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ПРЕДГОВОР 
 
Во предговорот, на Историјата на макединскиот народ, се започнува вака: 
„Идејата за пишување Историја на македонскиот народ има своја подалечна 

предисторија. Уште во времето на националната преродба Ѓорѓи Пулевски се за-
фатил за пишување на ‘Славјано-македонска општа историја’. Национално- рома-
нтичарските и идеализаторски обележја надвладуваат во тоа прво рудиментирана 
проекција во македонското минато. Нешто подруго не би можело и да се очекува 
од автор што е понесен од желбата за пионерско служење на својата првична наци-
онална пробуда. Но несомнена е значјноста на настојувањето да се изрази- макар и 
со еден своевиден пробив во светот на историското- јасна свест за феноменот на 
македонската национална самобитност. Во таа смисла обидот на Пулевски се обе-
лежува во прв ред како сугестивен показател за своевремено отпочнатиот процес 
на народносна поларизација и кај нас“. 

Редакцијата пиши: „Национално-романтичарските и идеализаторски облеж-
ја надвладуваат во тоа прво рудиментирана проекција во македонското минато“. 

Неговиот грев бил што за него и слични како него, ние Македонците сме би-
ле антички, но никако Дојденци. Па за Филип и Александар Македонци како наши 
пишеле и други автори... Таков бил и Стефан Верковиќ (1821-1893). За него во 
книгава се наведува: тој „собрал и објавил збирка на древни словенски песни од це-
нтралниот Балкан под насловот Веда Словена. Во песните на Верковиќевата Веда 
Словена, се пее за Орфеј, Александар Македонски и другите словенски архајски хе-
рои. Верковиќевите објавени збирки после извесно време се прогласени за совре-
мен факсификат“.Токму и затоа за Редакцијата Ѓорѓи Пулевски не знаел што пиши. 

„Од гледиштето на научната функционалност посебно се истакнува во на-
шиот историскографски фонд книгата на Крсте Петков Мисирков ‘За македонските 
работи’, која се појавува во историската 1903 година. Таа книга не е историја, но во 
неа се вклучени и, со елементи на научна аргументираност, разгледани клучни пра-
шања од историските процеси низ кои се гради нашата национална катрактерио-
логија. Уште тогаш е даден непобитен одговор на стожерното прашање за нацио-
налната специфика на македонските Словени. Констатацијата и аргументите во тоа 
дело со научничка фундираност се покажаа како прифатливи и за поновите проучу-
вања на македонскиот национален феномен“. 

Кај Крсте Петков Мисирков се говори за „македонските Словени“, а кај Ѓо-
рѓи Пулевски „Славјано-македонска општа историја“. Бидејќи кај Ѓорѓи Пулевски 
„Национално-романтичарските и идеализаторски облежја надвладуваат во тоа прво 
рудиментирана проекција во македонското минато“, ја пренесувам оваа моја книга. 

Следи Ѓорѓи Пулевски, Крсте Петков Мисирков и други Македонци им се 
одолжиле на својот народ, македонскиот,и тоа во време кога за него немало услови. 

Напротив, македонската историографија по АСНОМ во своја македонска 
држава не само да затаила, туку таа им служеле на туѓи интереси. Ова говори, дека 
историчарите и академиците не ги оправдале своите лични доходи и привилегии. 

За ова да се потврди треба да се види само нивната историја, таа не е никако 
македонска за Македонците од постледено доба туку само од 19 и 20 век. Со ни-
вното пишување тие потврдуваат дека Македонци никогаш немало туку од 19 век. 

Во моите пишувања имало само Бриги и Македонци, но никаков друг народ. 
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ПОТЕКЛО НА БЕЛАТА РАСА 
 
Иво1 Вукчевиќ,2 на стр.15, има наслов: 1. Дали Србите се исто што и Свари ? 
„Проблемот на потеклото и значењето на етнонимот Слав и Серб (како и Са-

рб/Сарбски, Сер/Серски, Сур/Сурски провлекува внимание на истакнатите научни-
ци и произведуваат богат корпус на литературата на оваа тема во континентална 
Европа. Во поново време оваа тематика прилично е затрпана и донекаде деградира-
на со истражување за потеклото на Индо-Европјаните. 

Имајќи го тоа во вид, авторот на најдобриот преглед на индоевропските ис-
тражувања на англиски јазик, пиши: 

‘Трагањето за потеклото на Индоевропјаните може да се спореди со при-
влечноста на електричната светилка во воздухот во летната ноќ: настојува да ги пр-
ивлечи научниците на сите усмерувања или тобожни научници кои би се латиле на 
перото. Исто така покажува необична способност дури и научниците со изузетните 
способности да ги заведе да залутаат далеку вон границата на здраворазумското 
мислење, пружајќи уште еден пример на научната лудост. Значајно е да се присети 
дека еден од најголемите стручњаци на овој век за праисторијата, В. Гордон Чајдл, 
ги отврлил своите истражувања за потеклото на Индо-Европјаните, сврстувајќи ги 
меѓу најдетинасти ствари кој го напишал (In Search of Indo-Eurepeans, 1989).’ 

Всушност, Чајлдовото покушување да го наметне Pax Nordica како некој вид 
на европска праисторија, трагајќи го потеклото на Индоевропјаните во Нордијска/ 
Северна Европа, сигурен е еден од неговите детинасти моменти. Чајдл пиши: ‘Би-
дејќи се сложивме со тоа дека изворните Аријевци суштински припаѓале на норди-
ската раса... ни останува да ја локализираме прапостојбината... Скадинавската тео-
рија денес е најпривлечна, со обѕир дека е со обилје на детали и со темелно позна-
вање на археолошките наоди изложени во трудовите на истражувачите како што се 
Косина (Kossina), Шлиц (Schliz) и Шухарт (Schuchard)’ (V. Gordon Childe, The 
Aryans, 1987)“.  

Со наводот на авторот, што го пишел Чајдл, се потврдува дека Европјаните 
имале потекло од Западот, но не од Индија.Следи немало никакви Индо-Европјани. 

Лавентот, чиј поим Левант - в = леант-леанот или Левант - н = левант- 
леванот, лев-лева или лив-лива ливница, се налеал (налевал) со морска вода, пора-
ди која било создадено Средоемно Море. Следи во Левантот била повлечена белата 
раса, која за време на леденото доба опстојувала во него. Таму таа одгледувала до-
машни животни и произведувала храна. Бидејќи во него се држеле говедата и сви-
њите во големи концетрации, од чумата на говедото и грипот на свињата била со-
здадена крвната група А. Таа била одбојна за животинска храна, и затоа таа поста-
нала вегетеријанска крвна група како спротивна на првобитната крвна група 0- оваа 
била за ловци и рибари, како што биле Белците од самиот свој почеток на животот. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 23, говори за Персонификација на небото: 
„Чуениот руски научник А. Н. Афанасјев го опишува Сварог со следните 

зборови: ‘Сварог, како персонификјација на небото, некогаш осветлено со сончеви 
зраци, некогаш покриено со облаци и осветлен со секајца, е сматран за татко на 
сонцето и огнот. Во сенката би го палел пламенот молњата, појавувајќи се така ка-

                                                 
1 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, превод од англиски- Калифорнија. 
2 Ivo Vukcevich, Rex Germanorum-populos Sclavorum. University Center Press,Santa Barbara, California. 
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ко творец на небескиот оган. Земскиот оган пак, бил боженски дар донесен на Зе-
мјата во вид на светлост. Затоа е разбирливо зошто Словените го почитувале огнот 
како син на Сварог’ “.3  

„За врската на Сварог со словенскиот соларен култ Афанасјев пиши: ‘Пона-
таму разбивајќи ги облаците со муњевити стрели, Сварог би предизвикал појава на 
сонцето или, со метафоричен јазик на старината речено, би го палел сонцето кое го 
угаснале демоните на темнината. Оваа поетска концепција исто така била приме-
нета на утринското сонце кое се помалјало испод вела на ноќта. Со родувањето на 
сонцето и обновување на неговиот пламен била поврзана идејата за поновното ро-
дување’ “. 

„Треба да се истакне дека дури и денес некои одат толку далеку, говорејќи 
дека сега соларниот култ претставува повисока вистина. За тоа Loyd M. Graham 
пиши: ‘Сонцето е космички суд во кој е створен оној крст викан материја, со други 
зборови, трансфоматор на космичката енергија- тоа е чинител познат со илјади го-
дини кој е претворен во мит: ‘Прометеј бил прв кој ги трансформирал атомите при-
лагодувајќи ги на човечкото тело.’ Прометеј, кој го украл огнот од рајот и го донел 
на Земјата, не е ништо друго до персонификација на сончевата светлост. Овде 
огнот е заробена во материја. Тоа се ‘Прометејеви окови’. Ослободената радијаци-
ја, таа е ‘Прометеј ослободен од оковите’. Сè ова древните луѓе го знаеле и на свет-
от му го оставиле во она што го називаме со ‘древна мудрост.’ (L. M. Graham, Dece-
ptions and Myths of the Bible, 1975)“. 

„Не е реч божја. Према ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е 
ништо друго до конфузија на извртување на древната мудрост и космичка вистина: 
‘Библијата не е ‘реч Божја’, веќе е украдена од паганските извори. Нејзиниот Едем, 
Адам и Ева се преземени од вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не 
се ништо друго туку делче околу четири стотини записи за поплавите; нејзиниот 
Арк и Арарат имаат свои еквиваленти во митските верзии на Потопот; дури и ими-
њата на Ноевите синови се копирани; така и со Исаковото жртвување, Соломоно-
вата мудрост и Самсоновиот подвиг на рушењето на столбовите, Мојсиј е вообли-
чен по углед на сирискиот Мизес; неговото право по углед на Хамурабиевиот зако-
ник. Неговиот Месија е изведен од египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови 
се дословна копија на египетските ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џе-
ралд Мејси (Gerald Massey) најдува 137 сличности, додека измеѓу Христо и Кри-
шна ги има на стотини.’ 

Мешањето на законите на природата и процесот на стварање со Божја волја, 
јудео-христијанската теологија, по верување на Грахам, го меша Пеколот со Рајот. 
Тој така пиши: ‘Волја Божја !- тоа е општопознат узвик на секој масовен убиец’ “. 

Им требало обединител со Александар Македонски и од Александрија стои-
цизмот-ослободување на робовите и братство, бил создаден Исус со Кришна=Хора. 

Наведеното објаснува, историјата само се присвојувала, а што важи и денес. 
Се трага врската на Библиските Евреи- нив Херодот не ги наведува дека тие 

постојат, ниту дека Евреи се обрежувале. Пак, Мојси бил како митот со за Саргон... 
Па египетската историја била постара од Библискиот Потоп- 2349 г.п.н.е.  ... 

                                                 
3 А.Н.АфанасÝев,ПоÌтические воззрениÔ славÔн на природу.Оп∫т сравнителÝного изучениÔ 
славÔа-нских преданиŸ и верованиŸ в свÔзи с мифическими сказаниÔми родственн∫х народов, I-
III,1865-69 
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Ова говори, на Библискиот Потоп врската да се трага со Епот на Гилгамеш. 
Дури со Египет, Евреите и христијанството се поврзува триаголникот-следи: 
Љубомир Кљакиќ,4 на стр. 77, пиши: „Систематизирајќи го едно постаро 

знаење и искуство, Питагора и питагорците посебно го размотрувале троаголот, ка-
ко за тоа нас не информира Платон во Тимеј. Високиот углед на тројката потврдува 
и тоа што е документирана како ‘златен пресек’ во архитектурата и уметноста на 
аграрната заедница на Дунавската Долина: Лепенски Вир, Старачево, Винча. Три-
аголникот претставува и нулта база, архетипски основ на писменоста. Во Лепен-
скиот Вир се најдени знаци на протописма: Λ, ∆, Α. Триаголникот е една од најче-
сти геометриски слики, кои се врезани или впишани на обработени камени пред-
мети од палеолитски наоѓалишта на Љутовница кај Горен Милановац. Со текот на 
истражувањето 1991. и 1992. година, Љутовица е датирана во период околу 160.000 
години п.н.е.“. 

Тоа било ледено доба, а Дунавската Долина му припаѓала на Егеј- Левантот.  
Стр. 157: Оваа хиерархија на вредноста...Се разбира, по цена на ‘чистење’ на 

временскиот континуитет од противречностите кои го отворуваат проблемот на 
втемелување на таква слика на светот. Оваа пракса христијанството ја негува од III 
век. Тогаш Секстус Јулијус Африканец ги одредил 6.000 години на човечката исто-
рија од постанокот на светот, сместувајќи го Христовото родување во 5500. година 
од тој произволен ‘почеток’...“. 

Стр. 209: „Теофраст (372-287 п.н.е.)...Останало забележано дека на полиците 
на Александријската библиотека се најдувала и тротомната историја на светот на 
вавилонскиот свештеник и писател Берос. Во првиот том на ова дело е реконструи-
раната историја на човештвото од постанокот до големиот потоп. Берос тврди дека 
тој период траел 432.000 години...“. 

Ова се совпаѓа со леденото доба- па белата раса била повлечена во Левантот. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 38, вели: „Паганскиот словенски бог на сонцето има 

исто потекло како ведски свар, староперсиски хвар, како hvar khsaeta (славен бог на 
сонцето со кочии и брзи коњи), подоцна персиски хорсид (вечно, светлечко сонце). 
Занимливо е, можда случајно, дека во староегипетската религија богот на небото 
Хор или Хар, во обличје на орел, на чии раширени крила се боговите, чии очи се 
сонцето и месецот, бил бог на боговите. Прва египетска династија, династијата на 
обединителите, го почитувала Хора. Од тоа време, со повремени прекини, постои 
верување дека секој фараон е човечка манифестација на Хора, додека првото име 
на секој фараон било Хор. Орел, случајно, е српско-хрватски збор за орел. Некои 
научници веруваат дека дека хрватскиот етникон Хорват, или Хрват- тоа ест оној 
кој му е сродник на Србите- исто така, е изведен од свар<хвар<хор“. (Х-ор-ел, Р.И.) 

Па овие наследности í припаѓале на белата раса која опстојувала во Левант. 
Авторот, на стр. 25, пиши: „Пристапот на древните санскритски текстови во 

Европа на XIX век ќе фрлат ново светло на потеклото и карактерот на древната 
словенска митологија. Плодните истражувања откриле длабоки и обфатливи врски 
со древна Индија и Иран, такви, дека е тешко да се избегне идеата дека древната 
словенска и древната индо-иранска цивилизација имале заедничко потекло. До ова 
изненадувачко заклучок дошол Ј. Колар (1798-1852), голем словачки песник, науч-
ник и славист, во студијата за заедничките елементи и паралели во индиската и 
                                                 
4 Ljubomir Kljakić Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 



 7 

словенската митологија (Srovnalost Indice a Slavske Mithologie): ‘Cele nase pahanske 
bageslovi indicke gest (Цела паганска религиозна митологија е индиска по потекло и 
карактер)’. 

Во ведскиот систем, разните богови не се посебен ентитет, туку тек аспекти 
на врховниот господар и творец, манифестација на иманентното божество“. 

„Господарот Индра, чие име можда е поврзано со протословенскиот јендру 
или једру (јак), бил изузетно почитувана манифестација. Некои научници најдуваат 
траги на Перун во Индриниот претходник, [С] Варун, постаро индо-иранско небес-
ко божество на дождот и бурата и заштитник на заклетвата. Од неговата улога Бог 
на војната и бурата потекнува и атрибутот Пуран-дара (уништител на градовите); 
Paran-ya (секавица) и моќни Индра (илјадојајчани Индра или сахасрамуска), цен-
трална личност на раните ведски химни“. 

„Исто важи за словенскиот пагански систем. И тука исто така боговите се 
аспекти на Врховниот бог или Творец; манифестацијата на универзалната узрочно-
ст. И овде господар е Перун, бог на војната и бурата, почитувана и моќна манифе-
стација на словенскиот бог над боговите, Сварог. Тогаш не е изненадување што 
Прокопиј во трудот посветен на религијата на Словените, од средниот VI век. Сва-
рог го нарекува Перунов атрибут: ‘Тие, всушност, почитуваат еден бог, творец на 
светлоста, како владетел и господар на свемирот; тие му жртвуваат волови и други 
животни.’ (De bellis Gothico)“. ...  ... ... 

Следи белата раса во Левантот била еден ист народ со иста митологија итн. 
Белците на боговите им давала жртви животни,но не луѓе како темните раси. 
Пак, темните раси имале заедничко потекло пред да постојат континентите.  
Стр. 45: „Према историските записи, обредите на сохранување на српските 

војници на Германија, со кои е обележувана смртта на кралот или кнезот, одговара-
ле на сликите од Рг-веда и Авеста. Во обредите на германските Срби господарот и 
коњот (жртвуваниот коњ) се спалувани и сохранети заедно и, по зборовите на рг- 
ведските молитви, да се испратат во највисока сфера, боравиште на своите татков-
ци и мајки, каде топло се примени меѓу боговите. Размотрувајќи ги обредите на со-
хранување на паганските Срби на Германија, неустрашивите коњаници, жестоките 
војници, од кои сите стравувале. Ал-Мас’уди најдува во нив сличност со обичаите 
на Индијците (T. Lewicki, al-Mas’udi, SsS5 3, 1967).Према германскиот текст во пре-
вод на Ј. Маркварта: ‘Веќе споменатите Срби исто така самите себе се спалуваат 
кога кралот или поглавицата умре, а исто така го спалуваат и неговиот коњ. Со тој 
чин тие се држат на обичајот сличен како кај Индусот.’ (J. Marquart, Osteuropische 
und Ostasiatische Streifzuge. Ethnographische und Historiographische. Topographische 
Studien zur Geschischte des 9., 10. Jh, 1903)“. 

Се потврдува, не само дека Белците жртвувале животни, никако луѓе, туку и 
тие жртвата (коњот) ја спалувале и како таква со спалениот покоен заедно ги сохра-
нувале. Ова било во спротивност на Монголите, чиј владетел не бил спалуван и со 
својот коњ, кој во гробот се прободувал за да искрвари, над него седнат јавачот се 
закопувале. Па ова било огромна разлика меѓу Белците и Монголите (Готите и др.). 

Исто така, Црнците се обрежувале. И до денес девојки Црнки се обрежуваат. 
Монголските Индијанци скалпирале, а Монголите јаделе топло месо, крв ... 

                                                 
5 SsS- Slownik starozytnosci slowianskich 
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Стр. 46: „Различните извори се сложуваат во тоа дека Словените ги спалу-
вале своите мртви. Почетниот летопис ни пружа краток опис на обредот сохранува-
ње околу 850. година: ‘Кога некој умре, е предвидена гозба на телото, а потоа е 
припремана ломача, на која е ставен покојникот и е спален. Кога коските се собе-
рат, се ставаат во мала урна и се поставуваат на местото покрај патот, управо онака 
како што го прават Вјатичите сè до ден денешен.’ Худуд ал-Алам му додава на тоа 
неколку важни чинители: ‘Тие [Словените] ги спалувале мртвите. Кога машкиот 
умре, неговата жена, ако го сака, се убива’ “. 

„Еден занимлив постапен извештај, со богати информации, со мошне сна-
жен акцент на индијско-хиндуистичките обреди, вклучувајќи ја сути, го забележил 
922. Ахмед Ибн Фадлан, добро обавестен арапски патник: ‘Кога словенскиот бла-
городник умре, десет дена неговото тело лежи привремено во гроб, каде останува 
додека не се припреми мртвечки плашт за него. Неговиот имот се дели на три дела: 
една третина му останува на семејството, втората служи за покривање на трошо-
ците на сохраната, а остатокот се троши на опојни пијалоци кои се служат на по-
гребната слава. На денот кој бил обреден за конечно сохранување, е извлечен чаме-
цот од водата, а околу него се ставени парчиња на дрво во облик на човечко битие. 
Тогаш телото се преместувало од привремениот гроб и, облечено во скапоцено оде-
ло, е ставено во седечка положба во чамецот, на богато украсен наслонувач, околу 
кој се положувало убиени животни...Се ставани во чамецот. Една од неговите жени 
која со своја волја одлучи да биде спалена заедно со својот мртов маж, ја одведу-
вала во чамецот старица викана ангел на смртта. Би бидувала прободена од бочната 
страна на телото. Кога согорат дрвата насложени над нив, пепелта се собира и се 
става преку споменикот; а обредот се завршува со славење, што трае непрекинато 
четири дена и ноќи’ “. 

„Исто запазување најдуваме во различни трудови на други арапски ислам-
ски писатели. Роден во Мавр, древниот град кој домининирал со богатата оаза до-
лж реката Мургхаб, на североисток на Персија, ал-Марвази, географ и писател, пи-
ши на крајот на X и почеток на XI век: ‘Словените ги спалуваат своите мртви, оти 
му се поклонуваат на огнот.’ (Taba’ I al-hayawan). Шпанско-арапскиот историчар и 
географ Ибн Са’ид ал Магриби (1213-74) пиши за бескрајните словенски земји каде 
се ‘кажува, уште верни на релијата мадјус и поклонување на огнот:’ (Kitabl al-
Mughrib fi hula’ l-maghrib). Терминот мадјус, изворно древна иранска свештеничка 
каста, се употребува во исламските извори првенствено за следбениците на зоро-
астризмот, а секундарно за поклониците на огнот. Во својата научна географска 
енциколопедија al-Watwat (1234-1318) тврди дека Словените ја исповедуваат рели-
гијата мадјус и ги спалуваат на оган своите мртви’. (Mabahidj al-fikar wa-manahidj 
al-ibar)“. 

„Постојат записи за тоа дека гробниците на словенските угледни личности 
не по нешто се разликуваат од оние во другите древни цивилизации. Со ископува-
ње на кралските гробници во минатото и денес се потврдува присуство на коњ. Та-
ка во гробниците од средината на X век, откриени во новите ископувања, се најду-
ваат членови на кралското семејство, коњ и оружје, сместени во древен мртвечки 
коњ, опремен со сè што било по верување потребно за загробен живот. Тргнувајќи 
од материјално- естетички критериум, водечкиот авторитет за древната и преисто-
риска Европа, М. Гимбутас пиши: ‘Словенските кралски гробници се речити колку 
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и другите индоевропски кралски гробници, било да е збор за хетитските, фригиј-
ските, тракиските, грчките или германските.’ (M. Gimbutas, Sloveni, 1971)“. 

Се потврдува дека никогаш немало посебни било какви словенски народи. 
Следи тн.Словени да имаат традициите како на Траките. Ова говори, Траки-

те и тн.Словени биле едно исто. Токму и затоа она што го пишел Херодот за Траки-
те како најброен и несложен народ, до денес истото се однесува-ло за тн.Словени.   

Па вакви тн.Словени со тракијски традиции Бонифациј ги христијанизирал. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,6 во насловот Херодотови Трачани, пиши: 
„На основ на претходните Херодотови наводи...Се работи за погребот кај 

старите Трачани...Херодот на некој погреб морал да присуствува, оти во сè што тој 
кажува, нема ни погодбена реченица, а нити било каква сумливост. Еве затоа не-
гови зборови најпрво на српски: 

‘Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот на три дена се из-
ложува мртвиот и му се принесува секаков вид на жртви, се гости, претходно ожа-
лува (мртвиот); потоа се врши погреб, согорувајќи го, или- на друг начин- закопу-
вајќи го мртвиот во земја; направува хумка, отпочнува такмичења секој вид, во тек-
от на кои се доделуваа најголеми награди, со разлог, на победниците во поедини 
натпреварувања. Ето, погребите кај Траките се такви’ “. 

До денес останале старите традиции: по погребот на мртвиот следи гостење. 
Па машките седнуваат одвоено од женските како кај античките Македонци итн.   

„Нема ниаква сумливост, дека и Бонифациј како и папата Јован X, ја знаел 
вистината, дека античките Илири и Траки биле Срби, те. дека тие, кои подоцна се 
нарекле Словени, биле нивна крвна крв. Како инаку би можело да се протолкува 
потполната идентичост на Бонифацијевиот опис, кој се однесува на Словените, со 
оние кои- кај Херодот- се однесувало на Траките ? Ипак има една битна разлика 
измеѓу двата описа: додека историчарот Херодот раскажува како- непристрасен по-
сматрач,дотаму Бонифациј ја цептел омразата на католичката вера,која Србите тол-
ку пати ја осетиле на само во својата разрована душа, туку и со своето изрането те-
ло, често умирајќи од бодежите и ножевите во име на католичкото христијанство ! 
Дека ваков суд не е претеран, нека посведочи преводот на напред наведен одломок, 
кој во човечкото битие предизвикува усплахиреност и побуна против ‘цивлизира-
ниот’ Запад, кој и денес уште не го познава добро ни јазикот на ‘варварските’ Срби 
и Словени, а камоли суштината на нивните души и вредноста на нивното духовно 
благо ! Оти- чуениот француски ‘Ларус на XX век’ го изразува на следен начин: 

‘Обичаите на Словените на почетокот биле варварски и ги револтирало стр-
анците, кои со нив доаѓале 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 многубројни богови живо-
тни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратетејки ги погребите со гозби и во-
јнички игри, Жените се спалувале на ломачите на нивните мажи’ “. 

Склавините биле само Повеќебожци. Бидејќи се говори за жртви луѓе врска-
та била со македонските колонисти од на Рим, кои ги познавале делата на атинска 
Илијада и Одисеја, што не важело за Бригите- Келтите биле со бригиско потекло. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Словените на останатите им дале збор, 
наведува што пишел Илија М. Живанчевиќ за Словените: 
                                                 
6 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарии, Београд Досије, 1990. Преземено од Интернет. 
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„‘...Разни национални историски школи се послужиле со филологијата како 
помошно средство... уз тоа- за словенската историја воопшто ги земале оние писа-
тели, кои ... верски и национално им припаѓале на таборите, од кои на Словените се 
гледало со крвави очи... При сè тоа, продолжува авторот, Австрија создала генијал-
ен план... 

Против Јужните Словени имал- во прв ред, да се изврши напад и да се спро-
веде на оној начин, на кои Германите го спроведувале према Источните Словени: 

Непрекинато, на секое место, на секој начин, со секое средство- сугерираат, 
дека Словените се пониска раса. Таа сугестија кај завојувачите создавала самоуве-
рување, а кај нападнатите губење вера во себе. Губењето на верата пак има за по-
следица потполно признавање на туѓото водство. Покрај ова, за Австрија од наро-
чно значење било и разбивање на јужнословенските племиња и физички, и идејно. 
Тоа разбирање го помогнувал виенскиот апарат од селските нотараши до академи 
на науки и на тој начин, што непрекинато и секаде создавал и сугерирал некоја на-
ционална подвоеност на Јужните Словени. 

Ако го пратиме внимателно Живанчевиќевото излагање, ќе мораме без ика-
кво двоумење да заклучиме, дека оваа австриска паклена замисла во потполност е 
остварена и тоа- упркос уште еднаш во војна, во која Србите биле победеносни. На 
читателот му е јасно, дека се работи за период измеѓу Втората светска војна и дене-
шни денови. Австриско-германската замисла е остварена до последното слово.Оти- 
еве што писателот во продолжување на своето изложување кажува:  

‘Вакво разбивање на Словените од југот создавало разни центри и тие разни 
центри, под висока заштита на ‘науката’, имале и ‘научно’ да ја оправдаат тезата на 
‘разните словенски јазици на словенскиот југ, како и тоа, дека на таа основа на тие 
јазици- е создадена тезата за постоење на разни јужно-словенски народи’ 

На жалост, ни Српската Академија на Наука- или немала снага, или не ја 
сфатила заткулисната и тендециозна псеудо-научна игра на Германија и Австрија, 
те денес Германско берлинско- виенската школа, кажува Живанчевиќ: 

‘...триумфира на сите наши катедри на историја... (Таа Школа), застанала на 
гледиште, дека Словените треба да се трагаат како ‘варвари’... тек во шестиот век 
по Христовото родување, а нивното продирање на Балканот треба да се смета од 
Јустијановото доаѓање...’ “. 

Пак, варварски јазик бил пелазгиски на кого говорел и Платон. Следи во не-
гово време немало тн.грчки јазик, кој бил само Птоломејов Александријски јазик. 
Тој бил во употреба во Елада со Атина и тоа само како службен христијански јазик. 

Бидејќи до денес тн.Словени меѓусебно се разбираат, тие останале еден ист 
народ, како спротивност на Гермнаните кои до денес меѓусебно не се разбираат. Па 
тие уште се обединуваат со германски јазик, кој бил протестантски Лутеров јазик. 

Кога Германите се обединувале со германскиот јазик, Вук Караџиќ во Виена 
бил заведен да создаде нов српски јазик, раскинувајќи се тн.старословенко ткиво. 

 
ПОТЕКЛОТО НА ЕВРОПЈАНИТЕ 
 
Иво Вукчевиќ, на стр. 48, говори за Индо- ирански лингвистички корени. 
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„Еден дел на истакнатите археолози и лингвисти сумњаат дека степите из-
над, долж и измеѓу северниот брег на Црно и Касписко Море, сместени во областа 
измеѓу Волга, Дон и реката Урал vagina gentium се на Протоиндоевропјаните. 

Протоиндоевропски 

‘Протоиндоевропски јазик веројатно се развил од јазикот со кој говореле ри-
боловните заедници во Понтско-каспискиот регион’, пиши Ј. П. Мелори со зборови 
кои ја покажуваат општата прифатеност на археолошките и лингвистичките согла-
сности околу овој проблем. ‘Неможно е да се издвои кој јазик и која област, мада 
би бил можен лингвистички continuum од Дњепар на исток, кон Волга. Населбите 
биле ограничени првенствено со големи речни долини и нивни притоки, што, мо-
жно, резултирало со знатна лингвистичка разграниченост. Меѓутоа, воведувањето 
на сточарството и одгледувањето на коњот овозможило испитување на отворените 
степи... Во текот на овој период, кој условно го означуваме како протоиндоевроп-
ски (4500-2500), поголемиот дел на Понтско- каспискиот регион служел како про-
страна зона на меѓусебни контакти.’ (Никаде го нема говедото, свињата..., Р.И.) 

Експанзија 

Археолошките докази, сматра Мелори, упатуваат на експанзија на Протоин-
доевропјаните почнувајќи од крајот на IV милениум од правецот исток, преку сте-
пите и шуми-степи на западниот Сибир. Археолошките и лингвистички докази ука-
жуваат на тоа дека индо-иранскиот јазик се развил во III милениум пред Христо, во 
областа измеѓу Волга и Казахстан. Мелори пиши: ‘Од ова постаја доаѓало до посте-
пено преместување кон југ... До II милениум со индо-аријевскиот јазик говореле 
племињата јужно од Касписко Море, а веројатно и во Авганистан- северниот Па-
кистан, откаде конечно е потиснат на југ, во Индиската равница. Истовремено со 
овие развојни текови, во степите се развил иранскиот јазик и постепено се ширел 
кон југ, во денешен Иран и Авганистан, додека самата степа воглавно е препуште-
на на иа источните иранојазични племиња.’ 

Генетски доказ 

Гореспоменатата теорија е согласна, изгледа, со еден мал дел на генетски 
докази за тоа. ‘По мое мислење’, пиши истакнатиот генетичар, ‘постој снажна по-
дршка која ја пружаат археолошките сличности и, хипотетички, врски измеѓу запа-
дните и источните култури северно од Кавказ, кои дале поттик на експанзијата на 
пастирите номади, а добро познатата врска измеѓу индоиранскиот и барем неколку 
европски јазици би можеле полесно да се објаснат ако сите тие се продолжување на 
една едина група јазици, со кои се говорело пред околу 5500-6000 година во регио-
нот измеѓу Волга и Дон, и ако тој народ ги раширил своите гени и јазици како во 
правец на запад, кон Средна Европа, како и на исток, сè до Иран и Индија.’ (L. Luca 
Cavalli-Sforza, Genetic Evidence Suporting Marija Gimbutas’ Work on the Origin of the 
Indo-European People, From the Realm of Ances-tors: An Antology in honor of Marija 
Gimbutas, 1994). 

Протословени, Протоиндо-Иранци/Аријевци 

Периодот од V-X век на наша ера се сматра, према Џ. Мелори, како почеток 
на словенската експанзија, така и со завршеното раздобје на прото- или сесловен-
ството- со крахот на словенските заедници и со нејзиното распаѓање на различни 
модерни словенски јазици. Лингвистички докази, верува Мелори, укажуваат на тоа 
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дека пред распаѓањето на словенските заедници Словените претрпеле снажно ја-
зично влијание на народите кои говореле со ирано-сарматскиот јазик. 

Трубачов 

Еден од водечките современи авторитети за етногенезата на Протословени-
те, еминентни руски лингвист О. Н. Трубачев, има другчии, занимливи ставови за 
крајот на словенските заедници и почетокот на словенско-иранската врска. ‘Слове-
нско-иранските контакти’, пиши тој, ‘се оствариле на источната периферија на сло-
венството каде во првите векови на новата ера започнала симбиозата на Словените 
и Иранците. Тие исто така го подразбирале снажниот продор на иранските племи-
ња во словенските области, кои ... укажуваат на постоење на рани словенски дија-
лекти многу пред она време кое било прифатено во словенската филологија 1950- 
тите и 1960-тите... Со провалата на Скитите во областа на лужичката култура архе-
олозите одавно ги запознале... Словенско-иранските врски со најголем дел воспо-
ставени веројатно на средината на I милениум пред Христо. Тие сигурно влијале на 
словенската антропономија, која во тоа време била во стадиум на развој, одвојувај-
ќи се од апелативниот речник; во секој случај, бидејќи во словенските јазици била 
наследена протоиндоевропската би-компонента на антропонимските сложеници, на 
нивни лексички (и граматички) развој во тоа време влијаеле Иранците.’ (Linguistics 
and Ethno-genesis of the Slavs: The Anciens Slavs as Evidenced by Etymology and Ono-
mastics, InD7 13, 1985)“. 

