биле темни, а Европјаните и нивните Германи 
опстоиле само бели, јас овде тој јазик го наведувам како пелазгиски. Па тој бил са-
мо тн.словенски, истоветен со тн.Хомеров, тн.Платонов јазик итн. 

Merrit Ruhlen (1994), “The Origin of Language”, John Wiley & Sons- New 
York, на стр. 29, пиши: ...Jones го споменува строгиот афинитет „во корените на 
глаголите и облиците на граматиката“ меѓу разните индоевропски јазици. „Поната-
му, исто така што т означува трето лице еднина ‘тој’, прво лице ‘јас’ е претставено 
со завршеток- м и второ лице ‘ти’ со завршеток- с. Така имаме комплетна глаголска 
парадигма отсликана во различен степен на разните јазици, како што суфиксите се 
додадени на глаголскиот корен за да означат први три лица“...„Во санскритот трите 
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форми биле: bhara- mi (јас носам), bhara- si (ти носиш), bhara- ti (тој носи)“. Зборник 
на Sir William Jones кој прв препознал индоевропско семејство (1786. во Индија) 
постои еволутивна хипотеза за потеклото од заедничкиот предок.(+ т = носит, Р.И.) 

Видливо е дека ова м-с-т опстоило во денешниот македонски јазик: јас сум, 
ти си, тој ет. Бидејќи гласот-т е отфрлен, постои само гласот-е. Затоа овде е најбит-
но третото лице со т. Оваа форма кога глаголот завршува со- т трето лице еднина, 
на пример тој бара + т = барат (трча-т=трчет=трчит, носи=носит=носет...), до денес 
опстоил во Брзјакија (Демир Хисар) со Охридско, со нивниот меѓупростор Преспа 
..., од каде биле Бригите (Бриг=Бриж=Брж=Брз + јак = Брзјак), што се совпаѓа со 
наводите на Херодот. Ова е при споредба на Бригија која била Европа, за тн.Троја, 
и со денешна состојба. Следи она што било во прајазикот, опстоило во бригијскиот. 

Дативот го имаат Бригите=Брзјаците,но не Пеонците и Долно Македонците: 
кој (Н), кого (А), кому му (Д) и чиј (Г). Дативот го немаат жителите јужно од Ма-
кедонија, сосе Елада=тн.Грција. Дативното у го има во Индија кај Зебу-Зевс; Кина 
Бату кан; и Јапон=јап[+ ет = Јапет=Џафет- Белец] он=тн.словенско со сонце симбол 
на белата раса кај аину + в + л + к = влакину. За доказ на преселба на белата раса во 
Јапонија во близина на островото Окинава=окина ва бил пронајден потонат град на 
белата раса. Следи белата раса во Јапонија по телото е влакнеста спротивно на мо-
нголската раса со густа коса со дебели влакна без брада или брада како на јарец и 
не обрастено тело со влакна. Токму и затоа Јапонците имаат крвна група А со 38%. 
За нејзиното создавање се неопходни говедо и свиња на белата раса, кои таму ги 
немало. Пак, крвната група А е постара од 15.000 г.п.н.е., која била од Левантот - в 
- Леанот; Левант - н = Леанот; Левант - в - н =Леат. Тој со морска вода леан-леван. 

Крвната група А била создадена поради маласипаница и грипот од чумата 
на говедото и грипот на свињата многу пред 15.000 г.п.н.е. во Левантот, а говедото 
го немало во Европа- Европјаните биле само Балканци и Малоазијци, ништо друго. 

Бидејќи Белците се селеле со говеда, а северно од реката Дунав говедото би-
ло диво, никогаш немало тн.Словени како народ- тн.словенски=пелазгиски јазик. 

Пак, тн.старо-грчки бил Александријски коине, а латински „копија“ на кои-
не во 240 г.п.н.е. од Греикот=тн.Грк Лив Андроник. Следат и вулгарно- латинските.  

 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na pove}e avtori. Za 

knigava, isto ta-ka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:   
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 
v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   

2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 
              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 
              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 

3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 

5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 

6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 

8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 
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9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 

12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 

16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 

19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 

20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 

22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 

23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 
07.03.2008 
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 

29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 
A4, 24.02.2009. 

32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 

34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 
05.08.2009.  
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 
str. 318, 09.10.2009. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 
страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 
15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 
121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 
08.03.2010. 
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 
04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 
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51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 
10.05.2011. 
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 
05.09.2011. 
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011. 
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 
25.10.2011. 
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142, 
28.11.2011. 
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.  
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
61.  "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012. 

62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012. 
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.  
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012. 
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012. 
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 
26.05.2012. 
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012. 
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012. 
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012. 
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.  
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013. 
72. "Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013. 
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013. 
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013. 
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.  
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013. 
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013. 
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138, 
23.09.2013. 
79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013. 
80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014. 
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014. 
82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 
03.04.2014. 
83. "Mavro Orbini (1601 god.)- Slovenite samo falsifikat", str. 249, 
09.06.2014.  
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 
se najdat na internet: www.Brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja 
e navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata 
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38... i 83 na makedonski jazik. A i ovaa 84- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
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Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 
samovolnici, silexii... 

Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat 
za pratenik od VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 
godina- da se izma~i tu`itelot za toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i 
sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja zakasna samo 
za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se 
`aliv do Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. 
Mojot predmet vo Vrhoniot sud so godini go krie{e prviot bratu~ed na 
generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego bevme dvata na 
konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od 
sudskiot so-vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel 
programa za razvoj na Kombinatot, go tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i 
propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-koj nego mo`e da 
go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov 
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, 
Pretsedatelot na Iz-vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata 
inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-ve{taj na Kabinetot na 
Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i fakti. 
Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go 
izgubam.  

Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na 
obrazot..., i taa mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev 
bil partiski- taa sega e vo Vladata. Vo nejziniot predmet stoe{e: 
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-st toa bilo 
najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na 
Narodniot pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i 
Pretsedatel na Ustavniot sud, pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od 
nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj be{e vo Narodnoto 
pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici. 

Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal 
trud. Blagodare-j}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik 
vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo 4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a 
za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo-`ev da 
ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na 
Makedo-nija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam 
samo za Evropa- obedineta, kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da 
se vratat site Makedonci nazat, da se vratat Nemakedoncite od kade {to 
bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.  

Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja 
tu`iv dr`avava vo Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, 
izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. Od Strazburg be{e prateno pismo 
so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Sko-pje, vo po{tensko 
sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene 
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od 
nejzinoto rabotno mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: 
R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne bila potpisnik na 
konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud. 
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Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go 
ubeduvav da pro-izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en 
sorobotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo vo Grub do Minhen i 
doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu ubavo 
rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% 
propadna. 

Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e 
ostanat grobnica. 

Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, 
imav proizvodi so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, 
mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-vedo, ovci, kozi); samo so bentonit 
za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-ko kaj 
pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site 
`ivotni..., a bea pre-dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so 
urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a toga{ vo nego be{e i 
Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj go-
veda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 
300 goenici samo zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go 
spre~iv so aktiviraweto na bentonitot zgolemuvaj}i ja apsorcionata 
sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj be{e i 
Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele 
ureata za zame-na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- 
laici. Pa taka nie od R.Makedo-nija i R.Srbija ja istisnavme 
Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-dej}i tie ne 
mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% 
propadnaa. 

Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e 
preparat za pot-siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za 
tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.  

Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me 
mrazea i se odmazdija. 

Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no 
nivo po sto~arstvo, veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar 
od Zemjodelski i Veterinaren fakultet- Skopje so svoite instituti, a 
kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-sko- 
veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti 
sto~arstvoto. 

Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi 
rasturaa-samovolnost. 

Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok 
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za 
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev 
nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, 
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 
bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se 
slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
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 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 
doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, 
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo 
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-
rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% 
porodenite im skapale, pa umrele. 

Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa 
sviwite se vakci-niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do 
vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... Jas isprativ predmet so kogo 
potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so svoite 
kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... 
Isto taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na 
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-ni`uva{e sè samo za interes, a 
samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-zam. Koga 
Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se 
izvezuva. Pa istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) 
stradaat od ovie Makedonomrzci. 

Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite 
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo 
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od 
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi 
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so 
lagi. 

Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana 
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so 
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene 
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvo- 
vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo 
ishrana.    

Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka 
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od 
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata 
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot 
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ 
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i 
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se 
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica.Mora da 
se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men, r`, oves...) od {to 
na-rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani 
genetski smeneta hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od 
Veterinаrniot fakultet.   

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se 
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to 
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sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se 
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata. 

Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se 
proizveduva po-ve}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna 
repka (steblo za zamena na p~enka kaj sviwi... i koren i list za 
pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka 
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto 
Blato do 1963 godina- od nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od 
riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo Bitolsko ima pove}e iljada 
hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povra-tat so 
obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo 
Bitolsko... 

ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko 
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po 
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot 
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj 
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen 
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo 
zemjodelskiot del- ZK "Pela-gonija".Kako laik za zemjodelskoto 
proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So private-zacijata 
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se 
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go 
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se 
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot 
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200 
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i 
so Indijec 20.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od 
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna. 
           Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e 
nema niedna investicija.  

Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati 
u~estvuva{e vo podigawe i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto 
be{e so pogre{na tehnologija i bez te-hnolo{ka povrzanost, a 
rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi na 
akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite 
itn. se nosat von Bi-tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz 
narodniot imot-}e strada samo Bitola. 

Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo 
namenski- investicii. 

Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i 
na Skopjani- isto-riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi 
bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. Ne samo Evropjanite da ja 
sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.  

Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i 
Bitolsko Pole za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska 
grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na aerodrom vo Bitola, a samo toj 
imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.   

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
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Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene 
se ismejuvale.  

Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara 
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site 
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme 
kako vo 19 vek.  
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