Бидејќи денес тн.Словени говорат тн.словенски, јазикот на Иранците бил 
истоветен како на тн.Словени. Тој бил јазик на белата раса: варварски=пелазгиски. 

„Абајев 
Најнова теорија за ова можда заслужува најголемо внимание. Пионерскиот 

потфат на реконструкцијата на речникот на древниот скитски јазик В. И Абајев да-
ва потполно другчија ориентација и правец на проблемите на потеклото и каракте-
рот на словенско-иранската врска (ОсетинскиŸ Ôз∫к и фолÝклор. 1949). Према 
Абајев, скитскиот јазик имал доста заеднички стари изогласи со балто- словенски-
те, германските и итало-келтските немале заеднички изогласи со иранските јазици, 
што ја докажува автохтоноста на скитскиот огранок на иранските јазици во Исто-
чна Европа. Абајев пиши: ‘Сите доаѓаат на свое место чим го признаваме прису-
ството на иранскиот елемент во јужна Русија барем од почетокот на II милениум 
пред Христа. Во тој случај процесот кој довел до формирање на скитско-европски-
те изогласи би можел да се претстави на следен начин. После распаѓањето на иран-
ската етнолингвистичка заедница во југоисточна Европа, еден дел на племињата 
кој влегувал во нејзиниот состав се преселил на југ и исток, во Медија, Партија, Пе-
рсија и централна Азија. Вториот дел, претците на идните скитски племиња, оста-
нале во Европа и во текот на многу векови се развивале во допир со народите на 
централно- и источноевропската регија... Заправо во овој период е установен иден-
титет на скитскиот јазик внатре на групата на иранските јазици, кога настанале и 
бројни скитско-европски изоглоси...Посебно скитско- словенски изоглоси по број и 
обем далеку ја надминале врската на скитскиот со било кој друг европски јазик или 
група на јазици.’ (В. Е. Абаев, Скифо-европеŸские изоглос∫ на ст∫ке востока и за-
пада, 1965)“. 
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Следи скитски јазик бил само едно: тн.словенските- варварски=пелазгиски. 
„Живи паралели 
Лингвистичките докази се импресивни. Најобично поредување на јазикот на 

древните/модерните Словени и јазикот на древните Индо-Иранци покажуваат живи 
паралели во писмото, гласовите и значењата. Ваквите паралели се сè понеобични 
кога се земе во обѕир неколку значајни чинители.Индо-иранската основа за пореду-
вање, санскрит Рг-веда и ирански јазик Авесте, далеку се од идеалната тргнувачка 
основа. Рг-веда, најстара позната веда, и Авеста, фрагменти на древните списи кои 
ги зачувале Zartoshti или Зороастријанците, со векови усмено се пренесувани пред 
него што се запишани, пречистени и изменети со илјади години на историјата или 
повеќе. Мада траги на потеклото на Рг-ведата достигаат до XV век пред Христа, па 
и понатаму, таа на еден од многуте индијски дијалекти е запишана не пред III век 
пред Христа, кога две писма се појавуваат во натписите на Ашок. Најстар ирански 
јазик, авестијски, јазик на Авесте, е запишан многу подоцна, во IV век нова ера, со 
таков изговор кој повеќе ја замаглувал изворната јазична состојба. 

Изгубени јазици и дијалект 

Многу древни индо-ирански и со ним поврзани индоевропски јазици се из-
губени или останале непознати, со иземање на изоловани фрагменти. Таков е слу-
чајот со граничните индоевропски јазици на Анадолија, северниот Кавказ и Бли-
скиот Исток. Некои преживеани зборови побудуваат нарочито интересирање (нпр. 
хетитски бог Перунас, каситски бог на сонце Суриас, хетитски господар Ishan).Пре-
живеаните индо-ирански јазици и диалекти остануваат недоволно истражени по 
прашање на врската со старите и модерните словенски јазици. Има разлог да се ве-
рува дека во зафрлените брда се крие вистинско лингвистичко благо. На високите 
планини и оддалечени долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог на 
војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушту е Перун“. 

Анадолија и Ерменија ја создале Бригите- Бригија во Македонија ја приклу-
чил Филип II Македонски. Нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

„9А. Индо-иранско/српско-словенски речник 
Нашата примарна словенска основа за споредување, современиот српски ја-

зик, од индо-иранскиот модел дели неколку илјади години историја и развој, голем 
губиток на лексичкиот фонд, нарочито терминологијата поврзана за основната со-
цијално-религиска установа и вредноста. Со обѕир на темпото на лингвистичките 
промени, важно е да се истакне до 200. пред Христа, или подоцна, заеднички јазик 
на Аријевците-мигранти се развил во две засебни, различни јазици- индо-ирански и 
индо-аријевски. Во поедини важни примери, зборовите не само да имаат различно, 
туку и спротовно значење. На пример, индијско- санскритскиот збор за Бог, дева, 
сега е иранско-авестијски збор за демон, даева. Ипак, се испоставува дека писмото, 
гласовите и значењата на многу индо-ирански зборови имаат исти корени, како и 
старите и современите словенски зборови. Нема бројни и подлабоки паралели, на 
очигледни гласови и ритмови од оние во современиот српски јазик. Дури и најпо-
вршното читање на Рг-веда, Авеста и подоцнежни текстови и коментари укажуваат 
на следни паралели, некои можда повеќе привидни отколку реални. Во упоредниот 
список кој следи, освен кога на тоа се дава посебни упати, првиот збор е модерен 
српски еквивалент на санскритски збор кој потоа се наведува, воглавно од санс-
критски Рг-веде. Во некои примери, првиот и алтернативниот збор е страроруски 
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(СР), старословенски (СС), руски (Р), чешки (Ч) или полски (ПО) еквивалент, а вто-
риот збор ирански (Иран) еквивалент, воглавно од авесстијскиот ирански или срод-
ни јазици, како што се наведени (нпр. осетијски, алански, пашту, таџички)“. 

Српскиот и рускиот се само македонски падежен тн.старословенски јазик. 
Љубомир Кљакиќ, стр. 184, пиши: „Многу милениуми подоцна, 327. година 

п.н.е., го сретнуваме Александар Македонски како со чудо се чуди во долината 
Инд. Разлогот на чудењето на овој балкански космократор било сознанието дека 
индиските култови Шива и Вишна се идентични со култовите на балканските бого-
ви Дионис и Херакле. Шива и Вишна и денес се главни богови во народните веру-
вања на Индија. Нивното потекло е пред-ведско“. 

Стр. 187: „Освен артефакти на материјалната и духовната култура кои ја 
потврдуваат оправданоста на овој заклучок, не е згора да се повикаме и на ‘таткото 
на историјата Херодот и на неговите обавестувања. 

Тоа е Херодотовата приказна за Хекатеј од VI век п.н.е. и неговиот разговор 
со египетските свештеници во Теба. Елем, дошол Хекатеј во Теба и почнал да се 
разметува со староста на својата семејна лоза, поносен што може да ги наброи сво-
ите претци шестнаесет колена наназад. Свештениците, кои тоа стрпливо го сослу-
шале, го одведуваат потоа Хекатеј во одајата на големиот храм и му ги покажат ги-
гантските дрвени кипови на пораните врхивни свештеници. Кипови имало 345. То-
чно толку свештенички колена наназад Тебанците можеле да ја реконструираат 
својата минатост. Тоа го засрамило Хекатеј и тој признал дека Хелените према Еги-
пќаните се млад народ. Век подоцна, кога самиот Херодот дошол во Египет дома-
ќините го обавестиле дека од првиот до тогашниот владетел на таа држава поми-
нало точно 341 поколоние или равно 11340 години. Ама, самите Египќани знаеле 
дека не се ‘најстар народ’ на светот. Тоа, како нас не обавестува Херодот, е заслуга 
на една посебна ‘палеолингвистичка’ истрага која ја спровел Псаметик. Тој, наиме, 
утврдил дека Фрижаните или Фригијците се ‘најстар народ на светот’, што од то-
гаш Египќаните со уваженост им го признавале. Овие Фригијци или Фрижани биле 
дел на големата балканска заедница Пеласти. Документирана е дисперзија на Пела-
стите во Анадол, на Блискиот Исток, Кавказ, Долината Нил и Месоптамија, како и 
бројни трговски, културни и други врски од старобалканците од сите краишта. Со 
разлог, Хомер ги нарекол ‘боженски Пеласти’, кои уз тоа се и големи праведници. 
Тргнуваме понатаму, во овие Пеласти можеме да ги препознаеме ‘варварите’ од се-
вер кои, заблагодарувајќи на својата технолошка супериорност и знаења кои ги по-
седувале, оставиле така длабок траг во Индија. Од оптиката на материјалната 
култура, на оваа можност нас не упатува и Грахам Кларк, кој заклучува дека херој-
скиот свет на Ведите сосем е близок на Микенската култура и, и додавајќи пома-
лку, преданија на Келтите. во прилог на идентификување на индиските ‘варвари од 
северот’ и старобалканските Пеласти одат и веќе наведените лингвистички, техно-
лошки, митолошки, маталурски аргументи. Можам да наведам и други аргументи 
како што тоа е документиран чинител дека и балканските Пеласти и индиските ‘ва-
рвари од север’ граделе куќи и храмови од дрво, живеејќи во мали селски заедници. 
Оваа архитектура и начин на живот се потврдени со археолошки истражувања во 
областите на Винчанската и Триполската цивилизација“. 

„После светата братска шесторка му отишла на ‘Богот на диванот’ да го из-
моли на тешка казна за ‘Инѓија’. Иларион Рукавац, втемелувач на критичката исто-
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риографија кај Србите, сматрал дека до одговорот за старините на српските наро-
дни песни може да дојде во колку се сфати и анализира нивната блиска сродност со 
санскритските Веди. За старото српско- индиските, односно словенско- индиските 
врски убедливо говори и пишаниот споменик познат како Сказнија за индиското 
царство од XII-XIII век, како и словенската редакција на Александрида. 

Така се разјаснува и околноста дека словенските јазици се најблиски со за-
едничкиот извор со санскрит. Во зачуваните фрагменти на пелашкиот јазичен фонд 
се установени словенски слоеви, како и во Хомереовиот јазик. Уз сè ова, да го спо-
менам и ‘патот на свилата’, главна евро-азиска трговска, војна и комуникациона 
магистрала, ‘пат на свилата’: Балкан- Анадолија- Месопотамија- Индија- Кина. Ко-
ристењето на овој магистрален правец е документирано низ целата позната исто-
рија на човештвото. Тајното потекло на оние ‘варвари од север’ и нивниот ведски 
корпус, така се решава со веродостојна аргументација од она на која не навикну-
вале бројни парцијални и пристрасни теории и хипотези во текот на поминатите 
230 години“. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 61, говори: „Името Пелазг се толкува на разни на-
чини. По Хесиод тоа значи ‘најстар’, ‘оној од давнина’, што укажува на аријевско 
потекло на Пелазгите. На Балканот се појавуваат мноштво аријевски наоди вклу-
чувајќи и еден од најдревните аријевски симболи- свастиката (кукасти крст). (Овој 
многузначен аријевски симбол Хитлер го присвоил свртувајќи го правецот на дви-
жење на неговите краци, вместо аријевско-ведско од лево на десно.) Божицата Де-
метра е пелазгиско божество, а нејзиното име го содржи аријевскиот поим ‘земја и 
мајка’. Нејзиниот култ се јавува уште кај Винчанците, потоа Минојците, Сармати-
те, Илирите, односно Словените. Према Британска енциклопедија поимот Пелазг се 
поврзува со македонско Пелагонија. Во основа тој поим е ‘бел, светол’. Бело е еден 
од најраспротранетите топоними на широкиот словенски простор- бела вода, бела 
планина итн. Најдревен словенски град е Бел-град, Бел-Пел, Пела- една од пре-
столнините на илирско-словенска Македонија“.  

Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 30, пиши: „Сеќавањето на Александар Велики, 

Александар Македонски и неговиот легендарен коњ, останал зачуван и во нашата 
народна поезија (Верковиќев ракопис во САНУ), Во српската народна и црковна 
традиција се чуваат и успомените на уште еден космократор, на царот Јустинијан, 
викан и Управда. За тоа сведочи и Никола Ружиќ, кој го споменува овој цар како 
Србин. И денес името на авторот кој го застапува сфаќањето за Јустинијан како 
Словен, веројатно Србин, од околина Липљан. Го наследил на престол стрикото Ју-
стин и владеел од 526.- 565. година“. 

Г. Острогорски, на стр. 93, наведува: „Всушност, Јустинијан í давал правец 
на политиката на Царството уште за време на владеењето на неговиот вујко Јустин 
I (518- 527) кој,роден е во малото село Тауресиум (веројатно во областа на Ниш)...“. 

Пак, Таур=Таор...било во Скопско, каде била Јустинијана Прва, чиј наследн-
ик била Охридската архиепископија со Пеќката црква: таур=т аур=ур (тур)- говедо. 

Љубомир Кљакиќ продолжува: „Уверувањето дека Јустинијан бил словен-
ско, односно српско потекло, владеел во меѓународната интелектуална заедница до 
втората половина на XIX век. Никола Радојчиќ споменува ‘легијана на писатели’, 
која ја интересирала царот Јустинијановата личност и потекло на таа царска ли-
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чност. Радојчиќ додава и тоа дека ‘смешно и дангубно би била докринарноста, ако 
би покушал овде да ги нанижам сите писатели кои го прикажувале царот Јусти-
нијан како Словен’. Меѓу големите имиња на несловенска историогафија, ова ми-
слење го застапувале и Гибон, Ранке и Рамбо. Први јавно ја оспорувале теоријата за 
Јустинијановото словенско потекло се Р. Реслер 1873. во Виена и В. Томашек 1874. 
година. Радојчиќ истакнува дека Томашековите намери биле нечесни, те неговиот 
труд бил испириран со политички разлози. Томашек, прогласувајќи го Јустинијан 
за Албанец, ‘сакал на Словените, кои тогаш можда на тоа Словените биле чустви-
телно, да им зададе уште еден удар- да им речи како Германската наука утврдила, 
дека пред крајот на VI век нивни стални населби ги немало на денешниот Балкан-
ски Полуостров’. Радојчиќ сматра дека во оваа работа Томашек ‘во најмала рака, 
многу претерувал’....“. 

Стр. 226: Во текот на XX век Алберт Лорд одел по овој траг компаративно 
анализирајќи ја српската и општата југословенска 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. Интересна е појавата на Стефан Веровиќ (1821-1893), кој собрал и об-
јавил збирка на древни словенски песни од централниот Балкан под насловот Веда 
Словена. Во песните на Верковиќевата Веда Словена, се пее за Орфеј, Александар 
Македонски и другите словенски архајски херои. Верковиќевите објавени збирки 
после извесно време се прогласени за современ факсификат. Се разбира, тој самиот 
до крајот на животот ја докажувал нивната автентичност. Крстиќ, без обѕир на овој 
-воостанатото до денес неразјаснет- сплет на околности, се повикува на Верковиќе-
виот ракопис наведувајќи го во својот индекс управо Александар Македонски, како 
еден од хероите од народните песни на балканските Словени“. 

  
ФЛОРА И ФАУНА 
 
Бранко Вукушиќ, на стр. 64, говори за Индоевропската, Евроазиска теорија: 
„За индоевропската тема најдрагоцени биле трудовите на индуски научни-

ци, пред сè Bal Gangadhar Tilak, (1856-1920), ‘Арктичка прадомовина на Ведите’, 
настанати пред него што германскикте автори ја установиле индоевропската, одно-
сно индогерманската теорија. Тилаковата брилјантна теза, заснована на изворното 
толкување на аријевските, ведските текстови, потврдени со археолошки наоди во 
последните 100 години“. 

Стр. 70: „Индуските автори се вмешале во расправата на Европејците за вед-
ските текстови и индоевропската раса тек пошто германските истражувачи веќе 
успеале да ги поистоветуваат Аријевците со Германите. Нивните трудови со тоа се 
поинтересни оти, упркос тоа, се растеретени од евроцентричните погледи на оваа 
тема. Истражувањата на митологијата, ведската религија и погледот на светот ја 
впотполнувале сличноста на инодоевропските, аријевски корени. Тие дошле до 
сродност на санскрит со некои европски јазици. Првите индуски истражувачи биле 
под влијание на владеачката дифузна теорија за аријевската постојбина, на шире-
њето на културните влијанија од блискоисточното жариште према Европа и Средна 
Азија, од југ кон север и од исток на Запад. Затоа и староста на постанокот на вед-
ските текстови била ограничена до третиот милениум с.е. Областите на постанокот 
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на аријевската цивилизации се ограничувани воглавно на Средна Азија. Тезата за 
Хималаите, односно Тибет како првобитна постојбина на Аријевците имала, исто 
така, свои приврзаници. 

Трудовите на индускиот истражувач Тилак внеле вистинска револуција во 
размотрување на овие теми.Овој научник кој се сматра за ‘татко на индиското осло-
бодително движење’, бил активен предводник во движењето за ослободување на 
Индија од колонијалната зависност, чии дела ги продолжил и остварил Мохатма 
Ганди. (Ганди=г Анди, Р.И.) 

Тилак после сестраното изучување на ведските текстови и првите археоло-
шки резултати објавил сензационална теорија за арктичката прапостојбина на ари-
јевската цивилизација, по која постанокот на аријевската, ведската традиција и кул-
тура и прапостојбина на Индоевропјаните се најдува во најсеверните (хипербореа-
лни), арктички области на Евроазија, померувајќи го времето на постанокот на ари-
јевската култура за повеќе од две илјади години во препотопскиот, меѓугласиален 
период. Оваа претпоставка, арктичката теорија е примена со крајна неверица, одма 
е отфрлена и заборавена. 

Меѓутоа, после стотина години од нејзиното објавување, е потврдена со ‘за-
клучоците на преисториската археологија, антрологија,геологија и здравиот разум’. 
Покрај долгите години на темнувања, овој научник напишал три големи дела за ве-
дската, аријевската цивилизација, која до денес останала ненадмината во индоевро-
пеистиката. 

Во книгата ‘Орион’ (1893) Тилак ја утврдил хронологијата на стварањето на 
ведските текстови, го поместил времето на постанокот на овие текстови до најмаку 
5. милениуми с.е. а постанокот и процветување на аријевската цивилизација во ме-
ѓугласијален период на строст преку 20 илјади години.Во книгата ‘Арктичката пра-
домовина на Ведите’ (The arctic home in the Vedas, 1903), Тилак брилијантно ја до-
кажал тезата за северната (хиперборејска), арктичка прадомовина на Аријевците, 
првобитна колевка на сите подоцнежни ограноци на аријевското етно-културно 
стебло. Потоа изворно ја изложил аријевската космогонија, ведските мудрости и 
филозофскиот поглед на светот, шастра (Srimad Bhadgvad-gita-Rahasya 1915). За таа 
книга Махаматма Ганди рекол: ‘Неговото ремек дело ќе остане ненадминато за 
уште долго време во иднината. Никој не презел посовршени истражувања кои се 
издигнуваат од Bhadgvad-Gita и Veda’ 

Во ‘Орион’, по истоименото соѕвездие, Тилак ја објаснува тријадата на вед-
ските боженства и ја одредува за тогашно време мошнме смело границата на старо-
ста на создавањето на ведските текстови и генезата на аријевската цивилизација ко-
ја изнедрила. Таа граница ја поместил за неколку илјади години подлабоко во ми-
натото во однос на оние кои тогашната историографија ги одредила, ограничена на 
европската антика и сумерската цивилизација, како основни параметри на древно-
ста. Тилак чврсто верувал во изворната зачуваност на ведските традиции во тексто-
вите на Ведите. Затоа поклонил полно поверување на географските, астрономски, 
метеоролошки податоци, опишувањата на природата и дошол до мошне точна сли-
ка за времето и просторот на генезата на ведските традиции. За него ведските обре-
ди биле во чврста врска со процесите на природата, промените на годишните доби, 
како спрега измеѓу цикличките промени на небото и во природата. Тоа изискувало 
висок степен на астрономски знаења од ведските свештеници, односно астрономи. 
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Тие знаеле за коњукција на соѕвездијата, разлика измеѓу ѕвездите, сидералните и 
земските години, имале прецизна слика на небото на северната хемисфера, нивната 
година почнувала од зимскиот солстициј, а не од пролетната равнодневница. Тилак 
во ведските текстови ги воочил милениумите долг период на пратење и бележење 
на законитоста во промените, изузетно високо ниво на астрономски знаења. Толку-
вањето на астрономските обавестувања од Веда, прецизно ја утврдил хронологијата 
на создавањето на постари и помлади дела на ведската книжевност од почетокот на 
постгласијалната ера до Будиновото родување. (Буда- буден, Р.И.) 

Пред Тилаковото капитално дело ‘Арктичка прадомовина на Ведите’ се ве-
рувало дека се најстариот слој на Ведите потекнува од 2400. г. с.е. Тилак тргнува 
од тоа дека со последното ледено доба, односно потопот (во X милениум с.е.) е 
уништена прадомовината на Аријевците, дека дошло до нивно поместување од ар-
ктичката колевка кон југот и запад. Во текот на милениумите на поместувањето 
према југ во постгласијалниот период, се забележени ведски текстови на нивниот 
индуски (Веда) и иранската (Авеста) огранок“. 

Се говори за правец Исток и Запад- Индија и Персија. Ова објаснува дека 
преселбите никогаш не биле од Север кон Југ. Па на Север имало само до проста 
репродукција, а без зголемување бројот на населението за што се потребни соодве-
тни климатски услови за исхрана..., нема-ло потреба да има преселби на Југ. А и до 
денес во Европа преселбите останале да се само по правецот Вардат- Морава- Ду-
нав...Рајна...Што се однесува за правец Исток- Запад, доказ е говедото Зебу (Зевс)- 
тоа било говедо од Источното Средоземје. Тоа со преселбите стигнало во Индија, 
каде на неговата грпка почнало да се складира лој неопходен за сушниот периоди 
без доволно вода- од маста во метаболизмот се добива најповеќе вода, однос 1 : 1. 
Како што било со Зебу со складирање на лој, исто се случило со овцата на коренот 
на опашката или во тртката. Пак, кај свињата се складирала многу поголема коли-
чина сало. Затоа следи говедото како Зебу стигнало до Месопотамија, и во Африка, 
но не западно од Месопотамија. Исто така, и монголско- индискиот бивол, кој бил 
и афрички- темните раси биле со заедничко потекло од пред да имало континенти- 
од Индија во Месопотамија стигнал до новата ера. Со него се објаснува, дека Бел-
ците од Источното Средоземје стигнале во Индија, но никако обратно. Ова говори, 
Индоевропјани никогаш немало: Индијците биле темни- Белците бели. Ова се обја-
снува и со доказот, не било можно две раси да потекнат од исто место-Индија. Па и 
затоа Белците секогаш патувале само кон Исток, а Индијците на Запад, но не инаку.  

„По Тилак првиот, Адитин, преорионски период обфаќа време (од 8-5. миле-
ниуми с.е.) кога ведската традиција уште не била кристализирана во подоцнежните 
познати литерални облици. Тоа е време кога преживеаните Аријевците се селеле 
према југ“. 

Секој оној кој останал замрзнал, никако не преживеал за да се сели на југот. 
Следи отпаѓа: „...преживеаните Аријевците се селеле према југ“- без докази. 
Во книгата, „Животот- како настанал ?“,8 на стр. 202, стои: „Во деновите... 

Сепак, на високите планини се пронајдени морски школки. А еден понатамошен 
доказ во не толку далечно минато се случил потоп од огромни размери е големиот 
број фосили и лешеви наталожени во заледените, калливи талози. The Saturday Eve-
ning Post забележал: ‘Многу од овие животни биле совршени свежи, цели и не-
                                                 
8 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 1999 на македонски јазик. 
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оштетени и сè ушто стоеле или барем клечеле во исправена положба ... Според на-
шиот претходен начин на размислување- ова е една навистина шокатна слика. Го-
леми стада од огромни, добро нахранети животни кои не биле посебно создадени за 
крајно студени услови, спокојно се хранеле на сончевите пасишта... Наеднаш сите 
загинале без некаков видлив знак на насилство и пред да можат дури и да го про-
голтаат последниот залак храна, а потоа биле брзо замрзнати, и тоа толку брзо што 
секоја клетка на нивното тело е совршено зачувана’ “. 

Има и слика: „Замрзнат мамут откриен во Сибир. После илјадници години, 
во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, а неговото месо мо-
жело да се јаде кога било одмрзнато“. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 71, пиши: „На резултатите на Миланковиќевата 
математичка климатологија Будимир посебно се повикал критикувајќи ја теоријата 
на тв. ‘линија буква’. ‘Нордиската’ школа ја прифатила оваа теорија како крунски 
доказ за заклучок за европскиот север како ‘инодоевропска’, односно ‘индогерман-
ска’, па следствено и словенска прапостојбина. ‘Нордитите’ ја интерпретираат ‘ли-
нијата буква’ како историски непроменлива ‘линија’ која претставува простор из-
меѓу Калињинград (Кенингсберг) и Одеса. Уз помош на Миланковиевите истражу-
вања Будимир ја покажал како неодрживост на таа теорија. 

‘Словенските населби према тоа се најдувале односно можеле да се најдат 
од јужна страна на таа линија, за која веќе се знае дека стално се поместува поната-
му према североисток.Ова поместување е во врска со повлекувањето на последниот 
леден појас, кој по мислење на стручњаците допирал до 45 степен севрна ширина и 
тоа би одговарало на линијата која ја има Сава со долниот тек на Дунав. Тој леден 
појас бил толку моќен да оставил видни траги на глечерите на сите повисоко балка-
нски планини па и на самиот Олимп. Сфаќањето на Хирт, Кречмер и останатите но-
рдисти за протоиндоевропската, па према тоа и протословенската постојбина во 
оние европски области кои лежат посеверно од 55 степен северна ширина е тешко 
да се прифати од гледиште на Миланковиќевата математичка климатологија. Лини-
јата буква почнува денес од Калињинград а тоа е на 55 паралела. Ама пред 50 веко-
ви кога почнала да се растура протоиндоевропската заедница таа линија буква мо-
рала да биде знатно повеќе на југ. Ако се смета макар со осреден климатски оптим-
ум, протоиндоевропските населби е тешко пред 50 векови да се допирале понатаму 
на север од таа линија...’ 

Во теоријата ‘линија буква’, посебно место зазема црвеното срце, својствено 
на буквата Fagus silvatica. Утврдено е дека заправо балканската буква или Fagus si-
lvatica, ‘мимо сите свои сродници по учењето на дендролозите се одликува со црве-
но срце’. 

Фитоним црвено срце е утврден кај балканските и анадолските Миси кои, 
како и Лирите ио Лидите ги ‘вбројуваме во Пеласти’. Поимот црвено срце е важен 
и поради тоа што на основ на него се утврдува и така важните поими како што се 
пишење, злато, блистење, сјајен итн. Овие ‘протоиндоевропски’ поими се докумен-
тирани кај Протословените во истата балканска област. 

Поновите теори за селидба на народите засновани на математички модели 
на генетската статистика, на демографска статистика и нејзините математички мо-
дели, наголемо ја потврдуваат Будимировата палеолингвистичка, метеоролошка, 
дендролошка и географска анализа и нејзините резултати. 
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Гавела 1962 година, исто така скренал внимание на неодрживост ‘нордиски-
те’ теории за ‘Индоевропјаните’ и нивната прапостојбина. Тој дошол до заклучоци 
дека ‘праисториската и протоисториската минатост на Европа покажува дека во неа 
постојат само две основни категории на популација...Палеоевројани и Нео-
европјани’. Гавела утврдил дека ‘не постојат воопшто граници измеѓу протоисто-
риските неиндоевропски и ‘индоевропски’ популации’, те дека ‘постој извесен кон-
тинуитет на интелектуалната еволуција на човечките заедници од палеолитиката до 
развиените и издиферницирани протоисториски епохи’. Обилието на докази овде 
пружа археологијата, а пред сè палеолитската и неолитската антропоморфна ста-
туета за која ‘може да се рече дека се манифестации на истиот спиритуалниот и 
интелектуален феномен, истиот филозофски и религиозен интерес за светот, фун-
кцијата на истите опсервации и емоции’. Тоа сè сугерира на ‘идеата за можностите 
на физичкиот и психичкиот континуитет во развојот на евроазиското општество’“.  

Преселбите биле само од југ кон север, а и сувиот појас се поместувал на се-
вер- житница за Балканот со Мала Азија бил Египет, Подунавјето и Јужна Русија... 
Следи ДНК оддалечноста се протега-ла од југ кон север, но никако обратно, итн. 

Во Ларус,9 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. 
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. 
Бранко Вукушиќ  продолжува: „Вториот циклус (од 5-3. милениум с.е.) е во 

раздобјето на соѕвездието Орион, кога пролетната равнодневница се најдува во 
Орион. Тогаш настанала најважна ведска химна и основната структура на ведската 
религија и погледите на светот. Бардите уште не ги заборавиле значењата на преда-
нијата од арктичката прапостојбина која им е пренесена. Тоа е добата на првите по-
кушувања на реформите на календарот и жртвениот систем во склад со новите 
услови“. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Милош С. Милојевиќ... наведува, што 
тој пишел. „Пред сè...да почнеме од Тибет: 

Нано-хе, кога неа í се одземе ова кинеско хе, тогаш излегува чисто наше 
Нана; Божан, Милован, Чујан, Чедо, Јарак, Сила, Лујан, Мањка, Салеб=Сареб, Дра-
гор,Мили,Полјача,Малин, Сјамбра или Србица,Сарбилин,Шибан, Божан, Цича, Са-
бија, Самба или Сарба, Срби, Рупељ, Рудник, Неда, Јара, Сањарин, Гора, Луч, итн“.  

Следи:„19. февруари 1981.г. ја донел ‘Chicago Tribune’ следната вест за ‘Нај-
стара ‘кинеска’ мумија’, од која се гледа, дека таа не претставува жена кинески тип, 
туку руса жена на белата раса...“. Таа била стара 6.470 години. Оваа преселба на Бе-
лците на тие простори им претходеле на Монголите еден милениум.Тогаш Монго-
лите живееле во Источна Азија, откаде многу порано се префрлиле во Америка... 

Белците имале говедо, коњ, овца, коза, свиња..., а Монголи-Индијци бивол... 

                                                 
9 „Opšta enciklopedija Larousse“, 1967, LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris (Beograd, 1973) 
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Т.Ф. Гаскел,10 на стр. 14, пиши: „Од време на време со текот на ледените 
доби низ целата геолошка историја на Земјата знатни количини на вода ги заробува 
во мраз. Денес, всушност, живееме во умирачкиот стисок на леденото доба кое го 
достигнало својот врв пред некои 10.000 години, а започнало измеѓу некои 500.000- 
1.000.000 години порано. Околу 1/10 вкупна површина копно денес е заледена“. 

„Додека...најмалку три долги периоди глацијација...700 милиони години“ 
„Количината на вода...Време на овие периоди наотопување може да се одре-

ди со помош на фосилните остатоци и методот јагленород- 14, кој е поточно за 
поблиску време (последните 20.000 години). Од 18.000 па до 6.000. година морето 
нарастело готово 90 метри, така да не е за чудење што пораните записи на човечка-
та историја споменуваат поплави и потопи... 

За последните 6.000 години сегашното морско нивоа останало со отстапува-
ње од 3 метри горе- долу...“. 

Во Левантската котлина белата раса опстојувала до потопувањата со вода... 
Како Левантот се налевал со морска вода, од него Белците најпрво се селеле 

на најблиските простори, а потоа во поддалечните: Индија...Кина...и Јапонија. 
Следи на наведените простори да има остатоци на Белци, нивни традиции ... 
Олга Луковиќ-Пјановиќ продолжува: „Така од споменатите записи на Мака-

ров, да ги наведеме овие месности во некогашните српски, одн. индоевропска раса 
земји, или со санскритски најдуваме: ...Нагор, Чарнигор... како во народната песна: 
‘Чарни Горо !’...Кобиље, Ковиље, Стан, Малабара, Велесград (денешен Велес во 
вистинска Србија)11...Значи, многу имиња станови, од станиште покажуваат исто 
така, дека во тие земји некогаш живееле Срби12...Такви се: Индостан, Авганистан, 
Бјелуджистан, стан Белиќа, српско племе, Ларистан, Курдистан, Ратистан...Па ме-
сности во Индија, кои уште денес носат чисто српски имиња,13 кои немаат ника-
квои значење за денешните Индијци, нити можат со денешниот нивни јазик да се 
протокуваат што значат, со што и се тврди некогашно станување наше во Индија. 
Така во книгата и картата на Британската Империја, направено од шведскиот ген. 
лојтн. гроф. Бјорнштајнерн пр. Голуб., Москва, 1840.- ги најдуваме овие имиња: 

Млава, Уд, Рајастан, или Рацостан, Прамен, Серба, Дрвар, Ќурур, Србумпур, 
Сербинагор, Леја, Лаѓана, Мутин, Миќани, Сарбја, Равнагора, Лаѓани, Котор, Бар-
ка, Веќова, Буна, итн., итн.“. 

Во прилог се наведува бригиското дативно-у: аину, Зебу, Бату кан...Авторов 
Бриг=Брзјак по дедо од татко е од семејството Чакре-вци. Следи да било во упо-
треба поимот чакра. Па кратка јакна позната како руска која била носена во Кина ...  

Со преселбите од Источното Средоземје си ги носеле своите традициите ... 
Бранко Вукушиќ  продолжува: „Во третиот период (3000- 1400 с.е.) проле-

тната равнодневница се најдува во соѕвездието на Плејада (Критикас). Тоа што пре-
данијата за арктичкото потекло веќе доста избледиле се чини ведските химни се те-
шко разбирливи. Во овој период се развива жртвен систем и математика, а брахма-
ните го систематизираат ведското наследство. 

                                                 
10 Seas, Maps and Men. Copyright Geographical Projects Limited, London, 1962-Младост, Загреб, 1969. 
11 Според српско предание, Белград и Смедерово биле во Македонија- во 20 век препеано на српски.  
12 Срб не бил народ туку срп да српи=жние.Срби имало на сите стари континенти- без српски народ. 
13 Во Кнежеството Србија се говорело како македонски со ва-на-та, што го променал... Вук Караџиќ. 
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Четвртиот период (1400-500. г. с.е.) претставува предбудустичко раздобје, 
односно реакција на изродување на брахманизмот, создавање на будистичката су-
ра и дарсхана, настануваат и филозофски системи“. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Словените на останатите им дале збор: 
„(Илија) Живановиќ понатаму продолжува, дека во овие истражувања се 

вмешале и антрополозите. Така Retzius Anders14 ги делел белите луѓе по облик на 
главата на долихоцефални15 и брахицефални.16По него- Словените поново се нашле 
меѓу Монголите... Па ипак, решението не било пронајдено. Тогаш отпочнало да се 
расправа затоа, каде Аријаните живееле... Претпоставката, дека нивната постојбина 
е Јужна Русија, е отфрлена поради неподударноста на флората; во Јужна Русија, 
имено, не успева сè она, за што постојат називи во праиндоевропското. Према 
другата претпоставка, првобитниот аријански завичај, би се најдувал во Индија, 
или пак во Централна Азија. Индија е земена во обѕир особено затоа, што и во де-
нешниот хиндуски јазик се задржале мошне стари јазични особини, но тоа гледи-
ште, тврди Живанчевиќ, со обѕир на флората и фауната, е отфрлено“. 

Во Атласот,17на стр. 122/123 се прикажува интезивно производство за исхра-
на и сировина за индустријата. Тоа се гледа во Европа. Екстезивно Мала Азија, 
делови на Индија и Индокина со Јапонија. Следи да отпаѓа било каква врска на бе-
лата раса со Азија, а Индија била споена со Африка- темните раси со исто потекло. 

Стр. 142/143: Скоро истото се гледа за житарици. Исто важи за мешункасти. 
Ова исто се потврдува за грозјето, јаболко, круша и коскести плодови (слива итн.) 

Сојата масовно се произведува во Јапонија и западно од неа. Таа била одне-
сена со Белците, кои ја имале и крвната група А- денес во Јапонија неа ја има 38%. 

Бидејќи монолската крвна група В неа не ја поднесува, таа била на Белците. 
Па Северно од Црно Море било за темен чај, свила, дури се говори за пат на 

свилата, а Скитите со Скитија до Индија уживале на конопот кој бил монголски- 
ленот на Белците од Балканот со Мала Азија. Следи да се потврди дека белата раса 
немало ништо заедничко со просторите каде виреел коноп, свила, темниот чај... 

Белците имале домашни животни (говедо, коњ, свиња, овца, коза...), кои ги 
немало северно од реката Дунав со сите азиски простори- западно од Мала Азија. 

Токму и затоа реката Дунав било гранично генетско- географско подрачје за 
домашни животни, кои со преселби биле пренесени и низ ненаселениот континент. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 83, говори за Диви, слободни и немаат владетел: 
„Словените како Склавини конечно влегуваат во историските записи како 

дунавски Склавини во Дијалозите на Псеудо- Цезариј, компилација од V век за-
снована на еден дел на извори од VI век: ‘Склавеноите... се диви, слободни и нема-
ат владател... Меѓусебно се довикуваат како волци кога завиваат’ “. 

Се потврдува дека северно од реката Дунав се живеело како во дивина, без 
домашни животни. Ова било повод, тие да се хранат со сè што таму ќе се пронајде. 

                                                 
14 Шведски анатомист, антрополог и автор на студијата за обликот и пречникот на човекиот череп. 
Живеел од 1796-1860. 
15 ...или доликохефален, те. „долгоглав“, оној, на кого главата му е отприлика за четвртина подолга 
од ширината. 
16 ...или брахикефален, одн. „краткоглав“, или чија ширина на черепот е 4/5 на должината. 
17 DER GROSSE READER’S DIGEST WELTATLAS,Verlag Das Beste G.m.b.H. Stuttgard-Zürich-Wien. 
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Ова се потврдува со доказот што Балкан и Мала Азија имало само со волски 
коли, а северно од реката Дунав само со коњски коли- коњските коли биле само пр-
илагодени магарешки коли од Месопотамија до со Египет... Таму колата стигната 
како што стигнало магарето, а имало камилски каравани уз Црно Море до Скитија. 

 
СО БИОЛОШКИ МЕТОДИ БЕЗ ТН.СЛОВЕНИ И СЛОВЕНИ 
 
Според египетските записи и цртежи од XV и XVI век пред нашата ера се 

говори за тн. ‘четири раси’. Всушност, не биле ‘четири раси’, туку се нацртани 
четири лица: првото, второто и четврттото се преставени Белци со различен начин 
на облекубање..., а треттото лице е преставен како Црнец- и Семитите биле Црнци. 
Следи првиот и вториот како да е Египтјан и Сумерец со закосени очи, што не се 
забележува на четврттото лице. Тоа има долга коса, како што носеле и Бригите итн. 

Да не се изуми дека во 17 век п.н.е. во Египет биле населени Бригите, по-
знати како Хикси, со нормални очи- нормални очи и Пелазги со пелазгиски богови 
биле Феникијците. Хиксите таму стигнале со волски коли, а ги понеле коњите за ја-
вање. Ова било повод, коњот во Месопотамија со до Египет да биде бригиски. Пак, 
говедото на Египет и Бригија било со потекло од Левантот. Бидејќи бригиското го-
ведо имало понатамошен развиток, говедската кола која го носела мртвиот фараон 
не било египетско говедо туку бригиското со посебен начин на протегање на рого-
вите- денес буша... фризиско кои немаат баш никаква врска со египетското говедо. 

За да се образложи белата и црната раса, се додава дека границата меѓу бе-
лиот и црниот човек не е Средоземно Море, туку пустињата Сахара. Следи Црнци-
те од јужно од Сахара низ неа продирале на север, на просторите на белата раса, а 
таа за време на леденото доба опстојувала во Левантот- таму била создадена крвна-
та група А. Бидејќи таа е вегетеријанска, флората и фауната кои биле во врска со 
белата раса не вирееле на просторите на Црнците, а тие биле поврзани со Индија... 

Па се говори за черепи, дури и на посебни словенски народи,а такви немало. 
Ј.Г. Хан,18 под XII Карма, пиши: „Према овие особини на карактерот Алба-

нски...Додека, Ауребах, кој за оваа карактеристика на Албанскиот тип расправа, (а 
кој со осумнаесет годишно бавање во Албанија веќе со овој доста е запознат), ра-
спознава во Албанскиот черепи три особини: ‘слаба затурена долна вилица и при 
тоа мала и мошне добра брада (коска); поголема или помала јаболчица (Ausbau-
chungen), потполна оскудица на она издигнување на стражниот дел на главата зад 
ушите. Тој ги нарекува Албански черепи за разлика од другите слични черепи- тро-
ќошкаст. Јас можам ова тврдење само во толку да го потпомогнам, во колку вакви 
глави сум гледал, ама никаде исклучиво или во гомила. Долгоглави черепи ретко 
сум гледал, па и словенски тркалезни глави не сум можел да запазам толку колку 
сум се надевал. Ако Албанската приказна на овие брѓани е вистината, која вели де-
ка Словените биле староседелци на оваа земја а Албанезите млади дојденци,- тогаш 
би можело да се земе, дека постарите типови готово сосема се изравнале со поно-
вите. Но ова прашње, кое чисто во заплавата на анатомијата доаѓа, ние немаме баш 
нималку повод. 

Како и првиот пат така и сега, јас залудно се трудев да изнајдам чист Албан-
ски тип; и овој пат значи морав да се вратам со празни шаки. Стварта е многу по-
                                                 
18 Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардар, Београд у Државној штампарији 1876. 
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тешка, отколку тоа би можело да се скрха. Косата повеќето е смеѓа ама ретко чи-
сто смеѓа (Urbraun), значи премин на отворен рус, како што ми се чини дека вооп-
што повеќе сум сретнувал руси но мрки деца. Црна маст е во малцинство, јаглен 
изузетно, исто така светло руса. Долж Дрина и кај христијаните и кај Турците е 
обичај да се бричи цела глава само над поттилот оставаат мало перче; ама и ова 
нешто малку коса не се пушта подолго од судланицата, која по правило под капата 
се згужвува; а мошне ретко може да се види на надвор да вири. Капата во нив е од 
загасита волна уваљано (кече), но од евтиноста во обичај е јак и црвен фес е ра-
ботен во Јеврони“. (ваљано=вал=влаено + х =влахено: Влах=Влав-само овчар, Р.И.) 

Се кажа: „словенски тркалезни глави“, а Андерс вели: „Словените поново се 
нашле меѓу Монголите“. Вакви биле Татарите од Црноморието-долги на Кавказот... 

Авторот наведе: „обичај да се бричи цела глава само над поттилот оставаат 
мало перче“. Следи имало Монголи: Татари со тркалезна и Черкези со долга глава. 

Во прилог се наведува за Св. Еразмо кај Охрид: постар скелетен материјал 
од 7- 8 век и помлад од 9- 11 век со свои разлики. Следи авторите за вториот да го-
ворат дека тој со сигурност може да им се припише на Словените. Постарата серија 
се одликува со брахикранија, а кај помладата преовладува мезокранија, што е по-
тврдено и во споредбите со прилепските черепи од 11- 12 век. Па авторите, тврдат 
дека постариот тип му припаѓал на постарото население од овие простори, а дека 
помладиот тип настанал со мешање на домородното со новодојденото население. 

Бидејќи никогаш немало Дојденци-тн.Словени, немало тн.словенски черепи, 
ниту некакво си мешање на Домородци и Дојденци. Секако, да не се изуми дека 
споредбата била наполно погрешна и недозволена затоашто не се споредувале две 
популации на исти простори и во исто време. Токми затоа кажаното 100% не држи. 

Во прилог за други простори се говори и за редок тн.словенски череп итн. 
Вилијам Ц. Бојд19 пишува за влијанието на селекцијата кај човекот. Вероја-

тно била постепена брахицефализација во централна Европа, особено меѓу Слове-
ните. Уште Швидетцки спомнал цел низ черепи од Чешка и Русија дека покажуваат 
промени кои напредувале од век во век, а просечниот индекс од 73-75 се качил на 
83 пред почетокот на 19 век. Се наведува табела за кранијалниот индекс меѓу нор-
дискиот тип и источно европскиот тип за времето 1200 г.п.н.е. со 69,2 и 76,1; 300 
г.н.е. со 69,6 и 77,1; 1200 г.н.е. со 73,5 и 78,6 и 1935 г.н.е. со околу 81,0 и околу 
86,0. Мисливец навестувал едно објаснување дека доминацијата на брахицефални-
от облик на главата над долихоцефалниот, како несвесен израз на замислената по-
јава на „генофагијата“ и тоа во брзината со која се добива рамнотежа на гените кога 
нема селекција и мутација, па можеме да се сомневаме дека ова е право објасну-
вање оти брахицефалните гени веќе биле во рамнотежа со долихоцефалните гени 
кај најраните популации. По се изгледа дека е најверојатно причината на скора-
шната брахицефализација е дело на природната селекција. Тоа значи дека брахице-
фалните единки имаат извесна предност во борба за опстанок над долихоцефалните 
единки. Вајденрајх мислел дека главата на брахицефалниот тип има подобра ра-
мнотежа на вертебралниот столб. Се работи за тоа што кај некои популации со из-
должен облик на главата, тој е постепено сменет со заоблен облик. 

За доказ, дека черепот не е одлика на народ, а нема национален ген, е след-
ниов пример: Петар Лончар (1961), “Историја на античките Грци“, Универзитет во 
                                                 
19 A.L. Kreber, Antropologija danas, Vuk Karadžić, Beograd, 1972. 
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Скопје, зборува дека “антрополозите константирале дека во Старата и Средната 
минојска епоха жителите на Крит повеќе биле долихокефални; дека во Доцнежната 
минојска епоха бројот на брахикефалните на Крит многу пораснал, а бројот на до-
лихокефалните опаднал. Мезокефалните во сите минојски епохи се добро застапе-
ни“. Од наводот на авторот произлегува дека климата се променувала, таа била се 
потопла и потопла, со послаби ветрови. Истото се однесува за пигментот, кој е по-
темен во зависност од изложеноста на сонцето, што е потврдено со Критјаните. 
Дјурант пиши: “Нивната кожа при пороѓај била бела. Дамите, кои се држат во лад, 
имале светол тен, конвенцијално бледило; ама машките, кои на сонцето создаваат 
богатства, така се препламнати и румени, да Грците ги викаат како Феничаните 
Phoinikes- пурпурни, црвено-кожци. Главата е повеќе долга отколку широка, цр-
тите се оштри и префинети, коса и очи сјајни, како кај денешните Италијани. Овие 
Критјани очигледно се огранок на ‘медитеранската раса’ “. 

Кога се говори за оформувањето на черепите најбитна била исхраната. Биде-
јќи никој неа не ја истражил, тврдењата се произволни. Важност има pH- вредност 
на почвата,а од неа зависи различниот удел во растенијата на калциум, фосфор итн. 

Дури биометрискиот метод е наполно погрешен- антрополозите одат дире-
ктно на t- тест да се проверат разликите. Бидејќи него мора да му претходи F- тест-
от со кога се испитува дали групите се случајни и правилно оформени, а тој се од-
бегнува, без него испитувањата на антрополошките разлики никако не се озбилни. 

Бидејќи народите не се со ист удел на крвни групи, немало етнички народи. 
Бранко Вукушиќ, на стр. 62, пиши: „Пелазгите се наследеници на творците 

на винчаското писмо дури и на пораните палеолитски жители на Подунавјето, на 
Балканот, Евромедитранци. Археологот Софија Давидовиќ- Живановиќ тврди дека 
‘резултатите на антролошките истражувања на скелетите од винчанските наоѓали-
шта со методот ДНК анализите укажуваат на идентичност на епигенетските кара-
ктеристики на Винчанците со претходното автохтоно население со кромањонски 
одлики од подунавското наоѓалиште на Падина, Хајдучка Воденица, Лепенски Вир, 
Гомолав и подоцното население на Панонија (Житиште, Бачки Петровац)’. Тоа го 
потврдува и младата српска научница Билјана Чуљковиќ со анализа ДНК материја-
ли на ѓердапската антрополошка серија стара седум илјади години. Најновите нао-
ди од Винча (5. Маркотиќ: Vinča cultura) ја потврдуваат автохтоноста на вичанско-
то население и продолжувањето, не само антрополошки, туку и културни каракери-
стики сè до современото јужнословенско население“.   

Ова говори, дека Балканците биле домородно население, само со ДНК одда-
леченост од југ кон север, како што биле преселбите по Вардар- Морава-Дунав- 
Рајна. Ова се совпаѓа со развивањето на земоделските и градските заедници, што е 
во согладност со генетичарот Луиџи Лука Кавали- Сфорц итн.  

Во прилог е наводот според ДНК- Македонците биле само едно: домородци. 
 
ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛЕ БАЛКАНЦИ 

  
Љубомир Кљакиќ, на стр. 17, пиши: „Милоје М. Васиќ од почетокот му се 

спротиставил на владеачката доктрина тв. ‘нордиска’ школа во европската археоло-
гија. Доследно ја развил аргументацијата за Винча како јонска колонија. Клучот за 
разбирање на таа неолитска заедница најдувал во митовите за Хиперборејците и 
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Аргонаутите, во Херодовите вести, Хомеровите епови и, посебно, во скруполоните 
компаративни истражувања на Винча и археолошките локалитети на Египет, Месо-
потамија, Троја и аничка Хелада.Неговата реконструкција на винчанската заедница 
и нејзината цивилизација била критички доследна, рационалистички одговорна и 
тотална: сите ‘спратови’ на животот на заедницата се разматрани уз свест за ни-
вната мултидимензионалност и повеќеструка пространа и временска условеност. 
Методолгијата на тогашната археологија есте била основно истражувачко средство 
на Милоје М. Васиќ, ама тој не се задоволувал само со нејзините можности. Интер-
дисциплинарноста на Васиќевата методологија ни дава за право кога во неговиот 
опус на истражувања на Винчанскиот цивилизациски корпус, да ја препознаеме фи-
лозофијата на историјата блиска на француската ‘нова историграфија’. Оваа истра-
жувачка врлина била интерпретирана...“. 

Стр. 53: „Милоје М. Васиќ 1908, 1910 и 1911. ги објавил првите трудови во 
кои ја публикувал археолошката докумнетација со знаците и натписите од Винча. 
Во своите компаративни истражувања Васиќ овие знаци и натписи ги споредувал 
со оние откриени во Троја, Египет, на Крит и другде во медитеранската зона. 

Гордон Чајдл, еден од најистакнатите праисторичари на првата половина на 
XX век, брзо го сфатил фундаметалното значење на Винча за најраната човечка 
историја. Установената врска измеѓу Винча и Егејот, а посебно измеѓу Винча и ра-
ната Троја, биле за Чајдл прва скала за воспоставување на хронологијата на целата 
европска ‘праистирија’. Во својата класична студија The Danube in Prehistory од 
1929. година, Чајдл утврдил дека знаците и натписите пронајдени во Винча и Тор-
дош се идентични. Тој, исто така, ја истакнал нивната истоветност со знаците и на-
тписите пронајдени на египетските вазни од ранодинастичите и протодинастичките 
времиња. Чајдл, како и Васиќ, скренал внимание на сродноста на знаците и натпи-
сите од Винча и Тордош со оние принајдени на Крит, Кикланд и во Троја“. 

Се истакна: „за Винча како јонска колонија“. Ова говори, дека Подунавјето 
му припаѓало на Егејот, кој бил дел на Левантот во леденото доба од каде белата 
раса стигнала до Виетнам (зурла), Кина...Јапонија, со мумии на Белци и раса аину + 
в (ваину) + л (влаину) + к = влакину. Па следи да се влаи влачи влакно ... влакину. 

Во близина на јапонскиот остров Окинава се најдува зачуван древен град, а 
самото име Окинава=окина ва е на тн.словенски јазик: окина + т = откина. Се на-
веде и бригиско дативно у, ама и Јапон=јап он=ан: јап=Јапет=Џафет за Белци: Јапет 
=јап ет=ит. Да не се изуми сонцето- симбол на Белците, а такво знаме денес е на Ја-
пон. Во јапонското писмо, видено и на филмови, постојат како руни- тн.словенски. 

Стр. 66: „Херодот во Историја наведува дека старите Египтјани, сè до влада-
та на Псаметих, верувале како се најстар народ на светот. Тогаш Псаметих утврдил 
дека најстар народ всушност е Фригијците или Фрижаните. Од доа доба, во Египет 
го почитувале ова сознание, признавајќи им на Фрижаните или Фригијците дека се 
најстари. Фригијците, како тоа го наведува Милан Будимир, ‘дошле во Анадол од 
централниот Балкан’. По Будимир и други истражувачи, овие Фригијци им припа-
ѓале на Пеластите, автохтони балкански старинци...“. 

Се кажа: „дошле во Анадол од централниот Балкан“. Пак, тој централен Бал-
кан бил Бригија, што се чита кај Херодот. Пак, б=ф- следи едно исто Бриги=Фриги. 
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Следи Бригија била Пелагонија, Преспанско и Охридско Езеро, Епир... Ова 
се потврдува и со бригискиот датив (кому-нему, кому му-нему му; братучед=брату 
чед-о; навреди со у: волу, коњу...), во спротивност во Пеонија и Долна Македонија. 

Апиан пиши за Бриги во заднина на Епидамнос,а Хесикиј Бригида (Brygias). 
Стр. 75: „Во оделот...расправа за балканско анадолски селидби во тоа време, 

како и напомена за историјата на технологијата. На пример, ‘пронајдувањето на ко-
лата типот на догрчкиот hamax, како што кажува Плиниј (n.h.VII, 56, 199), према 
античката традиција им припаѓа на фригиските Индовропјани’. Фригијците или 
Фрижаните се оној народ кој, како најстар го познаваат и признаваат Египтјаните, 
како што не обавестува Херодот. Тргнувајќи од својата постојбина во централните 
области на Балканското Полуострово, дел на Фрижаните го населил и Анадол...“. 

Се потврдува дека колата била на Фригите, кои биле Бриги, а Бригите дошле 
дури и во Египет. Па следи коњската кола била само прилагодена магарешка кола. 

Стр. 85: „За значењето на црвената боја и нејзиниот култски карактер пишел 
и Васиќ, посебно кога ја размотрувал улогата на рудникот Шупла Стена на Авала 
во индустријата на цинбарит и трговските потфати на неолитска Винча. Во тие ме-
талуршко- индустриско- трговски потфати, во кои црвената боја имала така важна 
функција, Васиќ посебно се интересирал на комплексот на односот на Винча и Тро-
ја. Тоа го занимало и многу други стручњаци. 

Значењето и обредно- симболичната функција на црвената боја Римјаните ја 
презеле од Етрурците, кои ја донеле на Апенинското Полуострово од западна Ана-
долија и од источниот Балкан. Кај Етрурците е документиран словенски слој, како 
и кај другите народи кои во текот на II и I милениум го населиле ова полуострово: 
од жителите на Виланова и Сибињана па понатаму. На ова во прилог му оди и Бу-
дмировото толкување на значењето на црвената боја во историјата на писменоста: 

1. ‘Поради култскиот и магискиот карактер на црвената боја, штичките и 
стапчињата од оваа црвена буква се употребувани веќе во антиката за пишење. Др-
угчие речено, словенските букварци не оделе во школа кај своите готски соседи...’ 

2. ‘Секако дека буковите штички и буковите стапчиња се далеку попуздани 
материјал за пишење од буковата или било која друга кора... Употребата на ста-
пчиња со врезани слова ги споменува и Цезар кај галските друиди за кое се прет-
поставува снажното влијание од грчко- варварските населби во Подунавјето.’ 

3. ‘И германските руни потекнуваат од грчко- варварските области на Понт.’ 
4. ‘Протословенски термин за писно и пишење е постаро дури од балто- сло-

венската епоха, која престанува некако во V в. ст.е.’ 
Го довеле овој чинител во врска со ‘тајното’ Етрурско писмо, како и со она 

што за словенско- етрурските релации е веќе кажано, а ако ли се сетиме на Винча-
нското писмо и неговата старина, ете нас и пред одгонетнување на таа ‘мистерија’. 
Тоа 1980. и 1985. година го покажал Радивоје Пешиќ“. 

Се говори за бука + ва = букава=буква,а и друид=дрвид=дрвит=дрв ит: дрво. 
Стр. 149: „Посебно е занимлив извештајот на Мојси Хоренски...Видовме, 

порано, дека претците на Ерменците го напуштиле Балканот и преку Анадолија 
отишле во својата денешна област во V век п.н.е. ...“. 

Историски најстара била Бригија, а со Филип Македонски во Македонија. 
Стр. 68: „Повикувајќи се на наодите на американскиот археолог Ч. Блеген 

кој докажал дека Троја IV пропаднала поради земјотрес, а дека Троја VII настрада-
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ла од старобалканските племиња во текот на нивното поседување на Анадолија, Бу-
димир напоменува дека тој наод значи ‘уште еден поен за Алијановата теза за Или-
јада на старобалканските Бруги’. Аргументот за оваа Алијанова теза која ја потвр-
дува современата археологија есте и ‘чудната околност што ахајските борци под 
Хомеровата Троја гледаат родување на сонцето полни девет години поврв на мо-
рето- затоа зората е ‘розова’ или ‘розопрста’- а не на поврв на гората. Како што и 
во Хомерово доба по своја прилика сонцето морало да се родува на Исток, а не на 
Запад, излегува дека стариот песник е на некој дохомеров еп за ахајското освојува-
ње на медитеранските градови со тврди ѕидови, за кои примитивните Ахајци нема-
ле никаква техника, имал во вид на старобалканско а не анадолско приморје’ “. 

Ракописот со Пелагонско Езеро, како Битолско Блато постоело до 1963 го-
дина, и планината Баба со Пелистер биле само во европска=бригиска Пелагонија.  

Освен од Бригија, се внесени египетските области и Јадранските острови. 
Стр. 181: „Родена во областа...три боженски личности: Велика Мајка, која е 

божица на плодноста, едно аграрно машко боженство и еден херој без мана и страв. 
Овие боженски првенци денес се познати по своите млади хеленски имиња Деме-
тра, Дионис и Херакле. Науката ја утврдила пред-хеленската старина на овие бо-
женства. Така е документирано нивното потекло во заедниците на балканските ста-
ринци чие најстаро зачувано име е Пеласти...“. 

Стр. 184: „Ведите претставуваат корпус...По Чајкановиќ, српско-словенско 
боженство Вид е ‘една хипостаза Дабогова. Чајкановиќ додава дека во ‘српски и 
словенски Дабог имаме во основа едно исто боженство’, како што тоа е Световид, 
кого Нидерле го назива ‘силни, моќни Вид’. Вид, односно Дабог, како врховно срп-
ско и словенско боженство, Чајкановиќ го упоредува со староегипетскиот Озирис. 
Васиќ обавувал компаративни истражувања на наодите од Винча и оние од поши-
рокот медитеранско подрачје, вклучувајќи го Египет и Месопотамија. Утврдил бро-
јни идентичност и сродности. Слични паралели повлекува и Будимир. Тој утврдил 
дека ‘во арахаичното име Далј/баба, Далј/бог, Далј/мир се крие ист лексички елеме-
нти кој го најдуваме во старогрчките боженствени имиња Доиос, До-матрос, До-
матриос. Тие имиња се однесуваат на божицата на плодноста Деметра“.(До-матриос) 

Милан Будимир,20 во насловот Триклети бабуни и бабици патаренски, иста-
кнува: „Додека во обата дела на името Дајбог имаме работа со зборови на повисок 
ранг, дотаму во другиот дел на името Дајбаба имаме познат израз на тепање кое í 
приличи на мајката. Поради тие особини овде мора да се смета со сталната репри-
стинација, ама ипак должината на првиот слог е обезбедана. Бабуните према тоа се 
исто како и бабици патаренски поврзани за стариот култ на Божицата Мајка, која 
веќе во класичното доба е богато документирано на централниот Балкан, поточно 
речено заправо во онаа област од која потекнуваат современите хомофони топони-
ми. Во таа област го најдуваме не само во именикот на старите Бриги обликот баба 
како име на боженство туку и во неговата подоцна анадолска постојбина култот Ба-
ба, односно Велика Мајка, е попознат под името Кибела, со епиграфски споменици 
доволно обезбеден. Во таа иста област сме биле веќе порано упатени поради името 
Патарени, својствен првобитен култ на Аполон во Патар“. (Баба Планина, Р.И.) 

А тн.Троја Европа=Бригија,во Пелагонија со бригиска Баба-Божица Ма=Му. 

                                                 
20 Милан Будимир, Са Балканских источника, Српска књижевна задруга, Белград, 1969- Интернет.  
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Бранко Вукушиќ, на стр. 10, пиши: „Во второто поглавие на својата книга 
(Хомеровска положба на Илиос)...Салинас докажува...На пример, еден византиски 
автор географ од 10. век н.е. Стефанос,опишувајќи ја пропаста на Троја и изграду-
вањето на Рим, кажува дека Троја се најдува во Европа, западно од Македонија...“. 

Стр. 46: „Историски чинител е дека Илијада и Одисеја им се преведени на 
Грците од непознат јазик за време на Пизистрат...Елијан, грчки учител на говор-
ништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на 
Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданците од 
семејството на древните Пелазги. Веќе сме рекле дека местото каде подоцна е из-
градена грчката Атина, пред дорската инвазија, се најдувал пелашкиот град Пелазг-
он. Од Пизистрат до денешната званична верзија, која е направена во Александрија 
во 3. век с.е., имало повеќе воглавно грчки доработки на Илијада. Аристотел распо-
лгал со другчија верзија од нам позната...“. 

Се говори за бригиски јазик, па јонски јазик за Аристотел и коине 3 в.п.н.е. 
Се кажа: „...Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги...“. 
За Стефан од Византиј Бригите македонско племе, во соседство на Илирите. 
Слободан Јарчевиќ,21 на стр. 36, пиши: „Црњански укажува на британските 

научници кои не само да тврделе дека староседелците на западна Европа во ан-
тичко доба биле Словени туку докажувале дека постоела тесна врска измеѓу опште-
ствените зедници на Балканот и во Британија. Тоа упорно го тврдел и англискиот 
исторчар Гордон Чајдл. Чајдл го подржувал британскиот биолог Ј.Б.С. Холдејн, кој 
истакнувал во многубројните членци дека во Британија во праисторијата била ко-
лонија на народите кои ја населувале просторите на Југославија ! Секако, ова твр-
дења биле неприфатливи за званичната британска историја,па чуената Џакета Хокс, 
археолог, оштро го критикувал овој став на професорот Холдејн. Отимајќи се на 
авторитетот на Џакета Хокс и званичната британска историја, поедини британски и 
ирски истражувачи продолжиле да докажуваат дека жителите на овие држави, во 
давно време, припаѓале на групата народи во која биле и народите на Балканот. Ова 
било убедливо, оти сродноста на луѓето на овие две оддалечени подрачја се дока-
жувале со заеднички зборови од српскиот или некој друг словенски јазик. На основ 
тоа ирскиот археолог Мек Алистер верувал во длабока старосна врска на жителите 
на Балканот и Британија, нагласувајќи дека културниот центар на нивната заеднич-
ка цивилизација бил во Винча покрај Белград ! 

Црњански се сложил со истражувањата на Мек Алистер, оти и самиот ги по-
тврдил Алистеровите докази дека во праистиријата на Ирска и Британија постоја 
траги и на Ведите и на Илирите. Наодите се така убедливи, дека и Џакета Хокс, 
противник на наводното илирско господство во Британија, признала дека археоло-
шките наоди, во што таа е најпознат стручњак, непобитни ја потврдува врската на 
Илирите и староседелците на Ирска и Британија. 

Авторитет равен на оној на Џакета Хокс, уживал во науката и чуениот архе-
олог на Шкотските универзитети проф. Стјуарт Пигот, кој најдува рани траги на 
Илирите во својата земја, и ја запознал научната јавност дека се во прашање и лите-
рарни траги. Пигот, покрај цивилизациските врски на Балканот и Британија во бро-
нзено доба, го додава и твдењето дека и старата цивилизација на Микена имала 
блиски врски со жителите на британските острови. 
                                                 
21 Слободан Јарчевић,Историјске скривалице,Београд-Земун,ЗИПС,1999 (Болеч: Етикета)-Интернет. 
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Најинтересен детал на Пиготовите истражувања се однесува на пронајдени-
те скулптури во Британија од старата минатост, за која Црњански наодите го пот-
сетуваат на скулптурите во Полска и многу личат на нашите стеќки ! Колку овој 
податок е драгоцен, ќе се види кога последниците на науката би го разматрале во 
светлото на тврдењето на званичната историја кај нас дека стеќците се творба на 
припадниците на богомилската религија во средновековна српска Босна“. итн. итн. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 245. вели: „Установувајќи...Италијанскиот XIX 
век со Мацинј, Кавур и Гарибалди не би бил можен без антипапска борба, ниту 
еманципацијата на британските острова која траела од XI-XII век, би дала резу-
лтати без пресметка со папството. Тоа важи и за германските земји XIX век, чие 
обединување го овозможила протестантска Прусија, како што тогаш се викале не-
когашните земји на Полапските Словени. Повикувајќи се на наводите на старите 
англиски, шкотски, ирски и велшки преданија и хроники, како и трудовите на број-
ните британски научници во XX век, а посебно Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер 
и други, како и на сопствените топономастички и историографски истражувања, 
Милош Црнјански 1964. година ја запознал нашата јавност со чинителите за сло-
венското присуство на британските Острови во текот на II-I милениум п.н.е., ама и 
подоцна. Големиот славист Јан Колар 1853. година објавил капитален труд Стара-
италиа славјанска, публикувајќи на преку 700 страни документација за словенското 
присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларо-
вата книга одма се нашла на папскиот индекс на забранети книги, па тоа е разлог 
што ова капитално дело не се споменува во енциклопедиската одредница, ниту по-
тонији лингвистички стручњаци. Александар Димитријевич Чертков се бавел со ис-
тиот проблем на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O 
jazyke pelastov, naselivših Italiju, i sravnenie jevo s drevnoslovenskim, објавено во Мо-
сква 1855. година. Радивоје Пешиќ прв потсетил на ова, во меѓувремено ‘забораве-
ни’ истражувања пишејќи за континуитетот на словенското присуство на Апенин-
ското Полуострово и другде по Европа“. 

Слободан Јарчевиќ, на стр. 35, наведува: „Ваква неодумица околу историја-
та на Јужните Словени не им дале мир на Милош Црњански...Црњански открил де-
ка и топонимите на средниот француски брег, посебно во Бератња, имаат свои име-
њаци на Балканот: Дрина, Свердол, Вран, Вечан, Бреге, Новар итн. Во Британија 
француските археолози откриле дека тука фолклорот е скоро идентичлен со фол-
клорот на словенските народи. Племињата кои се појавуваат во Британија, Ирска и 
на западните брегови на европскиот континент носат словенски имиња: Бодуни, 
Добуни, Думани, Корнови, Корни, Корнути, Морини, Бориштени, Горичани, Луги, 
Ладени, Мијати, Рутени, Морави...“. 

Стр. 36: „Заправом сите истражувачки на исконата на Ирска и Британија се 
мачат околу јазикот на своите предци. Името на денешниот град Солсберија, во 
близина на Стоунхенџ, на старите карти е забележан како: Сорбиодун, Сорба, Са-
рун, Сербола и Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња упатуваат на српски јазик 
и на облик на името на српски народ. А покраината во која се најдува Стоунхенџ се 
викала во старите времиња Вилчи, што е име на словенски народ. Во Ирска, Англи-
ја, Велс и Шкотска ги имаме старите топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Видуа, 
Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина... Провинцијата Велс тогаш се викала Венедоти-
ја“. итн. итн.  
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Бранко Вукушиќ, на стр. 60, кажува: „Истакнатиот српски научник, келтол-
ог проф. др. Ранко Куиќ, член на Велшката академија на наука во своето дело ‘Ср-
пско-келтски паралели’ (Бања Лука 2000.) наведува до сега непознати докази на 
етно-културни сродности на Келтите со Словените.Оттука словенски траги кај пре-
живеаните потомци на Келтите во далечна Британија ? Оти, Римјаните биле оку-
патори во Британија приближно колку и на Балканот. Во римските мапи и админи-
стративфни списи од тоа време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу 
имиња на реки, планини и други топоними и етноними се подудираат со имињата 
во денешна Србија и другите делови на бивша Југославија. Неверојатен е списокот 
на реките: Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, 
Ведра, Добра, Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарската Осма 
итн. Списокот на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, 
Дурмитор. Пирлитор и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, 
старо аријевско име“. (Велс=Велес=Волос, Р.И.) 

Енгеланите и Десаретите биле бригиски, со основа енгел=ангел Енглија=Ан-
глија и Десарети=де есарети=есерити=езерити: до денес де е во употреба дебре=де 
бре, како и во Елада девтер=де втер=втор.22 Важно: езерит=езер[о] ит=ет- бригиско. 

Овде е најбитно да се одгонетни, дали денешните Брзјаци имаат нешто заед-
ничко со Бригите. Еве го доказот: богот Бригит: ...Бригита, народна светица, на ке-
лтското говорно подрачје...Следи машки род- Бригит, а женски род- Бригита. Пак, 
бидејќи Бриг=Бриг, Бригит=бриг ит- трето лице еднина на денешен брзјачки говор 
завршува со ит=ет: тој одит=одет, а без крајното т само тој оди=оде итн.- едно исто. 

На англиски jack’ момче или џак=ѓак- млад ученик.Следи jacket=jack et=it … 
Самиот поим Бриг=Брег изначува бригитска=брегетска (планинска) земја, со 

своите Бриги=Бреги-Планинци, а и до денес има презимиња Бриговски=Бреговски, 
како и Брговски=Брглевски... Следи истите простори на Бригите денес се Брзјачки. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 497, пиши: „Без обзир...во XII век...Брижани...“: ж=г. 
Следи со преселбите низ Европа да се носи бригиското име- Бриг според 

Бриг=Бриж. Ама и Бриги=Фриги=Фризи=Фризија со бригиско=фризиско говедо... 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 106, пиши: „Ипак...Оформувајќи се дефинитивно 

на Балканот, овие Словени подоцна, поради многу бројните разлози, постепено се 
повлекуваат на европскиот север. Со себе Словените ги носеле своите етнички и ге-
ографски поими. Тоа било сеќавање на нивната балканска минатост. Затоа словен-
ските географски поими на европскиот север се идентични со словенските географ-
ки поими на Балканот. Кунстмановата теорија ја подржале Нада Клаиќ и источно-
рманскиот археолог Ј. Херман“. 

Кога се говори за Бриги како Келти и Македонски колонисти по пропаста на 
Македонија под Рим постои разлика во тоа што Бригите до времето на Александар 
Македонски не ги познавале делата на тн.Хомер. Следи било можно да се пренесу-
ваат разни традиции од атинските дела на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век 
п.н.е.), а тоа биле приложување на човечки жртви на боговите..., разни традиции од 
Персија, Месопотамија до со Египет и од Мала Азија со Балканот, што се гледа ду-
ри и во Америка со изчезната флота на Александар Македонски, која пренела при-

                                                 
22 Во Елада Григор Прличев (Глигориус Ставридис- татко Ставре)- Втор Омир (Девтерос Омирос). 
Отон во 1860 година него го овенчува со ловоров венец. Глигор пишел на коине- катаревуса 1868 г. 
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ложување на човечки жртви на боговите, египетки начин на балзамирање, египет-
ски хиероглифи, фонетско (тн.грчко) писмо, вадење на срце (Семирамида) итн. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 165, цитира: „‘Аполодор (Библ. II 5, II, 13) бележи 
дека Атлас живеел кај Хиперборејците, од што Dottin (Anciens peoples de l’Europe, 
199) со право заклучил дека овде, очигледно, е посреди идентификацијата на хи-
перборејската област со Атлантида: по своја прилика затоа што таа хиперборејска 
област е замислена како острово во Северниот Океан. Херодот, меѓутоа, изричито 
кажува дека Скитите кои не знаат за Хиперборејците ипак од нив преземаат дарови 
од делскиот Аполон, па ги испраќаат понатаму. Легендарните Аримасти кои се оз-
начени како скитско племе, им се најблиски на Хиперборејците. Во нивната област, 
кажува легендата, има сила на злато исто како и кај Агитарс, потомок на Херакле, 
архегат на Акит и Гелон...’ “. (Скит=с кит; Акит=а кит, Р.И.) 

Бидејќи се говори „Херодот, меѓутоа, изричито кажува дека Скитите кои не 
знаат за Хиперборејците“,Скитите не знаеле за делата на тн.Хомер, нити за Платон. 

Со тоа што имало Келто- Скити, традициите од во тн.Хометрови дела биле 
пренесни со македонските колонисти- овие континентот со векови го населувале...  

Стр. 183: „Овие се најважни разлози поради кои нашите древни балкански 
претци уживале углед избрани среќници со кои боговите биле посебно милостиви. 
Тоа го потврдуваат преданијата за Хиперборејците, за Аргонаутите и златното руно 
кои во епохата на христијанство ќе се зачува како мит за Грал...“. 

Наведеното било наследство освен од Бригите и од Македонците-колонисти. 
J. Bleicken,23 стр. 246, вели: „Во секој случај...Тука 179. Персеј го наследил 

на престолот својот татко Филип...го поразиле Персеј кај Пидна (168)...Персеј, по-
сле поразот против Римјаните кај Скадар (167) е одведен во заточеништво во Ита-
лија, а неговата држава е поделена во три дела кои му се подвргнати на Рим те мо-
рале да плаќат годишен трибут. Епир нарочито тешко бил опустошен, а повеќе од 
150.000 Епирци е продадено во ропство; од Егејскиот сојуз морало 1000 најугледни 
луѓе да одат со римската војска во Италија како талци, па тогаш биле интернирани 
во разни италски покраински градови... (На Балканот имало повеќе области, Р.И.) 

Премда сега цел средоземен простор бил под нозете на Рим...И на Исток е 
водена таква политика на уништување. После што Римјаните веќе 148. војувале пр-
отив Македонија, беснеле 146. на Пелопонез; Коринт изчезнал во огнот (146)...“. 

Следи Македонците да бидат колонизирани во Италија и континентот. 
Павел Тулајев,24 на стр. 101, вели: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија, 

која се звала Самотракија или Самос, покрај многубројните племиња, живееле и 
Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување пости-
гнала за време на царот Ситалк (440- 424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до 
Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар 
синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа 
време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на 
Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легио-
нери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања“. 

Ото Цирер, на стр, 201, пиши дека од Далмација тргнале: „....80.000 војници 
да следат повеќеструко заробени, жени,деца и потчинети“.(2, 3, 4, 5...х 80.000, Р.И.) 

                                                 
23 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976.  
24 Павел Тулајев, Венети, ПешиÊ и синови, Београд 2004. 
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Па ова говори дека од Балканот со векови биле колонизирани Балканците.  
Ото Цирер, на стр. 211, вели: „Gold, viel Gold !...Das Gesindel, das gleich Krä-

henschärmen den Gotenzug umkreist, ist unermeßlig engechwollen; allein während der 
Belagerung Roms sollen sich 40.000 entfaltene Sklaven dem Heere angeschlossen ha-
ben...“. (Во Рим имало Балканци од: Тракија...Македонија...Далмација..., Р.И.) 

Ото Цирер, на стр. 226, објаснува: „Das Munizipium war eine röm. Bürgerge-
meinde mit Selbstverawaltung. Meist als Militärkolonie engelegt, wurde es von Koloni-
sten oder von ihnen gewählten Beamten werwanltet“.  

Значи, имало колонизирање на војници, а такви биле со векови од Балканот. 
Самиот поим колонија произлегол од кол: колов-колон-колот, до Коломбо=колом... 

Стр. 229: „‘Nach verschiedenen wohlbekannten Edikten der Kaiser Diokletian 
und Konstantin, nach wiederholten Erlässen des Augustus Honorius ist es den auf provi-
nzialem Boden angesiedelten Kolonen und Bauern untersagt, ohne Erlaubnis ihrer Gru-
ndherren die Äcker zu verlassen...’ “. 

Се потврдува дека колонизирањето на Европа царско било организирано. 
На стр. 234 стои: „...Германи, Гали и Илири ги регрутираат легионите !...“. 
Се кажа за Македонци, Траки, Далматинци, Илири итн. Тоа бил цел Балкан. 
Да не се изуми дека Македонија била до реката Дунав, што се променало со 

Цојне во 1808 година. Има и српско предание- Белград, Смедерово...во Македонија. 
Колонизирањето почнало со потпаѓање на Македонија под Рим, што продо-

лжило во следните веков, а најмасови колонизирано веројатно било со Готите, што 
завршило со последниот римски император Јустинијан со војсководецот Велизар. 

Меѓутоа, преселбите продолжиле и потоа... Следат прогонување на богоми-
лите, со кои било однесено име на лице Бодин на француски простори... Па пресел-
бите продолжиле со крстоносните војни и конечно со Исламот- масовно се бегало. 

Иво Вукчевиќ, на стр, 239, ги наведува имињата Бодин, Неман, Негош: 
„Во regio Surbi во Германија се најдуваат имиња на места изведени од мал-

ку вообичаени лични имиња и презимиња од историско значење во средновековни-
те и модерни српски земји“. 

„Во regio Surbi на соседната Terra Slavorum најдуваме релативно необичаени 
лични имиња како што се Бод, Бодин, Бодимир и Бодиша; и имиња на места како 
што се Бодин (нпр. villis Bodin/1252). Во region Doclea најдуваме лично име Бодин, 
од коренот бод, како во случајот Бодин (Bodini… Regis Sclavorum gloriosissimi), 
владетел на проширената Дукља (која ги обфаќа и Рашка и Босна) на крајот на XI и 
наскоро царот на Бугарија (1072)“.  

Бидејќи тогаш немало Српска црква не можело да има српски народ туку са-
мо бугарски на вулгарната=булгарната=народната Охридска архиепискипија. Еве и 
доказ: српската личност Крали Марко-вич во Прилеп бил само едно: Булгарин. 

„Во regio Surbi имаме бројни имиња на места изведени од сродници на Не-
ман, како во случај на Немањ, основачот на династијата Немањиќи во средновеко-
вна Србија“. ... (Само Неман без њ, како и без ќ [туку ч], дело на Вук Караџиќ, Р.И.) 

„Во другиот случај, во regio Surbi и широко на Terra Slavorum најдуваме 
имиња на места изведени од зборот со исто потекло како Негош или Нјегош, како 
што е брдо Нјегош во западна Црна Гора и црногорската династија Нјегош, која 
владеела до првите децении на XX век“.  ... 

Секако, да не се изуми македонската царска семејна врска и со Франките. 
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Иво Вукчевиќ, на стр. 519, пиши: „Кога Отоновиот син, Отон II (973-983), 
после женидбата со византиската принцеза Теофана, ја прими титулата на римски-
от цар Август, во покушувањето својата власт да ја прошири и на јужна Италија, 
српските трупи 982. г. ќе му се придружатна неговиот поход на Калабрија, а срп-
ските витези му служеле во неговата телесна гадра. Уште еден значаен допринос за 
остварување на царската амбиција во Италија потекнува од обортитскиот војвода 
Мстислава, кој ги предводел оборитските коњаници, кои готово сите изгинале во 
битката“. 

Следи Франковите српски трупи се бореле против тн.византиски трупи на 
македонската династија. Тогаш Франките Македонците, кои ја владееле Јужна Ита-
лија, ги нарекле Греики=греи ки, според греи=греј дојди, за Дојденци, барајќи од 
Македонците ним да им ја отстапат Јужна Италија, на што тие се спротиставувале, 
тврдејќи,дека Македонците во Јужна Италија не биле Дојденци.За ова има докази... 

Иако името Греики Македонците не го прифаќале, Рим него го наметнал. 
Ова било и повод до денес името Греики да се употребува, а никогаш немало Грци. 

Со колонизирањето од Балканот низ Европа се пренесувале и разни имиња. 
И.Вукчевиќ, стр. 79: „3. Во помали древни времиња: Венди, Анти, Склавини 
Во помали древни времиња, наравно, Србите/Словените биле познати под 

друго име- Венети, Анти, Склавини. Името Енетои, можно грчки облик за Венеди, 
има длабоки корени во старогрчките извори. Хомерова Илијада извор од VIII век 
пред Христа, ги сместува Енетои во Пафлагонија (Мала Азија). Херодот (484- 425. 
пред Христа) ги сместува Енетои на Јадран: Enetoi kad en to Adria. Во еден своите 
трудови грчкиот драматичар Еурипид (480-406. пред Христа) говори за Енети, на-
селба или во Епир или во Мала Азија. Еден век подоцна, Страбон (63. пред Хр.- 21. 
после Хр.) ги споменува Енетите на Јадранот“. (Енети + в = Венети, Р.И.) 

„За името Венети постој исто така изузетно многу историски записи. Рим-
скиот државник, војник и писател, Катон (234- 149. пред Хр.) се споменуваат Вене-
тите. На почетокот на I век после Христа Плиниј ги сместува Венетите на Вистула: 
‘Кажуваат дека Померанија е населена сè до реката Вистула со сарматски Венеди, 
Скири и Хирми.’ 

Отприлика во исто време Мела ги сместува Индите (Vinde/Vende) покрај Се-
ра/Срби во Скитија. На почеток на II век Тацит ги сместува Венедите источно од 
Германите (‘Нивниот плачкашки упади ги воделе преку сите овие шумовити и пла-
нински висоравни измеѓу Пеуцините [Карпаќани] и Фените [источна Русија]). Пто-
ломеј (100-178. год.) ги сместува Венедае меѓу сарматските племиња на Балтичкиот 
Залив. Во Пејтингеровата табла, извор од III век после Христа, на списокот на на-
роди кои живеат вон границата на Римското Царство, неколку пати се споменуваат 
Венедите: Венади Сарматае и Лугионес Сарматае северно од Дакија, Венади кај де-
лтата на Дунав“. 

„Во Јордановата скратена верзија на трудот Магна на Аурелиј Касидор, учен 
Римјанин од првата половина на VI век, кој под ист наслов е приредена на среди-
ната на VI век, многучовечните Венети, сместени на Вистула, населуваат бескрајни 
области: ‘ab ortu Vistulae fluminis per immense spatial Winidarum natio populosa con-
sedit’ “.   

Се потврдува дека името Венети било старо со потекло од Балканот и Мала 
Азија. Па со колонизирањето од наведените простори името се пресело низ Европа. 
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„Плиниј ги сместува Антите измеѓу Азовското и Каспиското Море. Птоло-
меј ги сместува на Крим и на устието на Дон. Другите извори ги ставаат Антите на 
чело на снажна словенска конфедерација сместена во областа на Дон, Донец и сре-
ден Дњепар. Јордан ги сместува моќните Анти, најхрабри од овие народи, таму ка-
де што Понтијското Море прави кривина, на просторот измеѓу Дњестар и Дњепар, 
реки кои повеќе дена ход се оддалечени една од друга“.  

„Према Јорданес, Антите ги поразиле Готите во регионот на Дњепар 375. го-
дина, после што е погубен Бож, кралот на Антите, негов син, со седумдесет погла-
вари: ‘Vinitharius in Antorum fines moviet procinctum, eosque dum adgreditur prima co-
ngresssione superatus, deinde fortiter egit, regemque eorum Boz nomine cum fillis suit et 
LXX primatibus in exemplum terroris adfixit, ut dediticiis metm cadeveras pendentium 
germinarent’ “. 

„Извештајот од VIII век за делувањето на Антите под годината 400. ги спо-
менума како Antabe, Anthabe и ја опишува војната со Лонгобардите, кои поминале 
низ нивните земји: ‘Egressi … Longobardi de Mauringa, applicueruntin Golanda, ubi 
aliquanto tempore commorati, dicuntur post haec Anthaib et Banthaib, pari modo et Vur-
gundhabi, per annos aliquod possidisse; Et moverunt se exhinde Longobardi, et venerunt 
in Golaidam, et postea possiderunt aldonus Anthaib et Bainaib seu et Burgundaib; Lango-
bardi porcedurnt in provinciam Anthap, et inde in terram Bathaib.’ (Pauli Diaconia, Hi-
storia Longobardum, c. 786)“. 

„Импресиониран со нивниот огромен број, Прокопиј Антите ги назива popu-
li Antarum infiniti. После поразот од Ломбардите, германските Херули, пиши Про-
копиј, добиле слободен премин низ словенските земји, вклучувајќи ги земјите на 
Антите на Дунав-Карпати на почетокот на VI век“. 

Стр. 117: „Иако мошне малку знаеме за староседелците од внатрешноста на 
Полска, различните странски извори пружаат јасна слика за надворешноста и кара-
ктерот, индустријата, трговијата и цивилизацијата на Словените на Птоломејовото 
Словенско Море, на Sclavorum maritamas regions, за Србите Венди кои го населиле 
целиот балтички брег сè до Вистула“. 

„Ибрахим ибн Јакуб, чуен еврејски трговец на робови од Андалузија кој жи-
веел во X век, голем патник, искусен, разборит, вистински познавач на човечката 
природа и талент, ги сматрал Балтичките Словени посебно издржливи, храбри и 
предвземачки народ. ‘Не сум видел луѓе со подобар телесен склоп од Словени; ви-
соки како палми, со црвени образи, згодни. Да не се разединети... ниеден народ на 
светот не би можел ни да помисли со ним да ја одмерува снагата. Тие ги населуваат 
земјите богати со ресурси и со храна. Се бават со земјоделство и изработка на мно-
гу корисни предмети, предначејќи во тоа во однос на другите северни народи.’ (J. 
Widajewicz, Studia na relacja o Slowianach Ibrahim ibn Jakuba, 1949. T. Lewicki, Źró-
dla arabeskie do dziejów slowianszcyzny, 1956-58)“. 

Како што Херодот пишел за Траките- разединети..., исто е и за тн.Словени. 
„Странските археолошки извори докажуваат и го документираат раното пр-

венство на Балтичките Словени во основање на градските центри на индустријата и 
трговијата. Од древниот Волин или civitas Sclavorum Wolin или magna civitas Wolin, 
Хелмолд пиши: ‘Едно време навистина бил најголем од сите градови на Европа.’ 
Волин исто така навистина бил еден од најбогатите градови на Европа: ‘И Слове-
ните живееле во нему и мешовито население на други народи, Грци и Варвари… 
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Богат со роба на сите народи, Волин не оскудевал ни во што што било убаво и 
ретко’ “. 

Видна е врската со Балканот, кој бил развиен, а Европа била во дивјаштво…  
Следи во Финска и Естонија локалното население, Русија ја назива со не-

обични имиња: VENE или VENALAINEN- на естонски, или  VENAJA- на фински. 
Стр. 88: „Слично на тоа, терминот Сармат или Сарматае (исто така Saraba-

tiae, Sauromatae, Syrmatae и Sermende измеѓу останатите) по правило ги наследува 
имињата Scyth или Scythae како научен архаизам за Словените (нпр. Sarmatae Scla-
vi). Плиниј, Тацит и Птоломеј ги називаат Сарматите Словени на Вендското/Балти-
чкото Море и реката Вистула. Птоломеј, на пример, пиши: ‘Habitant Sarmatiam gen-
tes maximae Venedae propter totum Venedicum sinum; Minores autem gentes Sarmatiam 
incolunt iuxta Visutalam infra Venedas Gythones.’ Мела ја сместува Сарматија исто-
чно од Германија: ‘Germani ad Sarmatas porriguntur’. Меѓутоа, не било сосем јасно 
каде точно се завршува Германија, а каде почнува Сарматија. Во делот De origine et 
situ Germanorum (98. после Хр.), донекаде конфусен опис на разните племиња запа-
дно од Рајна и северно од Дунав, заснован, како што се верува, воглавно на заста-
рен материјал, Тацит не е сигурен дали поедини народи се Германи или Сармати. 
‘Овде завршува Суебија. Не сум сигурен дали племињата Пеуцини и Венетите би 
требало да се вбројат во Тевтонци или Сармати... Венедите освоиле многу обичаји 
на Сарматите; оти нивното плачкање ги одвело преку сите оние шумовити плани-
нски предели што лежат измеѓу Пеуцините и Фените. Ипак, би требало да ги свр-
стиме во Германи; оти имаат стални населби, носат штитови и сакаат да патуваат и 
како такви патуваат пешки, разликувајќи се во сите овие ствари од Сарматите’ “. 

Се потврдува дека Германија била спротивна област од Сарматија, а Сарма-
тите биле едно исто со Скитите со својата Скитија. Следи Скитите/Сарматите биле 
коњари, но без говеда и свињи. Па токму тие биле спротивност на Германите, кои 
„како такви патуваат пешки, разликувајќи се во сите овие ствари од Сарматите“. 

Значи, Германите и другите биле со потекло од Балканот. Ова било повод да 
се говори за Тројанско потекло, а Илијада ја познавал Александар Македонски со 
своите насленици. Па Цезар, Тацит ... пишат за грчко (коинско) писмо, традиции на 
Одисеј..., давање човечки жртви на боговите што не било случај со Бригите кои не 
ги познавале тн.Хомер- Филип Македонски Бригија ја приклучил во Македонија. 

Стр. 445: „Доказите укажуваат на тоа дека од ‘почетокот’ на народна свест 
била појака меѓу Лужичките Срби отколку меѓу Германите. Од Фредегаровата хро-
ника, четворо-томна историја на Франките од средината на VII век, до историја на 
Франките, De origine gentis Francorum compendium, на Јохан Тритемиус од почето-
кот на XVI век, Франците сматрале дека потекнуваат не од германскиот народ, ту-
ку од Тројанците кои говореле грчки јазик, од Тројанците викани Сикамбри. ‘Сика-
мбрите, кои биле потомци на преживеаните од Троја и се населиле близу устието 
на Дунав’. Према Тритемиусовиот подробен извештај, околу 430. г. пред Христа, 
Сикабрите стигнале во Германија и се населиле на земјите долж Рајна: ‘Сигурно е 
дека Сикамбрите го задобиле првиот свој дом таму каде денес се Гелдерн, Весфа-
лија, Мунстер и Клеве. Нешто по задобивањето на Ветеранум и целата земја, сè до 
Саксонија, Сикамбрите, од љубов према еден од своите најголеми кралеви, кралот 
Франк, се повикале Франци (Sicambri amore sui regis se vocari statuerunf). За време 
на власта на кралот Пријам: ‘Сикамбрите... почнаа да го заборавуваат својот дивен 
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јазик и древната домовина и постепено почнаа да го употребуваат германскиот ја-
зик, сè додека никој од нив не знаеа ниеден јазик освен тевтонскиот. Многу зборо-
ви им останале кои, изгледа, пред грчкото отколку германското потекло, како што 
добро го знае секој кој и грчки и тевтонски јазик. Исто како и денес“.25 

Преселбите биле по долините на Вардар- Морава- Дунав- Рајна (рает=рајет). 
Се говори за грчки (коине) и теутонски- според Теута. Значи, илирски јазик. 

Пак, тој бил тн.словенски, на кого поимите се правеле со в-н-т: рајов-рајон-рајот ... 
„Во исто време, Франките и нивните наследници се претвориле најголеми 

Романи и најголеми христијани. Карло Велики и наследниците биле: ‘A deo Coro-
nato… hristianismus… Caesar… Imperium Romanorum… manifico et pacifico impera-
tori… felicitor Octaviano, melior Traino… totius mundi dominus… caput orbus.’ За уче-
ниот Alkuin (730-804), најпознат научник на она време, Карло Велики, племенит 
син на Троја, имал легитимно право да се назове поголем од rex Francorum или 
imperator Romanorum, ништо помалку до caput mundi“. 

Франките биле само Склавини=Повеќебожци, а потоа „нивните наследници 
се претвориле најголеми Романи и најголеми христијани“- па само Преобратници. 

„Други германски народи исто така тврделе дека имаат негерманско поте-
кло. Саксонците своето потекло го изведувале од Македонија, од Александар Вели-
ки и преживеаните војници на Александар Велики, кои ја напуштиле покорената 
земја после смртта на својот водач. Према другата генеалошка линија, Швабите 
исто така тврделе дела се со македонско потекло. Баварците, синовите на Бавариус, 
мигрирале од Ерменија после големиот потоп“. 

Стјепан Антолјак,26 стр. 166, пиши: „Имено, јасно е дека во ова време нема 
ни трага од античкото ‘Македонес’, кое се ‘удавило’ во словенското море и сосема 
изчлезнало од светската сцена. Па сепак останала извесна трага кај франечките пи-
сатели. Така, уште т.н. Фредегерова хроника (VIII век) пишува за источноготскиот 
крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци и дека е тој 
‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’. Дури еден подоцнежен спис, кој се 
базира врз извадоците на Фредегер, изнесува дека Франците го имаат истото поте-
кло како и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па по-
тоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се наре-
кле Македонци, според народот што ги примил“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ има наслов: „Ведска Priya, современа српска Прија, 
скадинавска Freya и стара словенска Priya“.Таа била основа за Пријам- Македонија. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 240, вели: „Сукобот на папството и царството око-
лу водството-leadership, отпочнал така што римскиот бискуп, тогаш само еден од 
христијанските поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска, Ми-
ланска и Сплитска бискупија се борат против супермацијата сè до X век- годината 
496. тргнал во голема обнова на Римското Царство. Кловис I, франачки крал од ди-

                                                 
25 За стварното време и околноста на франечкото населување на Рајна Р. Катичиќ пиши: „Треба да 
се потсети на тоа дека и Франките се појавуваат тек во III столетие на источниот брег на Рајна, 
значи исто така на пограничната река, а дека главна активност им била плачкашко залетување на 
територијата на ослабенотото Царство. Меѓу старите германски племиња им нема трага. Името им е 
ново, а етимологијата на тоа име нејасна и спорно... Франците во меѓусебното опходување го презе-
ле западногерманскиот јазик на она пошироко Порајнаја од кое притекнувале нивните борци (Uz 
početke hrvatskih početaka, 1993). (Тројанците говореле грчки јазик-само македонски колонити, Р.И.) 
26 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија,Мисла Скопје, 1985;Печати: „Гоце Делчев“ Скопје. 
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настијата на Меровинзите, бил избран како отелотворение на оваа амбиција на ри-
мскиот бискуп, да ја одигра улогата на новиот христијански цар кој ќе го обедини 
разбиеното Западни римско царство. Папата го подарил со титула Novus Constan-
tinus, Нов Константин. Тоа било прво покушување на папскиот трон својата поли-
тика да ја спроведи со посредство на подложната световна власт. Еден Меровинг не 
бил случајно избран за оваа мисија. Меровинзите уживале углед на владетели- 
чаробници. Ги викале ‘долгокоси кралеви’, сматрајќи дека во својата коса ја носат 
магиската снага, моќ и врлина, фр. Verta. Преданието наведува дека Меровинзите 
потомци на Тројанците, односно балканските Пеласти и дека, во освитот на хри-
стијанството, од Пелопонеа, по долината Дунав дошле во подрачјето на средна 
Европа. Како аргумент во прилог на ова родословие се наведуваат современите то-
поними во Франција- градови Троа, Troyes и Париз, Paris за кои се тврди дека се 
тројанско, односно пелашко потекло. Старото име Париз е и Лутес од името Лјути-
ќи, еден словенски народ“. (Пелопнез со Филип Македонски бил македонски, Р.И.) 

Бидејќи Германите биле само одродени тн.Словени со македонско потекло, 
тн.Словени како посебни народи со посебен свој јазик биле/се само најголема лага. 

Следи да се говори само за македонско/балканско потекло на Европјаните. 
 
СПОРЕД ЕВРОПЈАНИТЕ, СЛОВЕНИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД БАЛКАНОТ 
 
Иво Вукчевиќ, на стр. 105, има наслов: „9. Superlativische 
Коментирајќи го описот на Србите во суперлативи во извештајите на значај-

ни извори и поуздани историчари, Х. Кунстман пиши:‘Посебно објаснување е ци-
тираната примедба 2 за Зеруианите, чија ‘земја е така голема, сите племиња од неа 
да потекнуваат и, како што тврдат, од нив водат потекло’. Ова веќе наведена рече-
ница е единствена и не може ни во кој случај да се однесува ни на кое друго племе, 
освен на Србите. Таква особина, во ‘суперлатив’, им се припишувани на Србите од 
различити средновековни писатели. Е позната, на пример, изреката на византиски-
от историчар Лаоник Халкондил, кој уште во XV век, во неговото време,1298-1463. 
г. опишувајќи... за Србите кажува дека тие, наводно се ‘најстаро и најголемо племе 
на земјата васцелој’... Халкондил со тоа наравно мисли на Србите на Балканот: 
исто така големината на српското племе се нагласува со реченицата на GB [Геогр-
аф Баварски], кој, спротивно на тоа, се однесува на средно-германските Сорби. Тоа 
го дозволува заклучокот дека високиот углед на Балканските Срби уште пред 850. 
се пренел на нив. Освен тоа, во laudatio на Географот Баварски е мошне занимливо 
тврдењето дека ‘сите словенски племиња’ водат потекло од Србите, каде се изразу-
ва јасната алузија на балканското потекло на средногерманските Словени.’ (H. Ku-
nstmann, Beitrege zur Geschichte der Besiedlung Nord- und Mittel-deutsch-lands mit 
Balkanslaven, 1987)“. 

Се потврдува дека германските тн.Словени имале само балканско потекло. 
Стр. 123: „Дунавската теорија, заправо, има најдлабоки и најснажни корени 

во средновековните извори, уште од Почетниот летопис. Према Летописот, после 
што Господ ги помеша јазиците и го подели народот на седумдесет две племиња, 
меѓу кои словенската раса води потекло од Јафетовиот род: ‘После долго време се 
населиле Словените уз Дунав, каде е сега земјата Унгарија и Бугарија. Меѓу овие 
Словени, некои се раселија по разни земји и почнале да се викаат по краевите кои 



 39 

ги населиле. Така некои доаѓајќи, се населија уз реката звана Морава и се нарекоја 
Моравци, а другите се нарекле Чеси. Меѓу тие исти Словени се Белите Хрвати, Ср-
би и Хорутани. Кога Власите ги нападнаа Словените подунавски и почнаа да ги 
притискуваат, тие Словени дојдоа и се населија на Вистула и го задржаа името 
Лјаси. Од овие Лјахи некои се назваа Полјани, некои Лјутичи, некои Мазовшани, а 
некои- Поморјани. Некои Словени се населиле уз Дњепар и се назваа Полјани, а 
други зедоа име Древјани, оти живеа во шумите. Некои се населија измеѓу Припја-
те и Двине и беа познати како Дреговиќи. Другите племиња се населија уз Двина и 
се назваа Полачани, по потокот кој се влива во Двина, а се вика Полота. Тоа по овој 
ист поток го зедоа Полочаните. Оние Словени кои се населиле околу езерото Илје-
мен беа познати по своето карактеристично име. Другите се населиле уз Десна, уз 
Сејм и уз Сула и го зедоа името Северјани. Така се расели словенскиот народ, а по 
него и јазикот се назва словенски’ “. (Угарија + н = Унгарија- поими со в-н-т, Р.И.) 

Ако се земи во предвид дека Киев бил создаден по VI век, Новгород во IX 
век и Москва во XII век, се потврдува дека преселбите биле само од југ кон север. 
Бидејќи денес во Русија и Скадинавија уште нема лоза, Европа не била донаселена.  

„По една доцна полска верзија на дунавската теорија, Словените потекнува-
ат од Панонија, од областа јужно и западно од Дунав, недалеку од средиштето на 
христијанството и мисијата на светите Кирил и Методиј: ‘Scribitur enim in vetustis-
simis codicibus quod pannonia sit mater et origo omnium Slavonicarum nacionum, Pan 
enim iuxta Grecam et Slavorum interpretacionem dictur totem habens. Et iuxta hoc dictur 
Pan in Slavonico maior dominus, licet alio nomine iuxta diversitatem linwarum Slavoni-
carum dicatur gospodzyn, Xandz autem maior est quam Pan veluti prionceps et superior 
Rex.’ (Chronicae Poloniae maioris). 

Иста идеа најдуваме кај Јана Длугоша, полски историчар од XV век: ‘Tedy 
potomek synów Jafeta, prarodzie wszystkich Slowian, wyszediszy ze stepu Sennar… 
przekroczyl rzekę Hister, którą teraz nazywamy Dunaj… z synami, powinowatymi i kre-
wnymi swimi osiadl najpierw w Pannnonii, najpierwszej i najstarszej Slowian siedzibie, 
kolebce ich i zywicielce, która obecnie.’ (Annales Seu Chronicae Inclyti Regni Polo-
niae)“. 

Преселбите биле по долините на Вардар- Морава- Дунав... низ Европа. 
„Во Франција, С. Робер на сумлив начин ја потврдил дунавската теза. Упр-

кос честите покушувања на високата политика и независните покушувања на некои 
научници потеклото на Словените да го сместат вон границите на Европа, пиши 
Робер, историските чинители и логиката говорат другчие- Дунав е нивната прадо-
мовина: ‘Les provinces danubiennes en sont au contaire l’axe et le noyau… Les premier-
es trainees de la race Slave ont resplendi sur le grand fleueve… de cette race geante… 
L’artere la plus vitale du cors slave, le Danube, n’est donc qu’un fleuve slavon.’ (Le Mo-
nde Slave, 1852)“. 

„О. Н. Трубачов, можда најголем жив авторитет на полето на протослави-
стиката, на брилијантен начин ја образложува дунавската теза. Во една од своите 
први студии на оваа тема, претставувајќи одговорувачки споредбен лексички мате-
ријал кој се однесува на раните словенско-балтички, словенско-италски и словен-
ско-германски контакти во одредени области, Трубачев најдува дека словенско-ба-
лтичките лексички паралели се незнатни во споредување со оние измеѓу словен-
скиот и италскиот и словенскиот и германскиот, чиј број далеку е поголем. ‘Овој 
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доказ’, пиши Трубачев, ‘е јасен показател на раната орентација на древните Слове-
ни према Средна Европа, која í претходела на воспоставување на тесни врски со 
Балтите.’ (РемесленнаÔ терминологиÔ в славÔнских Ôз∫ках. ÕтимологиÔ и оп∫т 
групповоŸ реконструкции, 1966)“. 

„Во еден значаен членок од 1985. година, Трубачев својата расправа за Сло-
вените и Дунав ја започнува со прашањето: ‘Што во VI век ја покренала инвазијата 
на Словените на Подунавјето и теоријата понатаму према југ ?’ Трубачев е убеден 
дека одговор делимично лежи во историското памтење: ‘Сојуз со Аварите ? Грешка 
на Рим и Константинопол ? Или ги побудиле вкорените традиции за древната по-
стојбина на Дунав ? Можда во тој случај би се покажало дека фамозната дунавско- 
балканска миграција на Словените била реконквиста, која се одвивала независно од 
поволните околности и радозналости на Словените... Што друго, ако не сеќавањето 
на древниот боравок на Дунав содржи, на пример, стари песни за Дунав меѓу исто-
чните Словени кои, потсетуваме, никогаш, во текот на пишаната историја, не жи-
вееле на Дунав (нпр. средниот тек на Дунав) и воопшто не учествувале во инвазија-
та на Балканот во раниот среден век.’ (O. N. Trubačev, Linguisics and Ethnogenesis of 
the Slavs:The Ancient Slavs as Evidenced by Etymologie abd Onomastics,InD13,1985)”. 

„‘Од средината на првиот милениум пред Хр. па понатаму’, пиши Трубачев, 
‘на Словените и на другите племиња во Подунавјето им претела опасност од експа-
нзија на Келтите.’ Изгледа дека споменот на такавиканите Власи во Почетниот ле-
топис (‘Кога ги напаѓаа Власите Дунавските Словени и почнаа да ги притискаат’) 
се однесува заправо на Келтите, Volcae-Tektosage, кои, ‘после што ја напуштиле Га-
лија и се поместиле према истокот долж јужната граница на германското подрачје, 
постанале познати под германското име (на германски * walholz<галски Volcae).’ 
Према Трубачов, келтската експанзија во Чешка, Моравска и Панонија се случило 
не подоцна од IV-III век пред Христа. ‘Од тогаш започнуваат контактите на Слове-
ните со Власите, како ги назива рускиот почетен летопис... Покрај културното вли-
јание на Келтите во условите на мирниот соживот, не можел да се избегне ни во-
јниот притисок; како последица на тој знатен дел на Словени бил принуден да се 
пресели на север.’ Трубачев верува дека кентум-елементите во општословенската 
лексика оди во прилог не неговото гледиште на времето и местото на словенско- 
келтските контакти“. 

Бидејќи Келтите имале балканско потекло, нивниот коњ бил балкански. Па 
токму и затоа од крупниот европски коњ до денес нема трага- тој останал само див. 

Келтите имале бригиски традиции (писменост...), познати како и илирски. 
„Локализацијата на древните Словени е поврзано со локализацијата на Про-

тоиндоевропјаните, со тоа откаде дошле многу пред што се појавил пра-словенски 
јазик и дали воопшто дошле оддалеку. Сите покушувања прадомовината на Прото-
индоевропјаните да се лоцира во Азија не е во состојба да го објасни развојот на 
хидронимијата на Стара Европа, од една страна, и релативно отсуство на прото-
индоевропските ономастички докази како во Мала Азија, така и во Централна Ази-
ја, од друга.Она што нарочито паѓа во очи, пиши Трубачев,есте чинителот дека ‘хи-
дронимијата на Стара Европа не е непосредно мотивирана со ниеден посебен јазик 
и можеме да го прифатиме потонје едино индиректно, на основ самата хидроними-
ја на Стара Европа, која укажува на... поголема старост на хидронимијата на Стара 
Европа од очигледно секундарната, индоевропска хидрономија на Анадолија’ “.  
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„Утврдените лингвистичко- онамастичките чинители за тоа, према Труба-
чев, дават поттик на поновното размотрување на дунавската теорија, по која По-
дунавјето е прадомовина на Протословените. ‘Ако ја прифатиме тесната меѓусебна 
поврзаност и значајната подударност на називите на водените текови во областа на 
Стара Европа и одговорувачките области на населувањето на Протоиндо-европја-
ните, ќе биде умесно да се слушне мислењето на оние научници чие внимание е ве-
ќе подолго време усредсредено на регионот на Подунавјето, нпр. на раселувањето 
од зоната на Дунав веќе во доба на неолитот, како што потврдуваат антрополозите, 
балканско- дунавското влијание кое го откриле археолозите, и ширењето на земјо-
делството, сточарство и обработка на металите одавде кон севернопонтскиот реги-
он во V-VI милениум пред Христа.’ Во својот главен труд на оваа тема, Етногенеза 
и култура на древните Словени. Лингвстички истражувања (1981), и подоцнежните 
членци, Трубачев поднесува убедливи лингвистички, ономастички и интердисци-
плинарни докази за дунавската прадомовина (Urheimat) (Õтногенез и кулÝтура дре-
внеŸших славÔн, 1993; SCLAVANIA на МаŸне в меровингскуÓ и каролингскуÓ 
Ìпоху, 1995;Древние славне на Дунае, 1997; Продолжение раз∫сканиŸ о древних 
славјÔнах на Дунае, 1998)“.  

Подунавјето не го познавал Херодот.., а за Прокопиј било затрпано итн. Тоа 
им припаѓало на Левантот каде опстојувала белата раса во леденото доба со домаш-
ните животни, создавајќи се крвната група А која е вегетеријанска за растенија...   

„Истакнатиот руски лингвист и историчар И. М. Дјаконов изразува извесна 
доза на сумливост во тоа протоиндиските јазици да водат потекло од југоисточна 
Европа: ‘Сматрам дека балканско- карпатската област е прадомовина на говорни-
ците на инодевропските јазици. Е покажано дека припитомувањето на животни и 
земјоделството овде дошле од Мала Азија во VI- V милениум пре Христа. Е можно 
Мала Азија (област на културата на Чатал-Хујук), да била прадомовина на локално-
то население на земјоделци и сточари. Меѓутоа, ширењето на историските индо-
европски јазици извора од балканско-карпатскиот регион, а не Блискиот исток или 
од Мала Азија.’ (I. M. Diakonov, On the Original of the Speakers of Indo-European, 
InD 13, 1985)“. 

Се кажа: „Е покажано дека припитомувањето на животни и земјоделството 
овде дошле од Мала Азија во VI- V милениум пре Христа“. Пак, поради чумата на 
говедото и грипот на свињата, кои кај Белците во Левантот за време на леденото 
доба предизвикале маласипаница и грип, следела појавата на крвната група А како 
вегетеријанска- таа била постара дури од 15.000 г.п.н.е., а и преку 25.000 г.п.н.е. ... 

Бидејќи сувиот појас се поместувал од југ кон север, житница дури и за тн. 
Византија бил Египет, па вториот милениум во Подунавјето, а потоа и Јужна Руси-
ја, но уште таква не постанала и северна Русија. Па во неа уште ја нема лозата. До 
денес зеленчук, овошје, грозје, вино ...од Р.Македонија... се увезува во Москва итн. 

Инаку со ДНК се потврдува само генетско- географска оддалеченост од југ 
кон север, никако обратно. Ова говори, дека преселбите биле само од југ кон север, 
а никако обратно. Следи да нема ниеден материјален наод/доказ за преселби на југ. 

„Под балканско-карпатските област Дјаконов го подразбира подрачјето из-
меѓу Балканот и Карпатите, околу Дунав. Тој пиши: ‘Готово сум сигурен дека пра-
домовина на Индоевропјаните се најдува некаде измеѓу Балканот и Карпатите.’ 
Дјаконов верува дека не е претерана претпоставка дека Подунавјето, кај Железната 
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капија на Дунав, е централна област на иноевропската заедница. Железната капија 
на Дунав очигледно упатува на Лепенски Вир, локалитет на Дунав, како Ѓердап во 
источна Југославија, за која се верува дека претставува рана значајна етапа во ево-
луцијата на староевропската цивлизација (D. Srejović, The Roots of the Lepensky Vir 
Culture Archeologia Jugoslavica 10, 1969; Europe’s First Monumental Sculpture: New 
Discoveriers et Lepenski Vir, 1972). Во доба на неолитот, пиши Дјаконов: ‘Климат-
ските и еколошките услови биле мошне поволни... Земјоделството се развило не-
што подоцна отколку во Мала Азија, а потоа одгледувањето на рогатиот добиток, 
коњи и свињи почнало сè повеќе да добија на значење. Таму е створена една хомо-
гена зона високи развиени култури и, подоцна, енолитски култури (‘дунавски’ ку-
лтури према Гордон Чајдл), и овој регион многу исто така можел да постане центар 
за раселување со предизвиканиот пораст на бројот на жители.’ Дјаконов верува де-
ка лингвистичко-ономастички, како и посредни докази, вклучувајќи ги нарочито и 
оние кои се однесуваат на миграционите обрасци, делуваат обратно, како на тео-
ријата на прадомовината на европските дијалекти на индиевропскиот во Мала Ази-
ја, така и на територијата на секундарната прадомовина во црноморскиот и преку-
волшкиот регион“. 

Подунавјето му припаѓало на Левантот- затрпано и непознато сè до 20 век. 
За неважноста на Подунавјето е и доказот што за да се дојде до тој степен на 

цивилизација...,морало да има свој повеќемилениумски развиток-само во Левантот.  
Бидејќи се говори за добиток и земјоделство, еве доказ, дека тоа било без 

основа. Имено Скитите, а Скитија била до Индија, имале коњи и се возеле само со 
коњски коли, но никако волски коли, а волски коли во Битолско биле и во 20 век. 

Ама и Скитите не ги сакале свињите- со говедо и свиња сè до крвна група А. 
Ако Подунавјето би било центар, тоа би имало поголема важност од Атина... 
До денес Белград се населува-ло со Битолчани, но никогаш не било обратно. 
„Дунавската теза на различни начини ја потврдува и ја оповргува археоло-

шките докази кои извираат од проучување на староевропските цивилизации, сме-
стени во дунавската југоисточна Европа, која е колевка и срце на европската циви-
лизација. Према М. Гимбутас, развојот на изворната култура на Стара Европа запо-
чнува со преминување на земјоделство во текот на VII милениум пред Христа во 
Југоисточна Европа и се приближува на својот врв пред крајот на V милениум пред 
Христа: ‘Населението на овој регион развило посложена социјална организација 
отколку нивните западни и северни соседи, градејќи населби кои често достигнува-
ат големина на помала општина, со неизбежни вклучувања на занаетски квартови и 
образување на религиски и институции на власт. Тие самостално откриле можност 
на искористување на бакарот и златото во изработување на орнаменти и орудие и 
дури, изгледа развиле рудиментарно писмо.‘ (M .Gimbutas, The Goddesses and Gods 
od Old Europe, 1982)“.  

Пак, првобитната крвна група 0 била за ловци и рибари, но не и тревопасна. 
За да се дојде тој степен на писменост, развојниот тек бил само во Левантот. 
„Сè повеќе докази дека староевропското писмо, кое исто така се назива и ви-

нчанско писмо (према локалитетот Винча, кај Белград, со посебен културен ентитет 
сместен во базенот Морава, Дунав и Тиса, во Југославија, источна Унгарија, севе-
розападна Бугарија и западна Романија), настанало околу две илјади години пред 
другите писма, се одржало широко на егејскиот и медитерански свет и извршило 
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влијание на линарното писмо на Крит и Кипар и на архаичните верзии на грчкото 
алфабетско писмо (S.M.M. Winn, Pre-Writing in Southeastern Europe: The Sign Sy-
stem of the Vince Culture c. 4000 BC, 1981). Према Х. Харман ‘Историска врска из-
меѓу критското линеарно писмо и староевропското писмо се огледа во мнопштво 
паралели во областа на знаци. Околу половина знаци на фондот на линеарното А 
писмо (повеќе од шеесет знаци) има паралели во староевропскиот репертоар знаци 
... Староевропскиот слој на иконичниот материјал постанува уште видлив во кипар-
ското силабично писмо ако се земе во обѕир основните констутивни елементи фор-
ми на знаци... Овој вид експериментирање со писмото, како што го најдуваме во 
[староевропската] предгрчка ера и неговото пренесување во светот на старите Гр-
ци, се развивал без иедно значајно влијание вон Европа. Раната писменост во Евро-
па се движи измеѓу неколку оригинални експерименти со писмото како цивилиза-
циски образец во човечката историја, и најстаро за сега познато.’ (H. Haarman, Wri-
ting in the Ancient Mediterranean: The Old European Legacy, From the Realm of the 
Ancestors, 1997)“. 

Па Подунавјето, Црно Море со „егејскиот и медитерански свет...Крит и Ки-
пар...архаичните верзии на грчкото алфабетско писмо“ биле дел само на Левантот.  

„Додека со необична енергија и истражувачка работа јасно и несумливо се 
утврдила Југоисточна Европа, балканско- подунавската област, како апсолутни це-
нтар на староевропската цивилизација, Марија Гимбутас во исто време е убедена 
дека таа по свое потекло и карактер не е протоинодоевропска. Према М. Гимбутас, 
Протоевропјаните не биле нејзини творци, туку нејзини разорители. Поточно, пи-
ши, Гимбутас, цивилизацијата на Стара Европа е уништена во инвазијата на прото-
индоевропските народи со потекло од степскиот регион Волга, во јужна Русија, и 
областа на северниот Понт. Наездата е извршена во три големи таласи. Првиот та-
лас продира на територијата западно од црно Море околу 4400-4300. г. пред Хр. од 
регионот Волшка степа. Вториот талас влегол во Југоисточна Европа на средината 
на IV милениум пред Хр. од областа северниот Понт, измеѓу текот на Дњестар и 
планината Кавказ. Третиот талас од Волшка степа стигнува во балканско-поду-
навската област малку после 3000. г. пред Хр.“. 

Па „степскиот регион Волга, во јужна Русија, и областа на северниот Понт“, 
со меѓупросторот Подунавјето, не играле било каква улога кај Белците=Пелазгите. 

„Спротивно на тоа, Трубачев и уште некои подигнуваат хидрономска брана. 
По прашањето на новите или преформулирани теории, Трубачев пиши: ‘Првобитна 
домовина на Индоевропјаните на Блискиот исток или секундарна, севернопонтска, 
европска прадомовина на Индоевропјаните, кои овде стигнале пред многу времи-
ња, наводно во резултатите на миграцијата од запад на исток, околу Касписко Мо-
ре, не не задоволува оти не ја објаснува најважната ствар: ширењето на староевроп-
ските хидрономии... Компаративна индоевропска ономастичка област ја најдуваме 
едино во Европа, а дијагностичката вредност на овие чинители во решавање на пр-
облемот на локализацијата на Протоиндоевропјаните тешко може да се процени. 
Таа не може да се смали со покушувањата во индоевропскиот слој да се пронајдат 
пре-индоевропски елементи... Таа, од друга страна, не може да се дискредетира со 
наивни покушувања да се пронајде ‘das letze Indogermanisch’ во ‘северозападниот 
блок’ на долниот тек на Рајна’ “.  



 44 

За да има преселби, мора-ло да има проширена репродукција. Бидејќи отсе-
когаш само југот, како најблагопријатен за зголемување на бројот на населението, 
отсекогаш Европа се населува-ла од југ кон север и запад: Вардар- Морава- Дунав- 
Рајна каде било најтопло. Следи според лоза Лозана, а денес неа ја нема во Русија... 

„Во сигурно едно од амбициозните и исцрпни трудови на модерното доба 
(Studien zu slavischen gewassernamen und Gewasserbezeichnungen. Ein Beitrag zu Fra-
ge nach der Urheimat der Slaven, 1979), методологијата и опсежното истражување на 
словенските заеднички именки кои се однесуваат на водењето на тековите, потоци-
те, реките, барите, езерата, мочварите и изведувањето на хидроними (околу 640 
страни и 199 мапи), го одводуваат на Ј. Удолф до словенската прадомовина (Urhei-
mat) во Карпатија, северно од Дунав“. 

Северно од реката Дунав немало домашни животни,посебно говедо и свиња- 
без нив Европјаните, како и Монголите, би имале само крвна група 0 за месојадци. 

„Поточно, словенската прадомовина (Urheimat) Удолф ја сместува на запад 
и Буковина на исток: ‘Изворната централна област на словенските населби била со 
голема веројатност северната област на Карпатите. Мошне често можат да се најдат 
имиња на места каде извира од Карпатите. Мошне често е тоа случај кај областа 
Сан и на дотокот на Дњестар од јужниот правец... Овие често појавувани имиња 
дозволува претпоставка каде прасловенски населби се најдувале: централна област 
на тие населби обфаќа отприлика 300 км во правец запад-исток, а во правец север- 
југ-во зависност под променливата геолошка структура на Предкарпатската област- 
појас од околу 50 до 150 км. Веќе во рано доба северниот дел на средна Словачка 
бил населен со Словени, така е тешко да се одреди границата измеѓу оние древни и 
подоцнежни области на населување’ “. 

Поимот Карпати-карпа,како остров Karpathos,27се најдува меѓу Крит иРодос. 
И Крит=Крет скрито=скрето, Родос род, Самос сам, Кипар=Купар- купрум... 
„Постојат извесни непосредни и очигледни проблеми во врска со Удолфова-

та теорија. Ако се прифати раното присуство на Протословените во Југоисточна 
Европа, едноставно нема чинител, разлог или околност, на основ кои би верувале 
дека е Карпатија, нарочито изузетно тесни теснеци и ограничени ресурси на комп-
лексот Закопане-Буковина би можела пред што Подунавјето, срце на Стара Евро-
па, да биде прапостојбина“. 

„Трубачов пронајдува грешка во Удлофовата метода и логика, посебно во 
идеата дека областа е нагомилување на називи на водени текови од извори со сло-
венски облици ipso facto прадомовина на Словените. Према Трубачев, чинителите 
говорат другчие: ‘Акумулацијата на хомогените словенски имиња е повеќе кара-
ктеристична за зоните на колонизација- а не почетна точка на миграцијата; потоње 
ретко прикажува јасна слика, а не букна изненадна. Уште еден спротивен фактор 
кој Удолф не го зел во обѕир’, пиши Трубачов, ‘есте порекување на топонимијата 
со тоа во врска (‘ако секаде има шуми, тогаш имињата на типот ‘шума’ не значи 
ништо’)’. Најпосле, Удолфовото покушување да го затре Дунав во руското истори-
ско памтење со повторување е крајно смешна идеа дека Дунав во руската усмена 
поезија не се однесува на Дунав, туку на Дњепар, Трубачев го сматра претерано и 
прилично себично“. 

                                                 
27 WestermannsAtlas zurWelt Geschichte,Georg Westermann Verlag Braunschweig,Berlin Hamburg,ст.10. 



 45 

„Уште еден занимлив чинител кој го потврдува присуството на Дунав во 
историското памтење есте неговата употреба во функција на лично име во блиски-
те и оддалечени земји.М. Грковиќ, на пример, најдува забележано лично име Дунав 
на почетокот на XIV век во српските документи, кои се однесуваат на градењето на 
Манастирот св. Стефан на Косово: Миле, Војин, Братослав... Милан, Богодан, Ду-
унав. Лично име Доунав е забележано исто така во раните чешки, полски (нпр. Du-
naj de boyanica/1416) и со руски извори (нпр. ДунаŸ, владимироволински војвода/ 
1281). Јужнословенски Дунав, освен тоа, упатува на прилагодување на латинското 
Danuvius од страна на Келтите во протословенскиот период (Prilog proučavanje pra-
slovenske antroponomije- Lično ime Dunav, OnP, VI, 1985). 

Во поглед на дунавската теза, М. Грковиќ пиши: ‘Со обѕир на тоа дека во 
нарадното стваралоштво и митологијата се говори за Дунав од граница на јужните 
Словени во северна Грција па до северните Словени на Онјешкото Езеро, може 
основано да се претпоставува дека Дунав е внесен во словенското духовно битие во 
давно време, кога уште постоела јака поврзаност на словенските племиња. Сè ова 
се доволно јаки докази дека личното име Дунав/Дунаи било познато во прасловен-
ската заедница и ова може да биде важен податок за поткрепување на хипотезата 
дека словенските миграции не оделе само од Дунав кон југ, на Балканот, туку и од 
Дунав кон север.’ Према З. Голаб, Удолфовата карпатска теза е повеќе ствар на де-
зинформација, отколку било што друго: ‘Оти кој год поседува икакво знаење за 
историјата на колонизацијата на карпатскиот регион, ќе биде изненаден со Удол-
фовиот заклучок: концентрацијата на целиот протословенски етнос во подножјето 
на северните Карпати негде во време на Христовото родување не делува можно де-
мографски. Ние знаеме дека Карпатите се колонизирани релативно доцна, ако ги 
иземиме некои широки и лесно пристапни долини... Мораме исто така да се сетиме 
дека прикарпатските региони биле со добар дел покриени со шума и дека земјиште-
то во тој предел е доста сиромашно, така да не можело порано да се привлечат рани 
колонисти.’ (Z. Golab, Primary Habital of the Slavs. The Origins of the Slavs. A lingui-
st’s View, 1992). По прашање на Карпатите, Голаб понатаму кажува: ‘Ако ништо 
друго, тоа пред биле иселенички области, што е доста карактеристично за плани-
ната и планинскиот регион. Сум на мислење дека од најраните преисториски вре-
миња Карпатите и нивното подножје ја играле заправо оваа улога: ги привлекувале 
и концетрирале разни протословенски племиња кои во времињата на демографски-
от раст покушале да се повлечат во овие релативно помала пристапна периферија 
на протословенската постојбина. Овој чинител ја објаснува концетрацијата на хи-
дронимите изведени од протословенските апелативи во поткарпатскиот регион, ка-
ко што е напред објаснето [‘заеднички имиња кои се појавуваат во сите ограноци 
на словенските јазици’].’ Дури штоповеќе, пиши Голаб, ‘релативната концетрација 
на словенските хидроними на Карпатите може да се објасни со едноставен чини-
тел дека мрежата на потоците и реките обично е далеку погуста во планините и во 
подножјата, отколку во пространите, отворени долини’ “. 

До денес од Дунав никогаш на југ немало преселби. Бидејќи авторите говор-
ат Срби и Србија, во СФР Југославија Србија беше до Р.Македонија. Следи во Ма-
кедонија да имало преселби само на азиски Арнаути=Албанци и Цигани со коњски 
коли, кои во XIX век биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина- без преселби. 
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Кога се говори за Карпатите, во сите околукарпатски земји се учи дека Сло-
вените потекнале од Заткарпатите. Па бидејќи Карпатите имаат четири географски 
страни (Исток, Југ, Запад и Север), на авторите им престои да фрлат само ждрепка. 

Меѓутоа, овој проблем го решил Нестор- Русите потекнале од Илирија. Сле-
ди Заткарпатите биле само руски- таквите Заткарпати биле во Илирија на Балканот. 

На Балканот, Подунавјето и Русија имињата завршувале со ...та- еден народ. 
Во продолженија е претставен: „Винчански систем на знаци/писмо“. На ва-

квиот висок степен на развиток им претходел Левантот со во долгото ледено доба. 
И. Вукчевиќ,во продолжение,на стр. 131, има наслов: 2. Илирија, Далмација. 
„Спротивно на тезата за инвазија/колонизација на Словените од правец се-

вероисток-југозапад, германската историска наука развила теза дека Словените на 
Германија, Полска и пограничните земји водат потекло од српските земји измеѓу 
Дунав и Јадран, то ест од некогашните римски провинции Илирија и Далмација“. 

„Кога е во прашање на српско-ведското населување на Германија, тезата за 
Илирија/Далмација има длабоки корени во германската историска наука, почнувај-
ќи од К. Шотген (C. Schottgen) и Г. Крејсиг (G. Kreysig), на почетокот на XVIII век, 
до Х. Кунстман, на крајот на XX век“. 

„Шорген и Креисиг не ја најдуваат погрешна идеата дека германските Срби- 
Венди се со потекло од Сарматија, области измеѓу Волга, Кавказ и Азовското Мо-
ре. Меѓутоа, ја сматраат погрешна фаворизирана идеа за тоа дека Срби-Венди до-
шле во Германија од север и исток. Тие категорично ги отфрлуваат ставовите на 
писателите како што е Т. Сегерус: ‘Што, прашувам, е поочигледно и поизвесно од 
тоа дека Србите од Мисина/Мајсена ја основале државата Славонија и Србија во 
Илирија ?’ (T. Segerus, De Slavis et Lecho, 1725)“. 

„Всушност, пиши тој, е јасен доказот за тоа дека вистината е заправо спро-
тивна: (1) Срби-Венди не влегле во Германија од север, преку Пруска и Померани-
ја; (2) Срби-Венди влегле во Германија од југ, од Илирија, преку Моравија и Чеш-
ка; (3) Срби-Венди на Германија не ги основале српските земји во Илирија; (4) 
Илирски Срби мигрирале, се населиле и основале српско-вендски кралства на сред-
новековна Германија (C. Schottgen, G. Kreysig, Diplomatische und Curieuse Nachlehre 
der Historie von OberSachsen und antgrenzenden Landern, 1730). Многу ономастички, 
лингвистички и културни паралели измеѓу изворните, илирски српски земји, и из-
ведени, српско-вендски земји во Германија, пишат тие, едноставно се исувишни кр-
упни да би биле другчие“. 

„Еден од најистакнатите претставници на оваа теза во модерно доба е чуе-
ниот германски славист Х. Кунстман. Неговото обфатно, продлабочено и исцрпно 
истражување го довело до претпоставката дека (1) Словените на Чехословачка, Ге-
рманија, Полска, Русија и соедните земји се со потекло од Балканот, воглавно од 
Илирија/Далмација; дека (2) етнонимите, владеечките династии, имиња на места, 
хидронимите и топонимите во западноевропските и источнословенските земји се 
изведени од словенските и словенизирани корења во Илирија и на земјите кои со 
неа се граничеле. 

Повеќе децении, во една серија вечито занимливи и често провокативни чле-
нци, Кунстам неумерно ги унапредувал ономастчките, лингвистички, текстуални и 
други докази во прилог на својата теза. Иако неговите гледишта, во низа надахнати 
и истражувачки студии, не се општоприфатени, Кунстман во своите ставови не е 
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осамен. Всушност, неговите ставови добиваат различит степен било општа било 
поединечна подршка на највисоко ниво на историската и лингвистичката наука“. 

„Дури и мошне учени, угледни и доследни застапници на блискоисточното 
потекло на Индоевропјаните, В. В. Иванов и T. V. Gamkrelidze прават извесни оста-
пки на дунавската теза (The Migrations of Tribes Speaking the Indo-European Dialects 
from their Original Homeland in the Middle East to their Historical Habitations in Eur-
asia, InD 13, 1985). Тие признаваат дека (1) е подрачјето на Балканот е најстар це-
нтар на цивилизација во Европа, и дека (2) сликата на изворниот протоиндоевроп-
ски пејсаж е изведен од лингвистичките реклонструкции на протојазични правила 
вон подрачјето на Средна и Источна Европа, иземајќи ја Југоисточна Европа“. 

„Одговорувајќи на критиката на Дјаконов, тие одат дури дотаму да тврдат: 
‘Алтернативната, балканско-карпатска хипотеза на Дјаконов всушност е само едно 
од неколку можни решенија во рамките на нашата хипотеза за прадомовината. Ние 
ја реконструираме пошироката област- од Балканот до Иран и јужна Туркменија- 
како простор внатре со кој прадомовината на Индоевропојанитеби би можела да се 
лоцира на одредена територија.’ (T.V. Gamkrelidze, VV. Ivanov, The Problem of the 
Original Homeland of the Speakers of Indo-European Languages in response to I. M. 
Diakonov’s Article, InD 13, 1985)“. 

„Наведуваме некои од потпорни точки од трудовите на разни лингвисти, 
историчари и слависти: (1) Словените потекнуваат од Подунавјето-Панонија; (2) 
Сите Словени не мигрирале северно од Дунав, некои и останале (откаде толкава 
густина на словенско население и словенски топоними, голема старост на словен-
ските називи на водените текови во предунгарска Панонија-Подунавје),додека дру-
гите мигрирале на југ: (3) Балканските Јужни Словени потекнуваат од Панонија- 
Подунавје; (4) Источните Словени потекнуваат од југ; (5) Називи на места и етно-
ними со несумливи балкански корени најдуваме широко на словенскиот свет (нпр. 
Дакша, острово на Јадран, Doksy во Чехословачка; Дукла, планински премин на Ка-
рпатите, Дукла во Црна Гора; Licicaviki, словенско племе во западна Полска, 
Liccavici во Илирија)“ 

Бидејќи нема ниеден наод/доказ за преселби на тн.Словени на Балканот, тие 
биле/се само најголема лага- па тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски јазик. 

Кога говорам за материјален доказ мислам на растеније, животно,предмет-и, 
сад-ови, пари-чки, превозна волска кола, дел од таа кола, колце, дел от тоа колце...  

„Што се однесува на Германија, треба да се истакне дека Ј. Херман, еден од 
најкрупните научници во модерната германска славистика, допушта можност дека 
постоела врска измеѓу големиот број Срби, забележани во средното Подунавје и 
долж византиската граница во VI век, и српските населби во Германија: ‘Веројатно 
дека еден дел на племенската група Срби/Сорби, кој се населил во средниот дел на 
Дунавската област, на граница со Византија, и кој стално војувал со Аварите, се 
одвоил и се отселил кон север.’ (J. Herrmann, Die Slawen in Deutschland: Geschichte 
und Kultur der slawischen Stamme westlich von Oder und Niesse vom 6. bis 12. Jahrhu-
ndert, 19985)“. 

Од стр. 135,следните страни се за пренесените балкански имиња низ Европа. 
Стр. 379: „Во ова подрачје, во називот на малото село, Scheuder (Scudere/ 

1314; Scudere/1320; Skudere/1335), недалеку од Dessau (југозападно од Dessau) и 
Kothen (Kothen), Х. Кунстман најдува врска со Балканот, врска која укажува на 
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време, место и потекло на словенските населби во Германија. Кунстман верува де-
ка ова име може да се изведе од илирско-словенскиот корен, од Скодра илирските 
Лабеата, односно Скадар на дукланските Срби“. 

Стр. 471: „На дворот на Луј Побожни во Хериштат 818. година ги сретнува-
ме пратениците на дунавските Бодриќи, Гудушќани и Тимочани, три народи кои 
сматрале дека во нивни најдобар интерес да се повлечат од сојуз со Бугарите во ко-
рист на Франките: ‘Erant ibi et aliarum nationum legati, Abodritorum vidlicet ac Borne 
dusic Guduscanorum, Timocianorum, qui numper a Bulgarorum sociatete desciverant et 
ad fines nostros se contulerant’“. 

„822. г. пратениците на Бодриќите и Преденецентија и другите словенски 
народи присуствуваат на генералното собрание одржано во Франкфурт: ‘In quo co-
nvento omnium orientalis Sclavorum. Id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum, Behei-
morum, Mavronorum, Praedencentоrum, et in Panonia residentium Avarum’ “. 

„АФК бележи дека во Ахен 824. година царот ги примил пратениците на 
Оборитите, кои вообичаено се називаат Праеденеценти: ‘Caterum legatos Abodrito-
rum, qui vulgo Praedeneenti vocantur’ “. 

„Што е поважно, се кажува дека Ободритите кои се викаат Праеденецентни 
живеат во Дакија, на Дунав, како соседи на Бугарите: ‘Et contermini Bulgaris Daciam 
Danubio adiacentem incolunt.’ Descriptio civitatem, изгледа, ги сместува Бодриќите, 
то ест Источните Бодриќи или Osterabtreze, исто така во дунавско- моравската об-
ласт. Во ова подрачје зад Вулгара, или Булгара, доаѓаат Мереханос, или Моравјани, 
во долината Морава: ‘Est populos, quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX. 
Istae sunt regiones, quae terminatent in finibus nostris. Покрај Булгарите и Моравјани-
те живеат Остерабтрези: ‘Isti sunt, qui iuxta istorum fines resident. Osterabtrezi, in qua 
civitates plus quam’ “ 

„После повеќе од еден век, ал-Мас’уди на едно место ги споменува Истабра-
ните, на друго место пак ги сместува Гудушќаните (Gussanin) и Браничевците (Bra-
nicabin) во регионот Дунав и Морава, точно кај Браничевиќ во северозападна Срби-
ја. Е мислење на бројните автори по оваа прашање дека Ајнхордовите Абодрити- 
Праеденеценти се исто што и Остерабтрезите во Discriptio civitatem и Абодрити- 
Истабрани или Истбрани- Branicabin (Браничевци) кај сл-Мас’уди“. 

„Подоцнежните покушувања да се одреди и лоцирањето на дунавските Бод-
риќи покажува дека Бодриќите била названи Праеденценти само во областа Брани-
ќева. Ономастички укажува на тоа дека се другде, поточно уз реката Дунав, Тиса и 
Мориш биле познати под своето право име. Студијата на двајцата германски исто-
ричари од 1730. ги сместува Бодриќите во јужна Унгарија, измеѓу Дунав и Тиса, во 
областа каде трагите на Бодриќите можат да се пронајдат во називите на местата, 
топонимите и хидронимите (C. Schottigen, G. Kreysig, Diplomatische und Curiese Na-
chlese der Historie von Ober-Sachsen und Angentzenden Landern)“. 

„Судејќи према нешто подоцнежни извори, Бодриќите со времето постанале 
познати како Срби (Topografia Magni Ragni Hungaraie, 1750): ‘Бодриќите се насели-
ле во Аурелијановата Дакија,на Дунав и Искер, и им биле соседи на Бугарите. Каж-
уваат дека Бодриќите подоцна биле познати како Сербулјани, Сербли и Серблии’ “. 

„Занимливо е дека ова исто подрачје на Дунав и Морава (внатрешност на 
Мезија), према Х.Кунстман Descriptio civitatem означува како територијална база на 
голем број Срби (со 257 града) забележани како Thafnezi: ‘Thafnezi habent civitates 
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CCLVII.’ Кунстман за тоа пиши: ‘Преминот и повратокот на Словените сосем сигу-
рно се случило во областа на долен Дунав. Со тоа би можело да се објасни дека Ба-
варскиот Географ (Geographus Bavarus), кога го споменува Тафнезе, мисли на една 
група Срби од областа Donaukast ells Daphne, кои се преселиле на север. Тоа го по-
тврдува и чинителот дека тука се најдува релативно многу населби (257)’ “. 

„Кунстам исто така бележи дека Descriptio civitates, изгледа, сместува уште 
една група Срби во оваа област, одма покрај Thafnezi, и тоа Брежани  (70 civitates), 
кои се забележени како Prissani. ‘Prissani civitates LXX’ “. 

„Како што тоа секогаш е случај, општите и конкретните запазувања на J. 
Herman за ова релативно нерасветлен проблем заслужува посебно внимание: ‘Меѓу 
словенските племиња кои се населиле на византиско тло ги има оние кои ги носат 
истите имиња кои исто така можат да се најдат и на север. Покрај веќе споменатите 
Срби/Сорби, на реката Места, измеѓу Пловдив и Солун. Едно племе на исто име, 
кое се споменувало во латинскиот летопис и хроника на Франковото и Герман-
ското Царство, во првата половина на IX век, се споменуваат и Оборитите (quo vu-
lgo Praedenecenti vocantur). Околу годината 850. ги споменува и Баварскиот Геогр-
аф како Остер-Антрезе. Тие ги населуваат пределите измеѓу Панонска Низија и Бу-
гарското Царство во IX век, во близината на Дунав и долниот тек на Сава, односно 
отприлика областа околу Срем и Сингидунум. Северното крило на племенскиот со-
јуз Ободритите се споменуваат во франковите хроники од крајот на VIII век. Него-
вата област на населување лежи измеѓу долна Елба и Северното Море. Што се од-
несува на времето на Смолјаните, тоа може да се изведе од името на работливоста 
со кое овој народ се бавел, како на Балканот, така и во пределот на долна Лаба. Во 
случај на Оборитите со најголема сигурност може да се рече дека тоа име укажува 
на сродноста на дунавските Оборити и Оборитите од долна Лаба“. 

Меѓутоа,авторите никаде не запишале дека поимот Срби се употребувал и за 
на ридишта, кои само се угареле + б = бугареле, Угарит=Бугарит, туку само на ра-
вници како житници каде со срп се српи=срби, коси, или поточно жние. Следи во 
македонското народно творештво Македонците Србите ги псуеле само како жетва-
ри. Дури имало српско творештво, дека Србите на Александар Македонски му слу-
желе со војни коли, чии колца имале срп-ови, кои ги срп-еле нивните непријатели. 

Па бидејќи Срби имале од Балтичко Море...Сирија..., тој не бил еден народ. 
„Од посебно значење на Хермановата алузија на можноста врска измеѓу 

Оборитите на реката Трава во Германија, тв. Травјани, и илирска Травунија, српско 
кнежество кое било сместено измеѓу денешниот Дубровник и Котор: ‘И најпосле, 
на Јадранскиот брег, измеѓу Рагуза и Котор, те. 200 км јужно од Оборитите, ја нај-
дуваме Травунија (Травнјане, Требиње, измеѓу останатите наследени облици). Ети-
мологијата на тоа име не е сосем јасно. Се сматра дека тоа потекнува од илирската 
минатост и се заснова на словенското требити. Паѓа во очи дека во областа која ја 
населуваат оборитските племиња на Северното Море исто така постои племенско 
име Травнјане.’ (J. Hermann, Byzanz und die Slawen ‘am austerten Ende des Westli-
chen Ozeans’, Wege zur Geschichte, 1986)“. (Требити=требит=треб ит-од треба, Р.И.) 

Овде се говори за имиња... на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на 
кого говорел и Платон. Па се пиши за Келти како Бриги и Илири- илирски Бриги. ... 

На стр. 179 започнува дел VI, со: 1. Славија, за што се наведува следново: 
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„Тезата дека Словените дошле во Германија од Полска во II век најдува сво-
ја авторитативна и најобфатна потврда во истражувањата на признатиот германски 
историчар и археолог од XIX век, Рајнхард Палман. 

Во својот магнум опис Die Geschichte der Volkerwanderung von det Gothenbe-
kengrund bis zum Tode Alarichs од 1865. г. Палман го поврзува напредувањето на 
Словените со повлекување на Готите, кои пак покренале голема селидба на наро-
дите на крајот на II век. Тезата за селидбата на народите меѓу Словените, инсисти-
ра Палман, е едино во согласност со историските записи и е потврдено со обилје на 
археолошки докази“. 

„Мнозина научници се сложуваат во тоа дека политичките граници на сред-
новековна Славија одела долж линијата кои приближно одговаруваат на границите 
на неклогашната Демократска Република Германија (дистрикт Рошток, Шверин, 
Нојбранденбург, Берлин, Постдам, Франкфурт, Магдебург, Котбус, Хале, Лајпциг, 
Дрезден, Ерфурт, Гера, Немниц/Карл Маркс Штат и Сул)“.(Славија=Склавија, Р.И.) 

Стр. 279: „Границата на Славија не се завршува на западната граница на би-
вшата Германија Демократска Република. Границата на Славорум попули се проте-
га западно од Лаба и задира длабоко во територијата на бившата Федеративна Ре-
публика Германија“. 

„Што се однесува на границата на Славорум попули, на почетокот на 1800- 
тите година германскиот историчар Д. Поп развива идеа за раното населување на 
Словените во горниот Палатинат. Неколку децении подоцна, еминентиот францу-
ски научник С. Робер ќе ги прошири границите уште понатаму на север и запад: 
‘Уште во време на Карло Велики, сè она што било на другата страна на Рајна не би-
ла Франачка, туку Славија’ “. (Славија + к = Склавија, Р.И.) 

Граници на тн.Словени=Повеќебожци и Христијани=Франки (Германи). 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 150, пиши: „Во нашата наука...идентификување со 

старовековните Илири и Панони, го достигнува со своето постоење далеку наназад. 
Прв пат ги најдуваме прибележани во рускиот летопис на XII ст., познат под името 
на монахот Нестор. Раскажувајќи како после општиот потоп Ноевите синови, Сем, 
Хам и Јафет, ја разделиле земјата, продолжува летописот, дека на Јафет му западна-
ле, меѓу останатите земји, уште и ‘Македонија, Далмација, Илирик и Словените’, 
значи Балканското Полуострово освен грчките чести...“.   

Кај О.Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Нестор Чесни Киевски..., Робер пиши: 
„Најстариот словенски хроничар, Чесни Нестор од Киев ни ги претставува 

со сигурност, на крајот на XI век, Русите (како народ), со потекло од Илирија, отка-
де биле потиснати према север и назад отфрлени преку Карпатите… од латинските 
освојувачи и од Келтите во самиот почеток на својата хроника, Нестор, набројувај-
ќи ги на основ на Кедрин сите народи на светот, додава како толкување на зборот 
Илирик- Словен, да би покажал, како на Словените гледал како најстари жители на 
Илирија“. 

Со наводите се потврдува дека преселбите биле од Илирија преку Дунав … 
Во насловот за српските имиња и за староста на српскиот народ таа пиши: 
„Во врска со претходното, познатиот писател, Балтазар Богишиќ, кажува во 

едно од своите дела: 
‘Кој год го познава малорускиот народ ќе дојде до уверување, дека Мало-

русите во многу им се најслични на Србите’ “. 
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Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Јазикот како доказ на старина  на еден 
народ, пиши: „А дека Сипријан Робер...Ево, значи, до какви заклучоци дошол Си-
пријан Робер во потрага за првобитниот словенски јазик: 

‘Кога некој не е роден како Словен, пред што отпочне филолошки да ги 
испитува сите јазици и сета словенска литература... треба што е можно подобро да 
го запознае најстариот и наједноставен јазик, оној, кој го пружа најдобриот клуч за 
сите останати. Исто така, добро да би ја оцениле словенската раса во нејзината це-
лина, корисно е, дека да се проучат оние нејзини племиња, кој најдобро го зачувале 
своите првобитни одлики во обичаите, во своите закони и во својата поезија. 

Тој јазик, тој народ и таа првобита словенска поезија- верувам сум ја нашол 
во Илирија. Ќе ме прашате, несумливо, како сум дошол до тоа уверување ? Тр-
гнувајќи од идеата, дека на почетокот секоја голема раса се најдува едно племе- ма-
јка, исто така како што и на почетокот на секоја јазична фамилија постој јазик- ма-
јка, со години тоа племе и тој јазик сум го барал на север на Европа. Но нигде не го 
открив нивното постоење. Најдувајќи, дека Полјаците и Чесите на Боемија се чува-
ри на најстарите познати документи на словенската историја, јас- на основ на тоа- 
најпрво сум заклучил дека тие два народи се најстари и најизворни од целата слове-
нска група; меѓутоа, поминувајќи ги нивните области, се уверив, дека сум бил во 
заблуда... 

После залудните истражувања одлучив, да одам да го барам тој тип кај Ру-
сите; ама, кај нив открив словенски својства толку изобличени со азијатски влија-
нија, колку и во Полска со влијанија од западот. Очаен, преминав на Словените, за 
кое се кажува, дека се варвари. Сè допринело, да се упатам во тој правец. Полјакот 
од Варшава ме упатил на краковските горштаци... како најверни чувари на нацио-
налните одлики; Русите пак од Москва му испратиле на Русините во Украина и во 
Галиција како основачи на нивните царства. Стигнувајќи во Украина, тука сум на-
шол обичаи, легенди, традиции и целиот русински живот во толкава мера е испо-
лнет со јуначки успомени, да сум бил присилен да одам да ја трагам вилата чуварка 
на словенската колевка понатаму на југ и на исток. Најпосле, преминувајќи го Ду-
нав, не ми требаше долго, тука да го пронајдам украинскиот Козак, Русинот од Га-
лиција, полскиот горштак од Карпатите и боемскио планинец од Судет- со еден 
збор- сите првобитни племиња на Словените, дивно изразени низ балканскиот 
Илир. Сè, што кај другите словенски народи живее уште само како легенда, или 
нејасен мит, постој уште секогаш како жив закон во таа непроменлива и поетска 
Илирија: Не ли на основ на тоа можам да заклучам, дека најпосле сум ја допирнал 
живата стена, тлото на првобитното постоење и дека Србите на Илирија навистина 
се најстарите меѓу Словените ?’ “ 

Сипријан Робер го преминал Дунав. Па дали во Дунавска Илирија бил нај-
стар народ со најстар јазик ? Следи насловот а) Јован Цвииќ и Срби од почетокот: 

„На основ...Јован Цвииќ (1865-1927)...го истражува уверувањето, дека со-
времените дијалекти на српскиот јазик- значи: 

Штокавски, кој се дели на староштокавски (Македонија), средно-штокавски 
(Србија североисточно од Стара Србија, одн. Македонија) и ново-штокавски (Дал-
мација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово, 
Метохија, Војводина и Шумадија), со: 
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Поддијалекти: екавски, ијекавски, икавски, постоеле веќе на тлото на древна 
Тракија и Илирија, на основ што се наметнува заклучокот, дека словенскиот јазик 
не е донесен на Балканот тек во VII век по Христо...“. Следи преселбите биле лага. 

Од наводот се заклучува, најстари биле Македонците, па до Шумадија биле 
среден народ, а во Шумадија каде било Српското Кнежество со српски јазик на Вук 
Караџиќ бил најмлад народ. Во прилог се говори и со македонскиот тн.старослове-
нски. За него руските автори говорат за старуски, Србите старсрпски и Бугарите 
старбугарски јазик- за него меѓусебно да не се расправаат, нека си фрлат ждрепка. 

Најбитно е дека преселбите биле по долините Вардар-Морава-Дунав-Рајна... 
Иво Вукчевиќ, на стр. 198, пиши за: Пагани, Варвари: 
„Други извори, инспирирани со христијански дух, говорат за Словените ка-

ко за пагани, псеудо-христијани и варвари: Inter Paganos, Paganisimus Sclavorum, 
Slavi Paganŕ, Winidos, Gentem Paganissmam; Contra Luitizi… Pagani, Slauŕ, Dux No-
mina Svantopolcus Desperatus Tyrannus et Pseudocristianus, Barbari, Barbarici Ritus, 
Regines Barbaroum“. 

Па Склавини=Повеќебожци со варварски=тн.словенски јазик- без латински. 
„Во други- говорници на прост или вулгарен јазик: Grebenize Vulgariter Nun-

cupatur; Lesten Vulgariter Nominata; Vulgari Nomine Dictum Presnize; Punteme Vulgri-
ter Dicitur“. 

И вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк-а, само за народ- но. 
Стр. 229: „Упркос на одлучните напори дека традционалните пагански ими-

ња се заменуваат со христијански, често во црковните и државните регистри на ср-
едновековна Германија можат да се најдат словенски имиња“. 

„Следниот список на избраниот узорок на словенските имиња пронајдени во 
различни германски извори во X, XI и XII век“. Следат по ред разните имиња: 

Стр. 231: „Јасно е од различните извори дека покрстувавањето на Словените 
на Германија не било пратено со усвојување со христијански имиња во сите опште-
ствени слоеви, то ест со локално прилагодување на грчко-латински имиња кои ги 
фаворизира црквата“. 

Секако, „грчко-латински имиња“ биле само едно: христијански имиња. 
Тн.Словени=Повеќебожци со варварски- Германи=Христијани со латински. 
 
ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
 
Д. Оболенски,28 на стр. 44, кажува: „Распаѓањето на хунската држава после 

смртта на Атила во 453 година...Пред крајот на петтиот век во степите на јужна Ру-
сија се појавила група племиња што делумно биле составени од Хуните кои се пре-
местиле на исток после раслојувањето на царството на Атила, а коишто Визан-
тијците ги нарекувале Бугари.29 На средниот Дунав, два германски народи, Гепиди 
и Лангобарди, едните од источната, а другите од западната страна на Тиса, запо-
чнале да се борат за Панонската Низина којашто некогаш била центар на Хунската 
држава. Уште позначајно е тоа што северниот брег на Дунав, од Белград до сливот, 
бил населен со Словени уште во 500 година“.  

Па во 500 година населението било со варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

                                                 
28 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
29 Тн.Византијците Татарите ги нарекле само Булгар=булг ар: булг=волг=Volk=фолк=полк а-народ. 
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Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Ко-
нстантинопол 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“. 

Па следи јазикот на Балканците бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн. 
Платонов=тн.словенски. Исто така, и јазикот на жителите на Панонија бил варва-
рски=пелазгиски=тн.словенски. А на Готите=Татарите бил само готски=татарски. 

Не случајно Х.Џ.Велс истакнува: „...Вистина е исто така дека Константин 
Велики не знаел грчки и дека Јустинијановиот акцент бил многу лош“. 

Ова говори дека тогаш бил битен латински, а народен само еден: варварски. 
Следи да се говори за посебно варварско и не-варварско (царско) потекло. 
Д. Оболенски, на стр. 119, вели„...оние од Цариград кои биле склони да ја 

бранат расната чистота, на пример на Константин Порфиригенит, кој се противел 
на праксата византиските принцези да им се даваат на странски владетели. Таквото 
однесување (освен во случаевите на стапување во брак со франечки владетели), 
строго ги осудувал, впрочем како и продавањето на свечени облеки и дијадеми на 
варвари или предавање на грчки оган на потенцијални непријатели на Византија...“. 

Стои варвари- тие не биле од царскиот род со коине туку со варварски јазик. 
Стр. 154: „Нема сомнение дека целите на моравската мисија биле потполно 

согласни со надворешната политика на царевите Михаил III (842-867) и Василиј I 
(867-886). И тие и нивните влади биле живо заинтересирани за словенскиот свет од 
другата страна на северната граница на Царството... 

Оваа ‘словенофилска’ политика на византиските власти во текот на втората 
половина од деветтиот век обично се наведува како доказ за јазичната слободна и 
културната толеранција на византиското христијанство. Тие особини модерните 
историчари ги земаат како пример за углед кога зборуваат за Римската црква која 
во средниот век му го наметнува латинскиот јазик на западниот христијански свет. 
За тоа секако има многу нешта што можат да се кажат. Во принцип Византијците, 
жители на едно Царство кое тврдело дека е светско, му го признавале правото на 
секој народ божјата служба да си ја извршува на својот јазик. Затоа и св. Јован Зла-
тоуст, во проповедта одржана во Цариград изјавил дека го радува што готската за-
едница во градот ја пее литургијата на својот јазик и го објавил правото на секој 
варварски народ да членува во големото христијанско семејство: ‘Проучувањето на 
рибарите и номадите’, победоносно изјавил св Јован Златоуст, ‘блеска на јазикот на 
варварите посјајно од сонцето.’ Оваа проповед на христијанскиот отец не била за-
боравена во Византија а можеби на неа мислел и Константин-Кирил кога се залагал 
за еднаквост на јазиците пред противниците на словенската литургија во Венеција: 
‘Зарем дождот кој доаѓа од Бога не паѓа еднакво врз сите луѓе ? Зарем сонцето не 
свети врз секого подеднакво ? Зарем сите ние не го дишеме подеднакво истиот 
воздух ?’ Византиските црквенодостојници добро знаеле, а повремено тоа и јавно 
го признавале, дека законитоста на негрчката литургија одамна се почитува во 
источнохристијанскиот свет. Константин секако знаел што зборува, кога во својот 
венецијански говор го навел примерот на неколку народи кои, според зборовите на 
неговиот биограф ‘биле писмени и го славеле Бога, секој на својот јазик’ “. 

Следи да се говори варварски јазик-таков бил секој освен службениот коине. 
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Стр. 156: „И откако ќе ги исакажеме сите пофалби...Византијците биле јасно 
и нападно свесни за јазот меѓу нив и ‘варварите’...Писателите кои биле горди на 
елегантниот стил на својата проза, на пример принцезата Ана Комнена и архиепи-
скопот Теофилакт, со особена и одбивна вообразеност сметале дека се обврзани да 
бараат прошка од своите читатели затоа што од време на време ќе споменат по не-
кое име со ‘варварско’ потекло. Некои јазични перфекционисти дури на латинскиот 
јазик гледале со презир- така царот Михаил III, оној истиот кој Константин и Мето-
диј го испратил во Моравска, во писмото до папата изјавува дека латинскиот е ‘ва-
рварски и скитски јазик’. Во почетокот на тринаесеттиот век Михаило Хонијат, 
учен атински митрополит, тврди дека попрво магарето ќе го забележи звукот од ли-
рата, а бубалката- лепешкар ќе намириса парфем, отколку што Латинот ќе ја разбе-
ре складноста и убавината на грчкиот јазик“. 

Се говори за „варварски и скитски јазик“. Па варварски=пелазгиски=тн.сло-
венски бил скитскиот јазик. Со Лив Адроник 240 г.п.н.е. бил латинскиот кој бил ву-
лгарен коине. Следи во латински да се внесат уште околу 10.000 коински зборови, 
и само така тој се приближил до Алексадријскиот Птоломејов јазик коине. Ова би-
ло повод, сите победни јазици од коине да се нарекуваат варварски- и навредливо.  

Варварски јазик бил само пелазгиски=тн.словенски на кого говорел Платон. 
Д. Оболенски, на стр. 199, вели: „Сега Владимир можел да побара висока 

награда за своите услуги. За возврат, Василиј II му ја ветил раката на својата сестра 
Ана, но под еден услов: неговиот зет да стане христијанин. Владимир се согласил 
на тоа, веројатно во текот на зимата 987-988... 

За да се разбере вистинското значење на одлуката на царот својата сестра да 
ја даде за Владимир, треба да се знае какви биле брачните обичаи во владетелската 
куќа на Византија. Според измислената, но погодна традиција која би требало да 
потекнува уште од Константин Велики, биле забранети браковите меѓу потомците 
на царското семејство и ‘варварите’ Пред овој настан царот Константин VII уште 
еднаш отворено укажал на таа забрана во делото De Administrando и тоа токму во 
поглавјето што се одликува со голема политичка тежина. Забраната не се однесува-
ла само на франечките кралеви. Царот го предупредува својот син да се спротиста-
ви на секое ‘чудовишно барање’ за брачна врска што доаѓа од ‘лукавите и нечесни 
племиња од север’. Смета дека оваа доктрина на етичка исклучителност треба да се 
објасни со аргументи кои, иако ја отсликуваат арогантноста на Византијците кон 
странците, сепак можат да делуваат необично кога се знае дека искажува монарх 
кој наводно верувал во универзалноста на Царството со кое владеел: 

‘затоа што секој народ има различни обичаи и разни закони и институции и 
би требало да се усклади она што му одговара, треба и да воспостави и да развие 
заедници кои ќе овозможат стопување на животот. Како што секое животно се пари 
во своето стадо, така и секој народ не треба да се венчава и да општи со друга раса 
и други јазици туку со своето племе и со својот говор. Затоа што оттука потекнува 
природниот склад на мислите и врските меѓу индивидуите, пријателскиот разговор 
и заедничкиот живот; додека чудните обичаи и различните закони можат да се из-
родат во непријателства и кавги и омраза и недоразбирања, а тие пак не можат да 
зачнат неријателство и дружење, туку инает и раскол’ “. 

Стои: „царското семејство и ‘варварите’ “: царско семејство со коине и вар-
варско семејство од народот со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
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Па Македонскиот царски двор создал службен варварски-склавински јазик. 
Д. Оболенски, 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“. 

Овде се говори само за службени јазици латински и македонскиот тн.старо-
македонски, а народен бил и си останал само варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

За да се потврди дека Далмација и Истра биле македонски останала симбо-
ликата- македонскиот лав денес е симбол на Далмација, а бригиски јарец на Истра. 

Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,30 во Хвар од 1525 годи-
на, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи 
Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што 
Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со 
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ? 
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не 
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите 
се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. 

Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. Би-
дејќи „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле варвар-
ски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого говорел и творел Платон за Атина... 

Пак, овој варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил наречен Хомеров. 
За Хомеровиот јазик пишеле повеќе македонски автори. Се наведува што 

истакнал П. Кречмер: „Ниедно културно богатство не е толку трајно и долговечно 
како што е јазикот. Особено се непроменливи и постојани имињата на местата, ду-
ри и тогаш кога населението се променило“. Во тој смисол е значајно научното со-
знание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеровиот ја-
зик, односно на словенските јазици со јазикот од постарите лексички наслојки во 
Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во далената 1815 година го утвр-
дил германскиот лингвист Л. Ф. Пасоф, а веќе во 1845 година неговиот труд за Хо-
меровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и објавен во Њујорк.31Во сво-
јот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата лексика во „Илијада“ и при-
паѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи македонскиот јазик при-
паѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања античкиот македонски јазик бил 
истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик,сосема е оправдан заклучо-

                                                 
30 Винко Прибојевиќ, За потеклото и згодите на Словените, Хвар 1525, Венеција 1532 и Загреб 1951. 
31 L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845.  
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кот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот македонски јазик во 
одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија на „Илијада“.  

Наведеното го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).Тој, во 1907 
година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик. 
Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. Бидејќи 
Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат својот тн. 
Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- венетски=илирски. А 
ова било само повторување на она што се случило со сите тн.не-словенски народи. 

Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А 
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е дого-
ворено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Кр-
ит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки. 

Со тоа што Критјани го разбирале бугарскиот,а не грчкиот од 19 век, е јасно. 
Ј.Х.Хан (1865), под XXIV. Варош Охрид,пиши: „...Тие сакаат да бидат Грци, 

а никако Словени...“. До 1865 г. Охриѓани не знаела и не сакале да бидат Словени... 
ТН.СЛОВЕНИ (АНТИ, ВЕНЕТИ И СКЛАВИНИ) НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ 
 
Па имало тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- според слово. 
Меѓутоа,авторите едноставно пишат само едно:Словени-никако тн.Словени. 
И.Вукчевиќ,стр.79: „3.Во помали древни времиња: Венди, Анти, Склавини“. 
Стр.83:„За некои научници очигледно е дека Венедите и Антите се едно ис-

то; такавиканите Анти, Енти, Инди, Винди, Венди се различни имиња на Словени, 
разликите се повеќе ствар на времето, местото и јазикот отколку било што друго“. 

„Во листата на номадски скитски племиња измеѓу Волга и планината Урал, 
Птоломеј ги упишува Соубенои. На списокот на седечките племиња измеѓу Балти-
чко Море и Црно Море Птоломеј ги става Ставаните. Ако е во право К. Мошински, 
ако Соубенои се заправо расипано име за Словените/Словенои, тогаш ова е прв по-
мен на името Словени во историските списи. Шафарик и други научници, меѓутоа, 
ги читаат Соубенои не како Словенои, туку како Своибенои, како ‘слободни, неза-
висни Словени’, а Ставаните како Стани, што значи словенски народ, земја, на-
селба“. (Словенои=Скловенои=Склавенои- о=а; Склавени=Склавини- е=и, Р.И.) 

„Словените како Склавини конечно влегуваат во историските записи како 
дунавски Склавини во Дијалозите на Псеудо- Цезариј, компилација од V век за-
снована на еден дел на извори од VI век: ‘Склавеноите... се диви, слободни и нема-
ат владател... Меѓусебно се довикуваат како волци кога завиваат.’ Склавеноите, 
према овој автор, во секој смисол се суштинска спротивност на соседниот несло-
венски народ: ‘Фисонците, кои избегнуваат конфликт и покорно се потчинуваат на 
секој кој наиде’ “. 

Следи за Склавини да се говори само од V век- никако порано. Бидејќи до V 
век нова ера немало Склавини,никогаш не можело да има такви народи-тие се лага. 

Стр. 84: „Во следниот век Прокопиј Склавеноите ги сместува на долниот тек 
на Дунав. Према Јордан, ‘населбата на Склавените се шири од градот Новиодунум 
и од од езерото викано Мурсијанско према Дњестар и на север, сè до Вистула.’ Ка-
ко никогаш не им ласкал на непријателите Готи, Јордан тврди дека ‘тие имаат бари 
и шуми за свои градови’ “. 

Па тие биле само склавина=област вон Римското=Христијанското Царство. 
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Следи склавина=с клав ин а: клав - в = кла, клава, клаи=клај, клам... Склава 
бил/е близок збор со, според Винкелман-Гомолка, на стр. 102, хламис32=клам-ис/ш.  

„Иако поделени на многу племиња со различни имиња (Quorum nomina licet 
nunce per varias familias et loca mutentur), пиши Јордан, Венетите себе повеќето се 
називаат Склавини или Анти: principaliter Sclavini et Antes nominatur“. 

Племињата биле само семејни-тие биле пребегнати семејства вон Царството. 
Па се говори за Венети како Склавини- Венетите создале склавини=области. 
„‘Упркос разликите во името и местото’, пиши Јордан, ‘сите, Венети, Анти 

и Склавини се една крв и со еден јазик“. 
Заклучокот е едноставен: Венетите и Антите како Склавини биле едно исто. 
„Запознат како со Антите, така и со Склавините кои служат како платеници 

во византиската војска, Прокопиј, советник на големиот византијски војсководител 
Велизар, не е во сосатојба да ги разликува едни од други: ‘Склавините и Антите не 
се разликуваат со појавата. Сите тие се високи и јаки и косата им е нити светла, ни-
ти темна, сите се црвени во лицето’ “. 

Овде се разликуваат само Склавини=Повеќебожци и Ромејци=Христијани. 
Во овој навод се говори за Склавини и Анти.Следи Венетите биле Склавини.  
Бидејќи се говори дека „Венети, Анти и Склавини се една крв и со еден ја-

зик“, тогаш секаде каде што имало Венети, сите морале да бидат само и Склавини. 
Да не се изуми дека Европа се колонизирала од Балканот со Мала Азија, и 

тоа како Келти Бриги и колонизирани Македонци од 2 век п.н.е. до со Јустинијан I. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 462, пиши: „Повеќето историчари веруваат дека гер-

манските Словени играле важна улога во инвазијата на Словените на балканските 
земји, дунавските и јадранските српски земји. Покрај Срби, историските списи ја-
сно и несумливо ја докумнтираат улогата на Бодриќите. Може, дури повеќе, да се 
извлече заклучок, дека забележена улога на Бодриќите во настаните на Дунав ука-
жуваат на присуство на соседните северни словенски племиња, посебно Велиќај 
Лјутиќи“. 

Бидејќи преселбите биле со домашни животни, со волски коли, а говедото 
било бригиско, значи балканско, а чартер летовите биле само во 20 век, и сè до де-
нес нема пронајдено материјален доказ/наод за преселби од Европа на Балканот, се 
потврдува, Европјаните биле преселени од Балканот со Мала Азија со сите свои до-
машни животни: говедо, коњ, свиња, овца, коза...куче, мачка..., крзнаши..., птици... 

„Византискиот извор пружа занимливи и чврсти докази на присуство на Ба-
лтичките Словени во грчките земји во VI век. Историчарот Теофилакт Симоката го 
бележи следниот настан. Годината 592. во Тракија се заробени три Словени. Заро-
бениците себе се називале со Словени, пратеници од словенските земји кои се гра-
ничат со Западниот Океан (те, од крајниот запад на Славија, од словенските  земји 
кои се граничат со Атлантскиот океан). Према нивната изјава, [аварскиот ?] каган, 
барајќи подршка за напад на Византија, го испратил пратеникот на словенските по-
главари со богати дарови. Даровите биле прифатени. Подоцна, меѓутоа, поради го-
лемите оддалечувања, поглаварите одлучиле нивната војска да се откаже од уче-
ството во походите. Трите носители на лоши вести се испратени да го обавестат ка-

                                                 
32 „...Според дворската церемоија Јустинијан носел службен костум, бела туника со златен вметок и 
пурпурна хламис, кој на Теодора исто така како мантил í служел...Далматика...“: пурпур=пур пур, а 
пур=пир пири оган- црвено; туника=тенка; хламис, х=к; Далматика- долама=далма; фустан=пуштан. 
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ганот за нивната промена на планот. Им требало, рекоа, 15 месеци да стигнат до 
дворот на каганот, што е чинител кој ја потврдува големата оддалчеченост од ни-
вната домовина Славија. Плашејќи се дека нималку задоволен каган не ќе го испо-
читува правото на пратениците, правото на сигурно повратување, тие во погодниот 
тренуток одлучат да побегнат од неговиот двор и спас да побарат на византиската 
територија“. 

Како што Келтите биле повратници со балкански коњ, и овие Склавини како 
повратници се вратиле со балкански коњ- за Келтите и Склавините без наод. 

Стр. 113: „Доказ во корист на ова општа област како древна српска домо-
вина и почетна точка на движење на Србите према запад најдуваме во главниот ви-
зантиски извор, имено De administrando imperio на царот Константин Порфироген-
ит. За потеклото на Балканските Срби, за тоа каде Србите првобитно живееле, Кон-
стантин пиши: ‘Србите се потомци на некрстените Срби, називани и Бели, населе-
ни од онаа страна на Турција [Унгарија], во крајот кој тие го викале Бојки, во сосе-
дство на Франачка.’ (N. Županić, Bela Srbija, Narodna starina 1, 1922)“. 

Се говори само за „некрстените Срби“- Повеќебожци, кои биле повратници. 
Стјепан Антолјак, на стр. 163, пиши: „Тогаш, како што пишува истиот тој 

Георгиос Монахос Континуатус во својата анонимна хроника, оние Македонци 
(10.000 на број), коишто уште ханот Крум принудно ги преселил во областа меѓу 
Серет и Прут од темата Македонија, успеале да се вратат со помош на византиски-
те лаѓи во ‘Македонија- својата татковина’. Меѓу тие млади Македонци- повратни-
ци бил и идниот византиски цар Василиј I (Македонски, Р.И.) со своите родители“.  

Па и овие биле повратници на своите домородни простори- во Македонија.  
Се наведе, што Сипријан Робер пишел за потеклото, Подунавјето- Илирија. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 454, има фуснота: „Отприлика во исто време некои 

Лужички Срби го сматрале иселувањето во Соединетите држави и Австралија нај-
добар начин да го зачуваат својот јазик и вера, некои Лужички Срби чуствувале мо-
рална/патриотска обврска да ги одбранат Србите во Србија и на Балканот. Ова е ви-
стина во случајот на браќата Еуген и Павле Јуришиќ. Родум од Горица на Ниши во 
Горна Лужица (Izgorelc, Yzhorelik in partibus Milesko, 1131), кои, давајќи оставка на 
функцијата во пруските војни снаги, се отселиле во Србија 1876. и доброволно í 
служеле во одбраната на Србија. Дипломци на неколку војни академии, ветерани на 
Француско-пруската војна 1870-71. (каде Павле бил награден со Железен Крст), 
браќата служеле со големо јунаштво и истакнувајќи се во српско-турската војна. 
Југословенските извори ја сумираат Павловата служба со следните зборови: ‘На си-
те должности кои ги вршел, покажал особена волја и храброст. Како храбар, не-
устрашив старешина се истакнувал и бил одликуван.’ На крајот на војната, Еуген, 
постариот брат, се вратил во Германија, каде умрел 1901. Павле останал во Србија, 
каде потоа, во сеќавањето на агресивните, олујни напади на пешадиските единици 
под неговото заповедништво, на неговото презиме било додадено ‘Штурм’. Служе-
јќи со голем прегор во војните кои уследиле, Павле брзо напредувал низ чинови, до 
чин генерал 1912. година. Во Балканските војни 1912-1913. година, војската под за-
поведништво на генералот Павле Јуришиќ- Штурм играла важна улога во победите 
кај Куманово и на Брегалница; во Првата светска војна (1914-1918), во поголеми 
победи на Цер, Колубара и Кајмакчалан. Големата војничка и патриотска служба се 
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завршила со неговата смрт 1922. година, година дена после неговото повлекување 
од активната служба...“. 

Па тој се вратил да ја ослободува неговата Македонија, а неа ја окупирале... 
Ова говори, авторовите Срби на Балканот си биле само едно: повратници. 
А тие можеле да бидат воглавно од граничните единици сместени на Дунав. 
Г. Острогорски,33на стр.58, пиши: „Во времето на Диоклецијан и Констант-

ин длабока преобразба доживеала и воената организација на Царството. Римската 
армија во претходните времиња била во основа погранична војска. Речиси целоку-
пната оружена сила на Царството била распоредена долж бескрајно издолжените 
римски граници како посада во пограничните утврдувања. Немало мобилни трупи 
ниту појаки воени резерви внатре во Царството: постоела само преторијанска гарда 
во Рим. Веќе одамна се покажало дека ваквата организација не била дорасната на 
сè поголемите воени потреби, а во времето на кризата во III век овој систем 
доживеал целосен распад. Диоклецијан во почетокот продолжил со зајакнување на 
пограничната војска. Но како најитна и воена и политичка, потреба, се наложувало 
создавањето силна подвижна војска која би служела и како воена резерва против 
непријалските напади од надвор и како потпора на царската власт против внатре-
шните повратнички сили. На таа двострана задача требало да одговори таканаре-
чениот exercitus comitatensis, создаден во Диоклецијановиот период, изграден и 
значително зајакнат во периодот на Константин. Оваа војска имала поинаков кара-
ктер и поинаква улога отколку старата преторијанска гарда, чија активност веќе 
Диоклецијан значително ја ограничил поради нејзината непоузданост и склоност да 
издигнува и симнува цареви, а која Константин по битката на Милвинскиот мост, 
конечно ја ликвидирал. Наскоро новиот exercitus comitatensis станал јадро на рим-
ските оружени сили, дотолку повеќе што Константин во негова полза ја намалил 
значително и самата- дотогаш секогаш зголемувана- погранична армија. Така но-
вата подвижна војска ја надминува својата првобитна улога на гардиска трупа, а и 
пограничната војска од своја страна добива специјален карактер. Војниците-гра-
ничари, стационирани на лимесот и викани limitanei, како награда за својата служба 
добиваат земјишни поседи. Според тоа тие претставуваат некој вид селска милици-
ја која живее од приходите од своите имоти и ги брани државните граници од не-
пријателски напади. Во Византија оваа организација ќе има голема иднина“. 

Стр. 96: „Уште потешки последици...Големите освојувачки војни во Афри-
ка, Италија и Шпанија í ја одзеле силата на Византија да го брани балканското по-
драчје. Навистина, Јустинијан и во Азија и во Европа на границите подигнувал цел 
систен на утврдувања; на Балканскиот Полуостров, зад силните тврдини на Дунав, 
и во внатрешноста се протегнувал јак појас на утврдувања...“. 

Винкелман-Гомолка,34 од стр. 161, ги наведуваат наодите од двете страни на 
реката Дунав, сите тие биле со потекло од југот, во главно за времето од Јустинијан 
I,дури како Хераклеа Линка во Битола- Р.Македонија бил граничен град на Дунав...  

Стјепан Антолјак, на стр. 112, пиши: „Во меѓувреме одненадеж се побунува 
византиската војска, која ја откажала послушноста да презими ‘во земјата на Сло-
вените’. Воедно за водач го избира Фока, кој со неа тргнува во Цариград, каде што 
по убиството на Маврикиј е прогласен за цар (602-610)“. 

                                                 
33 Г. Острогорски,, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992. 
34 Friedhelm Winkelmann·Gundrum Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur,Büchergilde Gutenberg 1987. 
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Следи „во земјата на Склавините“ „се побунува византиската војска“. Ова 
говори дека Склавината била само тн.византиска за своите гранични единици итн. 

Г. Острогорски, на стр. 110, вели: „По паѓањето на Јустинијановата рестар-
вација...Во војската дисциплината мошне опаднала и често доаѓало до отворени ма-
нифестации на незадоволство, дотолку повеќе што владата, принудена да штеди, 
често им ја задржувала платата на војниците. Кога 602 година, војската добила на-
редба повторно да презимува од онаа страна на Дунав, избувнала побуна. Побу-
нетите војници го дигнале на штит и го прогласиле за цар Фока, подофицер од по-
луварварско потекло и напуштајќи ги своите позиции, тргнале на Цариград. Тогаш 
и во самата престолнина пламнало востание. Ривалските странки на сините и зеле-
ните се обединиле во борбата против царската влада. Маврикиј е соборен, а Фока 
со согласност на сенатот е крунисан за цар“. 

Бидејќи во Цариград имало мноштво востанија, а се говори за Склавини и 
нивни борби, многу понезначајни од побуните во Цариград, тн.Словени биле лага. 

Се кажа: „Фока, подофицер од полуварварско потекло“. Ова говори само ед-
но: царот Фока со еден родител бил од Балканот,а другиот од Склавината на Дунав. 

Фока бил од династијата на Јустинијан- Римјанин, а со друг само Склавин. 
Степан Антолјак, на стр. 121, пиши: „Византискиот писатели Теофилакт Си-

моката е прв извор, кој нè запознава со поимот склавинија (Σκλαυηνία). Под тоа име 
(во сингулар) тогаш се подразбирала Заддунавската Склавинија, т.е. денешна Вла-
шка. Miracula S. Demetri I веќе го познавал плуралниот облик на ова име (‘Σκλαβι-
νίαι’). Тоа ни докажува дека Византијците веќе во VII век го употребуваат ова име 
како општо име за секој предел, населен со Словени. Кон крајот на VIII и почето-
кот на IX век гранечките анали под името ‘Sclavinia’ означувале крај во Северна 
Германија, а Константин Порфирогенит знаел ‘Σκλαβηνίαι’ во Русија и во предели-
те на франечката држава“. 

Стр. 122: „Други наши склавини се простирале по должината на крајбрежје-
то на Јадранско Море и тие, според Константин Порфирогенит,ги опфаќала: Дукла, 
Травунија, Захумле, Паганија, Хрватска и Србија, т.е. териториите од Леш, Улцињ 
и Бар па сè до внатрешноста на Истра. Според тоа, не е исправно тврдењето на не-
кои историчари, кои велат дека Византијците ја нарекувале склавинија, од VII до X 
век, целата внатрешност на Балканскиот Полуостров помеѓу Задар, Солун и Родо-
пите или пак од Црното до Јадранското Море,бидејќи тоа не го нагласува ниту еден 
византиски писател, па дури ни Порфирогенит. Со Хрватите, Србите, Захумлјани-
те, Травуњаните, Коновлјаните, Дуклјаните и Неретвјаните, коишто за времето на 
Михаил II се отцепиле од Византијците, управувале жупани- старешини, а исто та-
ка и во останатите склавини, па според тоа немале архони, како што пишува Пор-
фирогенит. Ова значи дека на чело на овие склавини во почетокот стоеле жупани-
старешини, коишто подоцна ги замениле новите управувачи со титулата архонт“.  

Бидејќи наведените имиња не означувале ни племиња, никако народи, се по-
тврдува,склавините биле само области според кои и во кои се управувало-само тоа. 

Пак, жупан=жу пан=Пан тн.грчки Бог: паница се прави од пан-дебло-стебло. 
„Од Василиј I, византискиот цар ги поставувал во одделните словенски пле-

миња оние архони, коишто тие ги бирале од едни исти родови. Порфирогенит не ги 
наведува само ‘Σκλαβάρχοντας’, туку посебно ги споменува и архонтите на Хрва-
тска, Србија,Захумле, Конавле, Травунија и Дукла. Секако понатаму под ‘Σκλαβάρ-
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χοντας’ Константин подразбирал архонти на Србија (Срби), Захумле, Конавле, Тра-
вунија и Дукља, како што се гледа очигледно од неговиот текст, а дали овде се 
вклучени и Неретвјаните, не можеме ништо одредено да кажеме, иако не е исклу-
чено“. 

Се кажа: „Σκλαβάρχοντας“. Бидејќи в=х=г=к, склав=сглав=с глав-а до главар. 
Со ова се потврдува, Склаварот бил само главар- намесник на склавината=областа. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 149, вели: „Посебно е занимлив извештајот на Мо-
јси Хоренски, кој пиши за Тракија, земја измеѓу Далмација и Сарматија, спомену-
вајќи седум словенски народи во Мезија. Тој запис има неколку верзии. Во една од 
тие верзии, Словените се пишани како Sglawacuios…“.(7 народи во една тема, Р.И.) 

Склав=сглав, а овде сглавак...: сглавак=с главак, како глаук=гла ук до глауч. 
Стр. 146: „Павле Ј. Шафарик...Мојсиј Хорентски (околу 370- околу 489)...“. 
Степан Антолјак, продолжува: „Според ова толкување, тогаш би отпаднале 

различните досегашни комбинации за овој назив. 
Во Хрватска архоните во латинските извори се викаат: duces, principes, comi-

tes, judices, reges. Во Паганија или во Неретвљанската област: principes, judex, dux, 
rex; во Захумле: dux, rex; во Дукља: rex; во Србија: dux, а подоцна: mega jupanus, 
magnus jupanus (или на старосрпски: ‘великиј жупан’) и конечно: rex“.  

Се наведе: „Неретвљанската област“. Па склавината означувала само област. 
„Кога Порфорогенит пишува за одделните склавинии тој само Травунија и 

Захумље ги нарекува аргхонии, а за Хрватска и Паганија единствено знае дека се 
поделени на жупи“. 

Се говори за Паганија. Пак, во неа имало пагани. Значи, само Повеќебожци. 
„Инаку јадранската ‘склавинија’ во латинските документи за прв пат се спо-

менува уште во 871 година. Под ова име во прв ред се крие Хрватска, а потоа веро-
јатно и соседните приморски земји, со коишто владеале архонти. Во првата полови-
на од X век во истите извори среќаваме ‘Склауониам’, под којшто назив секако 
спаѓа Хрватска а можеби еден дел и од јадранското приморје. Се чини дека од 
истиот век е и името ‘Склавинија’, во кое меѓу останатото е вклопен еден дел на 
Истра и Кварнер. Називот пак ‘Склавинија’, од крајот на X и почетокот на XI век, 
се однесува само за Хрватска, а ‘Склавунија’ (1067) на териториите на Захумље 
Травунија, Босна и Србија (во тој век вака се нарекува Чешка). Под истоимениот 
назив ‘Склавониа’, Раимунд де Агилес (1096 г.) ја вклопува не само Хрватска, туку 
и територијата сè до Скадар, додека во XII век овој термин обично ја обфаќа Хрва-
тска, а исто така и во XIII век (Тома Архиѓакон). Но затоа во XIV век среќаваме де-
ка овој назив ги опфаќа Хрватска, Србија и Хум и Зета“. 

Денес нема етнички народи: Хрвати, Срби, Хумани и Зетани. Ниту и други. 
„Склавинијата над Сава за прв пат се јавува во изворите 824 година и во неа 

(in finibus sclavinie) се наоѓала ‘Зелиа’ т.е. Зилја, која секако се наоѓала во рамките 
на Карантанија. Во 828 година оваа ‘Склавинија’ се појавува повторно, под која ка-
ко што тоа се гледа од списот ‘Convesio Bagoariorum et Carantanorum’ (871 г.) се 
подразбира не само Карантанија туку и Долна Пананија (.. in Sclaviniam in pare 
videlicet Quarantanas atque inferioris Pannonise ..) Под поимот ‘Склавинија’ во тој 
спис понатаму е опфатена не само Карантанија (region Carantanorum) туку confines 
eorum occidentali parte Dravi fluminis, usque dum Dravus fluit in amnen Danubil ... т.е. 
пограничните (краишки) краишта на Карантанците западно од реката Драва, сè до 
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нејзиното влевање во Дунав, Долна Панонија (таа во IX и во X век се нарекува и 
Orientalis Pannonia), којашто исто така припаѓала во рамките на склавиниите, бидеј-
ќи во IX век опфаќала не само еден поголем дел  од денешна Унгарија (со Блатното 
Езеро) туку и дел од Босна, потоа Славонија и Срем (до Белград). Во 837 година 
изворот нè упатува дека во склавинијата бил и југозападниот дел на денешна 
Австрија, којашто тогаш исто така спаѓал во рамките на Карантанија, додека во 878 
година и одделно се именуваат само деловите на Картантанија од пределот (обла-
ста) на склавинијата (in partibus Carantaniae Sclauinieque regionis). Во 891 година 
Карантанија повторно се идентификува со Склавинија, која за последен опат се из-
ведува 893 година. Потоа и изчезнува трагата во документите“. (Крај 893 год., Р.И.) 

Наведените склавини биле помлади некој век. Следи тие означувале област. 
Како што склавините=областите се појавиле,така тие по некој век изчезнале. 
Бидејќи сите склавини денес не означуваат еден народ, со Романија и Унга-

рија, сè до реката Рајна, а и западно од неа, дури и во Шпанија, тн.Словени се лага. 
„Оваа склавинија, како што веќе рековме, ја сочинувале покраини или земји 

(fines, partes, Slougenzin marcha, regio, cofines, terminos) т.е. Карантанија со своите 
предели (на пример, Дидлеипската Грофовија) и Долна Панонија, чија што големи-
на се менувала со години“.  

Кога „големина се менувала со години“, склавината била само едно: област. 
„Панонската Склавинија ги имала сите ознаки на франечкиот феудален си-

стем (војводи, грофови, гасталди, викари, центенари итн.), како што тоа се гледа од 
документите од 828 година. Инаку на чело на Карантинија, под називот ‘Склави-
нија’, биле: дукси, приципес и комитес (или праелати).(Викар + т = Виктор ..., Р.И.) 

Што се однесува до Долна Панонија за неа можеме да речеме дека на нејзи-
но чело бил: дукс, ректор, комес, кнез χρατών, ήγεµών, кој управува со склавинијата 
според Порфирогенит. (комес=кмез=кнез, Р.И.) 

Кога Унгарците ја прегазиле Панонија и Карантанија, нејзината трага повеќе 
не се споменува и споменот за неа е сочуван во името на денешна Славонија, која-
што како ‘Склавонија’ се наведува за прв пат во еден документ од околу 1091 го-
дина, каде што е апфатена заедно со останатата Хрватска. Инаку и од XII век па и 
понатаму овој назив се појавува во изворите. Но тој оттогаш ја означува само де-
нешната Славонија“. 

Се кажа: „нејзината трага повеќе не се споменува“- Склавините била хри-
стијанизирани. Следи заклучок, имало само Склавини=Повеќебожци и Христијани. 

„Меѓутоа ‘Славонија’ со ваков назив се појавува исто така 1848 година, иако 
веќе во изворите од IX век се нарекува ‘Склавинија’ сето она подрачје, коешто го 
населиле Словените во порано наведените краишта. Но во текот на вековите овој 
поим за етничкото подрачје на Словените над горниот тек на реката Сава ги поти-
снале другите покраински или историски, пошироки или потесни, нови или стари 
територијални називи (Краинска, Карантанија-Корушка), за истата да се појави во 
XIX век под сегашното име ‘Словенија’ “. 

За преселби на тн.Словени авторите не навеле ниеден наод/доказ- сè е лага. 
Се потврдува дека поимот Словени и Словенија бил политички од XIX век. 
Стр. 127: „Кон крајот на VIII и почетокот на IX век франечките анали озна-

чуваат еден одреден предел во Северна Германија ‘Sclavania’ или ‘Sclavinia’ или 
дури ‘Wenedonia’, а Константин VII Порфирогенит знае за ‘Σκλαβηνίαι’ во Русија. 
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Така, според него таму постојат ‘Σκλαβηνίαι’ на Древјаните, Драговитите, Кривичи-
те, и останатите склавини на Словените, кои се повластени на Русите“.  

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Недоволно расветлено Порфирогени-
тно сведоштво, цитира: „Треба да се знае, дека Србите кои уште се викаат Бели, во-
дат потекло од некрстени Срби населени од онаа страна на Турција (те. Унгарија- 
писателкова надополна) во пределот, кој се нарекува Бојка, а која се граничи со 
Франачка... Таму, значи, овие Срби биле населени од почетокот“.  

Олга Луковиќ-Пјановиќ,во насловот д) што кажува Шафарик и Суроевјецки: 
„Шафарик потоа се осврнува на она, што Порфирогенит го запишал: 
‘...Дека Србите дошле од северна Велика Србија, бидејќи ги познавал Херак-

лиј, како своето царство би го спасил од аварската опасност. Ако се посматра пра-
вецот, кој им го одредува на неговите дојденци: ‘Преку Турција, те. Унгарија (...) и 
Баварија (...), близу до Франачка (...) која исто така се вика и Саксонија...Таму- по 
него (Порфирогенит) Србите биле во Бојки (...), која заправо се граничела со Са-
ксонија...’ “. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Сипријан Робер…, наведува: 
„Во своето дело ‘Словените во Турција’...Робер…оставил своја порака: 
‘Да не заборавиме, дека Словените (од понатамошниот текст е јасно, дека 

авторот мисли на Србите) се блиски по своите обичаи и по своите уредби- на Хе-
лените. Историјата на едните, е историја на другите, нивната судбина изгледа со-
единета веќе во античко доба. Германската наука залудно се сили, да ни ги прет-
стави Словените како уљези во Европа, меѓутоа… тие биле во Европа пред Готите, 
тие германски татковци. Може дури да се каже, дека Германија постанала само со 
распарчување на словенските кралства, оти уште во време на Карло Велики, сè што 
било од онаа страна на Рајна, тоа не била Франечка, туку Славија денешна Австри-
ја се состоела само од Словени, а во Прусија, сè до XVI век- уљез бил Германот, кој 
живеел само како полски вазал“. 

Па тн.Словени биле како Хелените,а Германите биле само едно: тн.Словени. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Катерина Велика... под 7. наведува: 
„Шафарик...Да се сетиме во овој тренуток, како пишел Сипријан Робер, дека 

уште во доба на Карло Велики- од онаа страна на Рајна, сè што не било франачко, 
било словенско, поради што била создадена познатата тв. Српска граница, или- ка-
ко што кажуваат во нивната Енциклопедија ‘Болшаја’- Српски Рубеж. Тоа заправо 
и есте доказ, дека овдешните Словени од онаа страна на Рајна во тоа доба уште се 
викале Срби. Било тоа време, кога азијатските унгарски хорди уште не го пресекле 
словенскиот средноевропски простор на денешна Унгарија, кога германски крал-
ства уште не постоеле...“. 

Г. Острогорски, на стр. 152, говори: „Ослободен од притисокот од Исток, 
Констанс II веќе во 658 тргнал против Словените на Балканот...Најважно е, меѓу-
тоа, што Константиновиот поход бил проследен со преселување на поголеми маси 
Словени во Мала Азија. Од ова време се слуша за Словени во Мала Азија, како и за 
словенски војници во византиската војска. Така се споменува дека во 665 г. сло-
венски одред од 5.000 луѓе им пришол на Арабјаните, па е населен во Сирија“. 

Стр. 168: „Обезбеден со мир на Исток, Јустинијан II се свртил кон Балкан-
скиот Полуостров...Неговиот пробив до Солун се сметал за воен подвиг и царот ја 
прославил својата победа со триумфално влегување во градот и со подароци на цр-
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квата Св. Димитрија, патрон на градот Солун. Покорените Словени, Јустинијан ги 
извлекол од нивната татковина и, префрлувајќи ги во Мала Азија, ги населил во те-
мата Опсикион. 

Со тоа колонизацијата на Словените во Мала Азија, започната по Конста-
нтиновиот поход од 658 година добила нов и мошне силен замав. Од преселенте 
словенски племиња, царот наводно можел да формира војска од 30.000 луѓе. Такви-
от прилив на свежи сили не само што значително ја зголемил византиската војска, 
туку секако и придонел за стопанската регенерација на земјата, опустошена од не-
пријателската наезда“. 

Стр. 211: „Додека арабјанската опасност...762 г. по подолги внатрешни бор-
би, власта во Бугарија ја презел Телец. Во бугарското царство сè уште постоела по-
двоеност меѓу масите на словенското население и протобугарскиот елемент, посе-
бно протобугарското болјарство, кое љубоморно ја чувало својата владеачка пози-
ција. Со Телец, изгледа на власт дошла најборбената болјарска група, нетрпелива 
кон Словените и агресивна во својата политика спрема Византија. По неговото до-
аѓање на престолот огромна маса Словени ја напуштиле Бугарија и им пришла на 
Византија. Царот им определил населби во Битинија, каде што порано биле насе-
лувани големи маси Словени. На тој начин словенскиот елемент во малоазиските 
теми добил ново, големо засилување“. 

Фуснота: „Според патријархот Никифор (p. 69, 1) имало 208.000 иселеници. 
Овој број не може едноставно да се отфрли како претеран што тоа го прави P. Cha-
ranis, The Slavic Element in Byzantine Asia Minor. Byz. 18 (1948) 77 sq., …“. 

Следи на трите стари континенти имало Склавини, кои не биле Словени 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 216, пиши: „Треба да се рече дека најраните арап-

ски извори важни и за словенската историја уште не се испитани. Фрањо Рачки им 
скренал внимание на истражувачите на важноста на овие извори на крајот на ми-
натиот век: ‘Арапските земјописци од X, XI, XII, итн. век (Ал Бекри, Масуди, Ибн 
Хауиел, Абн Ишак, Едрици и др.) говорат за големата земја  словенска и нејзините 
многубројни народи (Sclab, Seclab, Saclab), кои да не се расцепкани, те меѓусебно 
непрестално да се колат, би биле најмоќен народ на светот...35 и кај остатокот на 
полабските Словени знаел Абрахам Венцел (De Originibus lingue  s o r a b i c a 1693, 
каде во останотото Словените ги изведува од Жидовите), како е раширен ‘славен и 
моќен народ словенски, на кого навистина би морал да му се покори светот, кога би 
биле Словените така среќни, како што се крепосни...’ 

За време на калифатот во Кордоба, во VIII век, е забележано дека калифот 
имал телесна гарда составена од 3750 Словени, елитни борци. Ал-Табари, арапски 
историчар на средниот век, ја споменува тврдината Хисн-ас-Сакалиби, односно 
Словенско утврдување на арапско-византиската граница. Во Палермо на Сицилија, 
арапските извори го бележат Хајј-ас-Сакалиба или Словенски кварт, а Ал-Мукад-
дисја од X век споменува извесен Хагиба Сакалиба, Словенско село, во северна 
Африка. Ал-Масуди го споменува извесниот Хагиба Сакалиба, односно Словен кој 
во X век напишал, денес недостапна, Книга докази и надметнувања со оние кои го 
порекнале одликите на Словените. Ахмад Махур Абдул Фаттах ал Абади во докто-
рската дисертација, одбранета на каирскиот универзитет, Ас Сакалиба фи Исбани-
ја, Словени во Шпанија, наведува дека еден Словен, ‘по името Хабиб, опишан како 
                                                 
35 Истото го пиши и Херодот за Тракијците. Па најбројни останале Тракијците- познати тн.Словени. 
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разложен и разумен, напишал во време на Хишам II една фанстатична книга посве-
тена на својата нација’. Ал-Абади во својата дисертација го користел Ибн Басамов 
Аз Захир фи махасини ахли-л-џазира, Ризница на врлините на островјаните, каде 
Хабибовото дело се опишува како збирка на словенски стихови и преданија. Ибн 
Басам споменува уште некои Словени: Мајсура, Амаратус Саклабија и Наџимул 
Васаф. За словенската поезија Ибн Басам кажува: ‘а нивната поезија излегува од 
рамките на нашите канони и не е по наш вкус’ “. 

Па следи Арапите биле само Еднобожци, а Склавините само Повеќебожци. 
„Од VII до XII главни културни, уметнички и научни центри биле Цариград, 

Багдад, Кордоба, Толедо, Каиро, Александрија. Во овие византиско-православни и 
арапско-исламски центри, упркос механизмите на цензурите со кои не оскудевале, 
е зачуван корпус знаења и ракописи на античка Елада и Рим, Блискиот Исток и 
Средна Азија, јудаистичка, гностичка и друга ‘паганска’ традиција. Заблагодарувај-
ќи на таа околност, стартите ракописи стигнале до нашите денови. Меѓутоа, тоа се 
само мрвици во однос на она со што располагала Александријската библиотека. На 
почетокот на трудот, во нејзиниот каталог, ќе се сетиме, имало 700.000 книги и ра-
кописи. Лавовски дел на тоа научно и уметничко благо денес не е достапен. Спира-
лата на планетарната криза трае затоа така долго: историјата на доминација на ира-
ционалности, незнаења, на заматена свест и фанатизам може добро да се рекон-
струира од првото спалување на книгите на Александријската библиотека 47. го-
дина п.н.е. до нашите денови“. (Библиотека Пергам, а и македонска на Персеј, Р.И.) 

Па се уништувало воглавно само повеќебожното,во новата ера и склавинско. 
Бидејќи сите Склавини не смееле да бидат еден народ, таквиот народ е лага. 
За да се потврди дека тн.Словени како посебен народ никогаш немало, од 

други автори се говори дека тие биле само робови. Следи тн.Словени биле Робови. 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 105, пиши: „...Бирнбаум сматра дека Словените се 

резултат на процес социјално- етнички инженеринг, значи една вештачка појава. 
‘Иранската доминација’, со своите структури на социјалната, култураната и еко-
номската регулација во овој случај е и структура на социјално- етнички инженери-
нг. Процесот на трансформирање е применет над доминираните заедници и од нив 
се ‘направени’ Словени. Така со овие Бирнбаумови домислувања ‘научно’ е пот-
крепена старата пропагандна доктрина за Словените како робови: Словени = sclavi, 
робови“. ( слави + к = склави, Р.И.) 

Пак,јазикот на Склавините бил варварски=пелазгиски како на Македонците. 
Стјепан Антолјак, на стр. 163, вели: „Инаку, за Македонија (Makedaunia) пи-

шува и Ибн Хордадбах, еден од најистакнатите службеници на багдадскиот калиф, 
во своето дело, составено меѓу 840 и 845 година. Тој ја лоцира Македонија на југ 
од Тракија и вели дека нејзините граници се: на исток- Долгиот Ѕид, на југ- ‘Сири-
ското’ Море, на запад- земјата на Словените (ал Скалаба), а на север- земјата на Бу-
гарите (Борган), и дека е долга 15, а широка 5 дена одење и дека има 3 утврдени 
места“.  

Иво Вукчевиќ, на стр. 75/6, говори за Словени на Кавказот и наведува: „... 
После победничкиот поход против Хазарите 737. година, Калиф Марван е обаве-
стен дека околу 20.000 словенски затворници е населено во областа Кахетија во 
Грузија, и дека словенските колонии се основани долж границата со Византија, во 
Киликија, северна Сирија и на горниот Еуфрат“. 
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Х. Р. Вилкинсон,36 на стр. 42, пиши во Глава II, Турци, Грци и Илири, 1730-
1843, Europa Polyglotta, 1730.  

„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчиниот јазик на моде-
рна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нинберг во 1730 (сл. 4)...Па 
Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и 
една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“. 

Стр. 43: „Illiri-co- Slavonica 
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со те-

рминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Ба-
лканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Ру-
сија. Со  продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови í се 
протегале од планината Шар до Каринтиа и Сирија, а од картата се претпоствува 
дека на тоа подрачје се зборувало како илирски така и словенски јазик.Па ниту 
Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите,а уште помалку Романците, 
на картата не се претставени на некој особен начин“. (Тие тогаш и ги немало, Р.И.)  

Се кажа: „Јужните делови í се протегале од планината Шар до Каринтиа и 
Сирија“.Следи Склавините биле и во Сирија.Токму затоа овде се наведува Ларус37: 

На стр. 466 е сликата на книгата на Мавро Орбини. На неа стои: Il regno de 
gli slavi hoggi corrottamente detti schi avoni. Historia di don Mavro Orbini…Lingua Sla-
va…in Europa, Asia, &Afrika…“. Значи, не се работело за некаков народ Словени 
дојден од Свемирот или излезен од Утробата на Земјата туку само Склавини. А 
Склавини имало не само во Европа, туку и Азија-народите Словени се факсификат. 

Пак, тн.Словени не било Словени според слово, а имало и Божјо Слово итн.  
 
РУСИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ 
 
Наспроти тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) биле Словените од слово. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 89, пиши: „Од премисата дека Сарматите биле Сло-

вени, а Словените Сармати тргнуваат бројни средновековни и подоцнежни комен-
татори на историјата и јазикот на Словените. Во историјата на Чешка од средината 
на XVI век, учениот Olomouca, Johannes Dubravius, го изведува името Словени од 
сарматскиот збор слово, кој, тој објаснува, има исто значење како verbum на латин-
ски: ‘Id enim Slowo apud Sarmatas,quod verbum apud Lationos personat.Quoniam igitur 
omnes Sarmatarum nationes late jam tunc,longeque per Regna et Provincia sparsae unum 
nomen eumdemque sermonem, atque eadem propemodum verba sonarant, se uno etiam 
cognomine Slovonos appellabant. Ab ipsa praeterea gloria, quae apud ilos Slava dictur, 
Slavitni dicti.’ (Historiae Regni Biomiae, 1552)“. 

Љубомир Кљакиќ, на стр. 85, пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas 
of World History (превод од германски изворник од 1964. година), дословно се ка-
жува: ‘The Slavs (Slovena from  s l o v o = word), a major branch of the Indo-Eur.family 
of peoples’ или, во превод: ‘Словените (Словен од  с л о в о = збор), главна гранка 
на индоевропско семејство на народи’. Како што е познато, ‘слово’ кај нас има и 
значење писмен, еден одреден елемент во азбучниот систем, па ова германско- бри-

                                                 
36 Х. Р. Вилкинсон, Картите и политиката, ...на Македонија, Македонска книга- Скопје, 1992.  
37 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE,PARIS-Vuk Karadžić,1971. 
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танска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог на чинителот и 
теоријата за древната словенска писменост“. 

Меѓутоа, наспроти Словени, според слово, имало и Рецкари според рецки. 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 152, вели: „Наравно, Шафарик потсетува и на по-

знатото сведоштво на монахот Храбар од X- XI век. Храбар изричито пиши дека 
Словените давно пред појавата на Кирил и Методиј, ги пишеле со сопствено писмо 
своите книги и од нив прорекувале. Книгите се пишани со ‘чр’тами’ и ‘резами’, 
‘цртами’ и ‘урезима’. Во коментарот уз ова сведоштво Шафарик посебно ја иста-
кнува пророчката моќ на тие претхристијански книги. За пророчката моќ на стари-
те словенски книги сведочи и германскиот бискуп Дитмар. За време на својата ми-
сија на покрстувањето на полабските Словени во X- XI век, Дитмар се уверил дека 
овие Словени го користеле писмото многу пред него што постанале христијани. За 
ова тој ни сведочи во познатата Dithmari Chronicon“. 

Стр. 148: За нашата расправа е посебно занимлива и важната Шафарикова 
систематизација на имињата под кои Словените се споменуваат во грчките, латин-
ските и словенските извори: Slovany, Slavi, Slaveni, Vindy, Vendy, Anty, Srby, Spori, 
Servetii, Zeruani, Veneti, Vinidi, Vinedi, Vinethi, Vinades, Vindones, Hwindi, Gwindi, 
Venedonija итн. Исто така е важно што Шафарик, известувајќи за разните етимо-
лошки комбинации за утврдување на значајните имиња на Словените, ја застапува 
теоријата дека името е изведено од поимот слово...“.  

Следи заклучок, имало само Рецкари (Рунари) и Словени- според словото. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот B) Syprien Robert…, наведува: 
„Но ќе ми рече некој, пиши Роберт: ‘Зошто од таа писменост нешто не ос-

танало ? Јас не одговорувам, продолжува Сипријан Робер, дека тие натписи можеле 
да постојат, дека тие можат да постојат и денес, а за нив да не се знае. Кој, прашува 
тој, обраќал внимание, нпр., на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив за се-
кој, додека славистите на него не предупредиле ? А нашиот словенски манускрипт 
во Ремс, пишан со глаголица, не ли низ векови го сметавме за коптски ракопис ? А 
бугарскиот учен монах Храбри од десеттиот век, не ли рекол: ... 

‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти 
и рези (черти и рјези). Не можат да се означат појасно руните’ “. 

„‘Еден учен Илир- Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под наслов: 
‘Хиероглифика словенска’ во кој ги собрал сите познати сведоштва, со цел да до-
каже, дека навистина пред Христа постоле словенски хиероглифи...“. 

Д. Оболенски, на стр. 144, пиши: „Пред да замине од Цариград, Константин, 
со помош на новото писмо и за потребите на литургијата, превел еден избор на по-
уки од Евангелието. Во Византиската црква евангелистот почнува со првите стихо-
ви од првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велиг-
денската литургија: ‘Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог бе-
ше Словото’. За нивната симболична приемливост на предстојната работа за покр-
стување на Словените на нивниот сопствен јазик, секако биле свесни и Константин 
и неговиот средновековен биогаф“. (Божјо Слово=Логос=Реч, Р.И.)  

Кога од Цариград во тајна мисија во Русија биле испратени Солунските Бра-
ќа, Константил и Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие би-
ле Рецкари, а не Словени според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово. Тие 
пишеле на „роцки јазик“. Значи, биле само „роцки народ“, но уште не Словени. 
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Русите го прифатиле коинското слово, и постанале Словени. Тогаш се уште 
немало тн.старословенски јазик-Русите тн.грчки, но не тн.старословенски Словени. 

Овде е битно да се наведе, зошто тоа го одбегнуваат руските автори. Ако тоа 
не се одбегнувало и одбегнува, би било јасно, Словените произлегле само од поим-
от слово, што нема-ло врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. 

За потврди дека руските автори тоа го одбегнуваат, наведувам два автори. 
Д. Оболенски. На стр. 186, вели: „Дури во 860 година Византијците лично се 

среќаваат со нивнит непријател на домашно тло. На 18 јуни таа година флота од 
двеста руски бродови незабележително влегува во Босфор, се свртува против Цари-
град...Во отсуство на царот, должноста да го брани градот и да ги храбри граѓаните 
ја имале префектот на градот и епархот на Византиската црква, патријархот Фотиј... 
Некој народ се довлечка од север, како да го напаѓа вториот Ерусалим... а тој народ 
е жесток и немилосреден, има глас кој потсетува на рикањето на морето...Тешко 
мене кој го гледам бесното и диво племе како без страв се разлева низ градот и ги 
пустоши предградијата, уништува и разорува сè на што ќе наиде, полињата, куќите, 
стадата, стоката, жените, децата, старите, младите, го боди мечот во сите, без мило-
ст, на што и да е, не штедејќи никого...О граду, кој владееш над речиси целиот свет, 
каква тоа разлувавена и простачка опремена војска тие се подбива како да си роб.’ 

Овој напад кој Фотиј го споредува со гром од небо заради неговата неочеку-
ваност и брзина, не траел долго. Се чини дека Русите ја прекинаа опсадата пред 
Михаило III, кој што бил алармиран од заповедникот на градот, да побрза да ја вра-
ти војската од Кападокија. Својот спас Византијците му го припишале на сила што 
е поголема од војска и утврдувања. Во проповедта што била одржана после крајот 
на опсадата, патријархот објавува дека една од најстарите цариградски светињи, 
наметката што í припаѓала на Богородица, била свечено пренесена долж градските 
бедеми после што непријателот се повлекол исто така ненадејно, како што дошол.   

Првиот руски напад на Цариград длабоко ги потресол Визнтијците- се чини 
дека и народот и државниците на Источниот Рим никогаш не заборавиле дека едвај 
се спасиле. Драматичните зборови на патријархот, изговорени во еден драматичен 
момент во историјата на Царството, оставиле траен впечаток, толку траен што во 
1422 година, кога Цариград бил под турска опсада, еден епископ им држи проповед 
на граѓаните составен исклучиво од цитати што биле преземени од двете хомилии 
на Фотиј по повод рускиот напад во 860 година.Повеќе од еден век Русите заземале 
истакнато место во куќата на стравовите што била создадена во плодната фантазија 
на народните преданија. Според народното верување, тоа бил токму разорниот на-
род на Гогите и Магогите, кои, како што било општо познато, токму Александар 
Македонски ги затворил во кавказките планини. Зарем Језекил не ја прорекол ни-
вната атака на север ? Овие негови зборови сигурно биле многупати наведувани во 
Цариград во тоа лето 860: ‘И би слово Господово до мене: Сине човечки, сврти го 
лицето свое Гога во земјата Магог кон кнезот на Рош’ (Језекиил 38, 1-2, Септуагин-
тска верзија). Зарем тој страшен народ на Рош не бил исто што и Рос, тој нов осво-
јувач од север што Фотиј ни го опишува како мрачен и никому непознат ? Византи-
ските државници кои и не морале да веруваат во сите тие бајки, одговориле на ру-
скиот напад на својот специфичен начин. Чуството за неодложност ги понижувало 
владините кругови; било потребно веднаш да се преземат мерки да се спречат но-
вите напади на Русите. Веројатно пред крајот на 860 година од Цариград кон Хаза-
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рите тргнале емисарите што ги предводел Константин Филозоф. Како што веќе ви-
довме, политичката цел веројатно се состоела во постигнување воен сојуз против 
Асколд и Лира, викиншките владетели околу средниот век на Дњепар кои го извеле 
морскиот напад врз Византија. (Магог=ма Гог-а, Р.И.) 

После ова дипломатско заокружување на Киев уследиле обиди за покрстува-
ње на Русите. Набрзо по 860 година, во Цариград биле покрстени руски емисари, а 
Фотиј, во својата енциклика од 867 година упатена до источните патријарси, гордо 
изјавува дека Русите кои порано ги надминувале сите други народи по суровост, 
сега живеат под духовна власт на византискиот епископ, како ‘поданици и пријате-
ли’ на Царството. Изборот на тие две одредници (инекои и проксени) кои датираат 
уште од древните класични периоди, е многу значаен- првата ги означувала пода-
ниците- сојузниците на Атина, а втората се однесувала на индивидуи што некоја 
туѓа држава ги именувала како свои ‘пријатели’, односно како почесни граѓани што 
би рекле. Образецот што толку често го гледаме во преработувањето на варварски-
те народи во византиското христијанство бил применет и во случајот со Русите: би-
дејќи ја прифатиле христијанската вера е епископатот од Цариград, тие во очите на 
Фотиј биле граѓани на византискиот комонвелт, па според тоа, и поданици на цар-
от, без оглед на стварната независност на своите владетели. Овие верски и полити-
чки врски биле засилени околу 874 година кога Русите склопиле и формален дого-
вор со Византија и го прифатиле архиепископот што во нивната земја го испратил 
патријархот Игнатиј“. 

Г. Острогорски, на стр. 280, пиши: „Јакнењето на моќта на Византија на 
Исток го потпомогнало извршувањето на историската задачи кои í се наметнале во 
словенските земји. Овие задачи пристигнувале од сите страни: од Киевска Русија, 
од Моравија, до јужнословенските земји. Во 860 г. Русија со флотата се појавила 
пред Цариград. Се истовариле, го опколиле градот и ја опустеле неговата околина. 
Царот, кој тргнал во војна против Арабјаните, итно се вратил, се пробил во опколе-
ниот град за да ја земе одбраната во свои раце. Силниот напад на Русите им оста-
нал во сеќавањето на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир со 
младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш í бил речиси непознат, започ-
нала да развива мисионерска дејност, на која í престоела голема иднина. Покрсту-
вањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера 
на влијание очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се отстрани опа-
сноста што на Византија í се заканила од таа страна. Само неколку години потоцна 
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисио-
нерска дејност“. 

Авторот рече: „Од тоа време Византија стапува во допир со младата руска 
држава и меѓу народот, кој дотогаш í бил речиси непознат, започнала да развива 
мисионерска дејност, на која í престоела голема иднина“.  

Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen 
die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirkli-
chkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk, 
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen 
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“. 



 70 

Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓу-
тоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се смета за Словени“, а 
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени. 

Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој 
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама се-
га славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солун-
ските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се 
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик. 

Значи, руските автори сè препишале од Нестор и Фотиј, но не само една ре-
ченица на Фотиј во која се чита дека Русите „народ, кој се смета за Словени“ 

Следи Русите пишеле со рецки и затоа тие биле „роцки народ“, роски на-
род“. Пак, кога Русите го презеле Словото од Солунските Браќа, тие се изјаснале за 
Словени. Само тие го презеле коинското (тн.грчко) слово- тогаш немало тн.старо-
словенски јазик.Токму и затоа Русите не биле тн.словенски Словени, туку тн.грчки. 

Меѓутоа, за Русите дека биле Словани пред 860 година, што го наведува ца-
риградскиот патрујарх Фотиј, нема постар извор-пронаоѓач е за Нобелова награда... 

Како доказ дека на македонскиот царски двор народен им бил само варвар-
ски=пелазгиски=тн.словенски јазик е тоа што ниеден договор меѓу кнезовите и ца-
ревите не е напишан на коине, затоашто руските кнезови со македонските цареви 
говореле без преведувач на својот варварски=пелазгиски јазик. Бидејќи ваква била 
состојбата,самиот македонски царски двор коине од Русија го искучил, а го оставил 
само тн.старословенки јазик кој бил само варварски. И затоа кај Константин Фило-
зоф се јавил проблем: арамејски, латински и коине биле дозволени- христијански. 

Во прилог се наведува она што го утврдил Гриневич,дека исти знаци со исти 
значења се најдени во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет... 

Иако Склавините биле од 6 век тн.словенски јазик и писмото биле постари. 
Бранко Вукушиќ, на тр. 208, пиши: „Има многу непосредни докази во при-

лог на словенската писменост пред Кирило. Филозоф Етик, со потекло Скит, роден 
во Истра, направил во 4 век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една икона 
од 6 век н.е. во Рим, имињата на светиот Петар и Павле се напишани со словенско 
писмо. Арапскиот писател Хорезма Фахр-Един во својата ‘Историја на Хазерите’ 
наведува дека Хазарите во 7 век го користеле писмото на Словените од 22 слова. И 
скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е најден натпис од 3 век 
н.е. на словенски јазик“.(Германите за руните пишат,тие биле германско писмо,РИ) 

Се потврдува, дека со Словените и тн.Словени се создава-ле само збрки... 
  
ТН.СЛОВЕНИ НА КАВКАЗ 
 
Иво Вукчевиќ, на стр. 75, пиши за Сакалибите: 
„Занимливо е дека во персиско исламската историска традиција се најдува 

непрецизни спомени на раното присуство на Словените на Кавказ. Еден извор го 
наведува споменувањето на Хазарите и Словените (Сакалиби) во врска со делува-
њето на персиската династија која владеела последните години на V век. Првите 
години на VIII век, исламскиот писател ал-Актал во една од своите поеми говори за 
заедницата на црвените Словени (Сакалиба). Разните извори укажуваат на тоа дека 
Словените играле важна улога во хазарските ствари. Према арапскиот историчар 
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Ибн Фадлану, некои од словенските народи се покорувале на кралот на Хазарите. 
Втор арапски историчар, ал-Бакри, ги карактеризира Хазарите како еден од север-
ните народи кој говори со словенски јазик. Некои вид сведоштво за нивниот број и 
статусот најдуваме во чинителот дека словенскиот јазик бил еден од јазиците со кој 
се говорело пред хазарскиот суд и во војската. Всушност, Хазарите го освоиле за-
конот, словенскиот збор кое значи право, правно правило, и војвода, словенски 
збор за воен командант, клучни правно-адмнинистративни и војно-политички тер-
мини. Опишувајќи ја хазарската инаугурација на унгарскиот војвода Алмос, визан-
тискиот цар Константин пиши дека била по обичај и закон на Хазарите. После по-
бедничкиот поход против Хазарите 737. година, Калиф Марван е обавестен дека 
околу 20.000 словенски затворници е населено во областа Кахетија во Грузија, и 
дека словенските колонии се основани долж границата со Византија, во Киликија, 
северна Сирија и на горниот Еуфрат“. 

Се истакна: „Втор арапски историчар, ал-Бакри, ги карактеризира Хазарите 
како еден од северните народи кој говори со словенски јазик“. 

„На средината на IX век грузиските планинари му се обратиле на непознат 
владетел на Словените за помош против снагата на Калифатот. Према Ибн ал- Фа-
ких, автор на географија од почетокот на X век, Кавказ е поврзан со земјата на Сло-
вените (Сакалиба) и во неа исто така живее племето Сакалиба (Китаб ал-Булдан). 
Занимлив доказ на знатен број на Словени северно и источно од Кавказ најдуваме 
во Гардизијевиот извештај за потеклото на Киргизите. Према Гардизиј, персиски 
историчар од средина на XI век, водачот на Киргизите бил во словенски земји. Би-
дејќи го убил византискиот пратеник, бил принуден да побегне во хазарско/кир-
гиските земји, каде подоцна му се приклучиле други Словени. ‘Затоа’, пиши Гар-
дизи, ‘кај Киргизите најдуваме словенски црти и особини, како што се црвена коса 
и бела кожа’ “. 

Ова говори дека Киргизите биле Монголи, со тн.словенски удел на бел ген... 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 216, вели: „Треба да се рече...и кај остатокот на 

полабските Словени знаел Абрахам Венцел (De Originibus lingue  s o r a b i c a 1693, 
каде во останотото Словените ги изведува од Жидовите)...“. 

Па на едни те исти простори биле тн.Словени и Евреите- тие биле едно исто. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 527, пиши: „Изгледа дека една од последиците на сре-

дновековните крсташки војни во Германија/Славија била јасна промена на европ-
ската еврејска заедница, која Евреите Ашкенази ја претвориле во претежно словен-
ска заедница, повеќе српско/сорбска (Сербија) отколку семитска. 

Во книгата Евреи Ашкенази: Словенско-турскиот народ во потрага за евреј-
ска самосвест (1993), професор П. Векслер (P. Wexler) пружа сестрана и импреси-
вна студија на историската, религиска и социјална динамика на промена на овој на-
род: ‘На основа на јазични докази и на основа на религиските и народните обичаи, 
образложувајќи ја хиптезата дека Евреите Ашкенази се претежно словенско, а секу-
ндарно индоевропско, турско и палестинско потекло.’ 

Према Векслер, ‘еврејското движење на север на Европа се случило во исто 
време кога источните рабови на денешна Германија и јужна Австрија биле густо 
населени со Словени’ “. 

„Први еврејски населеници во мешовитите германско- словенски земји, ис-
такнува Векслер, веројатно биле говорници на јужнословенскиот... 
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Не само словенски јазик, пиши Векслер, туку и етничкото потекло, народни-
от обичај и верата на Евреите Акшенази најголем дел се со словенско потекло... 

Земајќи го во обѕир волјната динамика на промените, Векслер пиши: ‘Во ме-
шовитите германско- словенски земји, Словените пагани биле под притисок да го 
прифатат германскиот јазик, заедно со германската вера, христијанство...“. 

Следи имало тн.Словени пагани, Евреи=Еднобожци и Германи=Христијани. 
„Јидиш, пиши Векслер, ‘словенски јазик, еден облик западнословенски срп-

ски, а Евреите Ашкенази се претежно со словенско потекло. Како што и другде сум 
го покажал, јидиш, спротивно на својот обемен германски речник, има исконска 
словенска синтакса и фонологија, бидејќи бил еден облик на западнословенскиот 
јазик, сорбски, кој е релексификован во горногермански.Обемот на германската ле-
ксика не може од јидиш да створи германски, баш како што ни позамашните фран-
ко-латински компоненти во современиот англиски не даваат основа да се изјави ка-
ко англиски престанал да биде германски јазик и преминал во романски табор’ “. 

Овде се говори за јидиш на Хазерските Евреи, а на палестинките Евреи им 
бил арамејски. Иако тој бил сиријски јазик, тој од Евреите се присвојува како евре-
јски јазик. Бидејќи немало посебен еврејски јазик, без народ Евреи. Библијата била 
пишана и на коине, во Александрија: Евреите се нарекле Хелени-без народ Хелени. 

СКЛАВИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
 
За Склавините како Дојденци на Балканот нема никакви матерјални докази. 
Љубомир Кљакиќ, на стр. 159, вели: „Бидејќи овие процеси се засновани на 

премисите чија внатрешна противречност е неразрешлива, тогаш е логично што 
овде така чврсто се верува во еден наивен мит. Тоа е мит за ‘доселеници’ кои како 
контиентално- степски, војнички, па ропски, па варварски итн. супстрат со неде-
финиран идентитет, доаѓа од карпатската ‘прадомовина’ како типична континента-
лна заедница. Одржувливоста на тој мит му противречи на извештајот кој изричито 
наведува дека претставниците на тие ‘доселеници’, како од шала и уз голема ве-
штина, пловеле по реките и морињата, загрозувајќи ги Апенините и опколувајќи го 
самиот Цариград, на пример 626. година. Овие чинители се во длабок несклад со 
тврдењето дека Словените, тек во времето од 610. до 641. година, кога со Ромејско-
то Царство владеал цар Ираклиј, добиле дозвола да се населат јужно од Дунав, на 
централниот Балкан и во Далмација. Меѓутоа, по сведочењето на Јован Ефески од 
годината 584, овие Словени живееле по римските балкански провинции ‘слободни 
и без страв, додека тоа Богот им го допушта’. Наравно, во исто време не може да се 
биде ‘деселеник’ и некој кој ‘слободно и без страв’ живее во една империја додека 
тоа самиот Бог им допушта, значи вечно. Исто така, истовремено не може да биде 
член на заедница која извесна власт со својата ја населила на некој простор, а од 
друга страна некој положува легитимно право на власт во самото срце на империја-
та. Исто така е јасно дека во исто време не може да се биде припадник на некој сте-
пско- континентален народ од источна и средна Европа и искусен медитерански 
поморец и навигатор. Овие фасцинантно непомирливи противречности и фрапант-
ни нејаснотии, се забашурени со универзалната хронологија на настаните која е 
прогласена со историја, како и со многубројните техники на манипулација“. 

Се кажа:„и искусен медитерански поморец и навигатор“.Следи еден прилог: 
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Стр. 100: „Не сматрајќи ни една од овие три теории доволно убедлива, Ба-
ришиќ поново тргнал да ги преиспита слоевите на значајните Прискови фрагменти. 
Затоа посебно се заинтересирал за Присковите хидроними, како и поимот моно-
ксил кој Приск го користел. Големо значење Баришиќ му придавал заправо на спо-
менувањето на овој моноксил, чамец кој се прави од издлабено дебло, а со кој При-
ски и ромејската делегација се превезле преку Дунав. Визатиските писатеки од V-
VII век овој вид чамец го споменуваат како ‘нешто карактеристично...едино за Сло-
вените’, кажува Баришиќ. Тој го споменува и на пример илирскиот моноксил про-
најден кај Толис во Босна, а во напомената број 10 додава, како ‘не е исклучено де-
ка некои облици на денешните рибарски чамци по езерата на нашата и егејската 
Македонија се во генетска врска со овие словенски моноксили, а нарочито преспа-
нскиот чун типот ораница’. Читателот секако ќе се сети дека употребата на моно-
ксилот е документирано и на Јадранот во III-II милениум п.н.е.“. 

Од наведеното се заклучува дека Склавините биле доморордни на Балканот. 
Д. Оболенски, на стр. 40, кажува: „На располагање имаме неколку средно-

вековни описи на овој пат. Најмногу податоци ни пружаат Рускиот Летопис, од 
единасеттиот и почетокот на дванаесеттиот век, и De Administrando Imperio...Кога 
целта на патувањето била трговијата на Киев, престолнина на Русија, биле извршу-
вани сложени подготовки за продолжување на патот кон југ. Во текот на април, ко-
га се топел мразот на Дњепар, кон градот брзале мноштво моноксили (издлабени 
чамци) кои пристигнувале од узводните места. Тука чамците се растоварале, доби-
вале весла и вилушки и се товареле со производи- главно со крзно, мед, восок и ро-
бови. Во јуни, конвојот од чамци го напуштал Киев и по ‘грчки пат’ поаѓал за Ца-
риград. Педесетина километри низводно од Киев конвојот застанувал ...“. 

Со моноксилите се потвдува, жителите на Русија имале балканско потекло.  
Стјепан Антолјак, на стр. 99, пиши: „Словените под други имиња…Името 

‘Словени’ (Σκλαυηυοί) првпат се споменува кај Псевдо-Цезариј, византиски автор 
од почетокот на V век. Според него, Словените тогаш живееле близу до Дунав...“. 

Стр.127: „Првото споменување на склавините, т.е. на склавинија (Σκλαυηνία) 
се среќава кај византискиот писател Теофилакт Симоката (втората половина од VI- 
почетокот на VII век). Во ова време под тој поим очигледно се подразбирало слове-
нско подрачје, заддунавска Склавинија, т.е. денешна Влашка. 

Меѓутоа, Miracula S. Demetrij I во втората деценија на VII век веќе знаат за 
плуралниот облик на ова име (Σκλαβινίαι, Σκλαβινίών). Со тој поим се опфатени 
уште некои склавини, кои кон крајот на VI век ја признаваат власта на Аварите и 
нивниот моќен хаган. 

Според тоа, може да се претпостави дека византиските писатели од втората 
половина на VI век ова име го употребувале како општо име за секој предел, на-
селен со Словени или за земја на Словените“.  

Стр. 101: „Но, за време на Јустиновиот наследник Јустинијан I (527-565)... 
дури до Драч (549)...Следната година (550)...Но кога Словените дознале дека про-
тив нив се подготвува стратегот на цела Тракија Герман, од кого тие се плашеле и 
кој уште порано страшно ги поразил нивните соседи Антите...Но, Герман што бил 
страв и трепет за Антите и Словените одненадеж умира...“. 

Герман било тракиско име, дури и на Германитеа, а и на тн.словенски Бог. 
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Стр. 108: „Според византиските автори, Словените и Антите, коишто збору-
вале на ист јазик, како што пишува Прокопиј, биле слабо и мошне малку облечени. 
Но, затоа биле високи, и необично силни и по надворешност не се разликувале 
едни од други. Поради таквата физичка кондиција, лесно го поднесувале недо-
стигот на храна и облека, како и разните непогоди. Храната им се состоела од по-
лски плодови (жито, просо, хељда) и разновидно месо, (од домашни животни, од 
дивеч и риба). Пиеле млеко и медовина, како и пиво од варен јачмен“. 

Бидејќи житариците и домашните животни биле балкански, а не скитски со 
коноп..., Балканците биле преселени вон Балканот. И затоа тие пиеле млеко, но не 
кобилско, што била традиција на Скитите и Монголите. Следи тие пиеле и пиво, 
како и Траките, види Херодот. Тој пиши Скитите уживале во опиум-не Балканците. 

„Биле необично гостољубиви, што посебно го нагласуваат византиските ав-
тори, а се занимвале со музика. 

Но сиве овие убави особини на Словените и Антите ги засенувале понеко-
гаш нивната меѓусебна насложност и караници, па дури и омраза, што нивните 
непријатели знаеле многу вешто да ги искористат“. 

Како што, според Херодот, биле најбројни Траките, истото било до денес со 
тн.Словени. Ова што овде стои за тн.Словени, истото важело и за Траките. 

„Кај Словените и Антите бил особено развиен култот спрема мртвите, кои 
ги изгорувале. Словените како многубожци имале заеднички бог непознат по име. 
Тој бил единствениот господар на светот и творец на молњата, што кај Јужните 
Словени се викал Перун. Нему, како на врховно божество, му принесувале жртвени 
животни“. 

Се пиши: „Словените како многубожци“-Римјаните=Ромејците=Христијани. 
Перун бил во Скитија, а Зевс во Македонија. Во Скитија бил познат каниба-

лизмот како влијание на темните раси (Црнци и Монголи). Овде се говори „му пр-
инесувале жртвени животни“. Следи тн.Словени биле со балканско потекло, кои на 
своите богови воглавно им приложувале волови, а говедото било само од Балканот. 

„Но, покрај овој бог имале и разни други виши и нижи богови, на кои, исто 
така, им принесувале жртви и потоа според тие жртви врачале. Посебно ги обожу-
вале нимфите (самовилите), реките, езерата, пештерите и брдата, сонцето, месечи-
ната, ѕвездите, огнот итн. 

Ни Словените ни Антите воопшто не верувале во судбината како старите 
Грци.Значи кај Словените постоело еден вид политеистичко боготворување на при-
родните сили на чело со богот на громот, инаку нивно многу богат пантеон“. 

Врската била со повеќебожеството на Белците- Белци и Ведите во Индија. 
Овие повеќебожни традиции ги уништило еднобожните верувања- темнина. 
Бидејќи се говореше за канибализмот, такви се обрежувањето, скалпирање... 
Стр. 187: „Тоа биле оние склавинии, кои номинално ја признавале власта на 

Византија, а меѓу нив секако бил и еден дел од македонските склавинии. Воору-
жувајќи сè што било способно за војна (па и жените), Крум ненадејно ги нападнал 
Византијците рано в зори (на 26. VII 811 г.) додека тие спиеле и им нанел страшен 
пораз. Овде загинал и т.н. ‘непријател на мирот’ Никифор, чиј што череп Крум го 
обложил со сребро и им дал на кнезовите Словени од него да пијат“. 

Стр. 114: „За овие успешни напади на Словените пишува Исидор Севилски 
(во 636), дека тие за шестнасетте години владеење на цар Итраклиј им ја одзеле на 
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‘Римјаните’ Грција, која според него ја сочинувале Далмација, Епир, Елада, Траки-
ја, Македонија, Ахаја, Крета и Кикладските Острови“. 

Се говори само за Римјани=Ромејци=Христијани и Склавини=Повеќебожци. 
„Во изворите од VIII и IX век се дознава дека постоеле т.н. склавини во Гр-

ција, Епир, Тесалија, Пелопонез, Тракија, а посебно во Македонијас“. 
Ако во наведените простори би имало обласни=склавински народи, тогаш за 

истите наведени простори би морало да има и обласни=тематски народи. Бидејќи 
тоа не се прифаќа,се потврдува,тематски=склавински народи никогаш немало-лага.  

„Македонските склавини (под овој термин се подразбираат склавините во 
близина и далечната околина на Солун) биле непресушен воен резервар за разни 
стратегиски операции на Словените на огромниот простор на балканскиот Полу-
остров. Во нив Словените живееле во свои села или општини. Имало повеќе такви 
склавини. Така е позната склавинијата, во која, престојувале Драговитите…“. 

Во тоа „проклето“ Словенско Море, дури авторот, на стр. 110, цитира „Сло-
вените ‘тие ѕверови во човечки облик’, како што ги вика прочуениот византиски 
извор ‘Чудата на Св. Димитриј’ “, би бил проголтан како острово Солун со сите 
Солунчани и изеден од „тие ѕверови во човечки облик“, што би се случило во секое 
најмало море. Само така Солунчани би биле изедени како најгадни суштества итн. 

Овде биле Теманите Солунчани само едно и единствено, само Христијани. 
Пак, Словенското Море било само со Домородци Склавини=Побеќебожци. 
Стр. 115: „Вајунитете отпрвин ја населувале онаа склавинија, што се про-

стирала во далечната околина на Солун, додека конечно не се утврдиле во пределот 
на Епир, кој го добил името ‘Багенетија’. На Север од Солун се простирала скла-
вината населена со Берзити, за кои некои автори тврдат дека тоа се денешните Брс-
јаци. Нејзе еден византиски автор (од крајот на VIII и почетокот на IX век) í го дал 
името ‘Берзитија’ “. (Бриг=бриж=брж=брз + јак = Брзјак, јакото животно Јак, Р.И.) 

Авторите гадно се излагале, затоа што Брзјакија не била Берзитија, со основ-
но име Бер=Вер, и тоа северно од Солун. Брзјакија, според брз=брж=бриж=бриг, е 
на исти простори каде била Бригија,а бригиска бил Епир со својот бог Арес- Јарец- 
тој денес ги краси бригиските=брзјачките простори, со се Хераклеа Линка и други. 

Херакле...Александар Македонски...Птоломејци... биле со рогови како Арес. 
Па Македонскиот крал Пир,според кој до Епир,и тн.Скендербег-Кастриотис. 
Следи како Бриги, кај Македонците во Пакистан, бил поставен богот Арес... 
Бригите биле змијари. И затоа бабата на Александар Македонски, мајката на 

Филипа, била змијарка, како и мајката на Александар Македонски. Следи и тој да 
биде претставен на главата да носи змија. Дури и Клеопатра- кралицата на Египет. 
Ова било повод Георг Кастриотис, како Бриг=Брзјак, до го роди мајка како змија... 
Токму и затоа бригиско=брзјачко куќно животно останала змијата, која не се убива. 

На Саат Кулата во Битола има камен со орел со вуста змија- атрибут на Зевс. 
До денес Бригите=Брзјаците велат- „во уста те имам“.Значи,тебе те владеам. 
За да се потврди дека Бригите=Брзјаците никогаш немале врска со дојденци 

е следниов доказ: Битолчани велат „Але шо праиш“,а Охриѓани „Аре што правиш“. 
Бидејќи але (аре) бил само Арес, тоа значело: „По-боже шо (што) праиш (правиш)“. 

Златната Маја и Вишња се родители на Кришна кој е роден на земјата да го 
победи злото и да им ги предаде на луѓето ведските знаења...: Зевс=Зебу во Индија. 

Не случајно, Богородица е претставена како Бригијка,а не како Семирамида. 
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Бранко Вукушиќ, на стр. 107, пиши: „Словенските зодијачки знаци, према 
Велес книгата, ги носеле следните називи: Белојар (Овен), Лада (Бик), Купала (Бли-
знаци), Коледе (Рак), Дајбог (Лав), Маја (Девица), Велес (Вага), Перун (Шкорпија), 
Китоврас (Стрелец), Индра (Јарец), Кришна (Водолија), Род (Риба)...“. 

Стр. 108: „...Време на Шкорпија-Перун (од 19-16. мил.) е борба на злите и 
добрите богови...“. Значи, на доброто и злото кај бригиските Богомили- Бабуни ... 

Бидејќи Анадолците и Ерменците биле Бриги, има само историски заблуди... 
Следи Маја како Бригијка била Девица- Богородица. Врската била со Дајбог 

кој бил бригиска Баба- божицата Ма (мама), дури Индра бригиски Јарец. Ова не би-
ло сè, дури „Кришна (Водолија)“ била: Водолија=Видолија=Битолија=Битол-а. Па 
тој бил пелагонски град, со Пелистер на кого Зевс фрлал секајца: Σ=С-ила=ила=Ил. 

С. Антолјак, стр. 120: „По 837 г. во византиските извори веќе не се спомену-
ва ниедна македонска склавина што не значи дека тие и понатаму не постоеле...“. 

А Склавините се појавиле, тие удобно си живееле и до 837 година изумреле. 
Бидејќи Склавини немало во старата ера, кога било повеќебожеството, тие 

се појавиле во новата ера како Повеќебожци. Тие биле во спротивност на Темите со 
Христијани. Па само преку преобратување во Христијани, Склавините изчезнувале. 

Ова било повод, на Христијаните службени јазици да им бидат латински и 
коине, кои на Склавините не им биле потребни. Па тие си говореле само со својот 
варварски јазик. Мајчин и татков јазик на Солунските Браќа им бил само склавин-
ски. Токму и затоа тие твореле и преведувале од коине на нивниот тн.старословен-
ски. Овој како склавински на склавинска Европа за сите Склавини бил разбирлив... 

Стр. 121: „Во почетокот на IX век, исто така кај византискиот хроничар 
Теофан, за прв пат наидуваме на македонски склавини ‘(Σκλαυινίας)’. Тој е дури 
единствен којшто ги нарекува ‘Склавини во Македонија’. Овие склавини сигурно 
настанале порано од оние што ги споменува Теофан. Но, сепак, е премногу несигу-
рно да тврдиме дека се формирани кон крајот на VI век, бидејќи тоа изворите ника-
де не го потврдуваат. Секако, овие склавини живееле свој живот сè до втората по-
ловина на VII век, кога делумно биле покорени. Но, тие и понатаму опстојуваат со 
своето управно уредување, формално признавајќи ја власта на византискиот цар. 
Во 758 година биле речиси прегазени, а во 783 сите македонски словенски племи-
ња биле покорени и присилени да плаќаат данок на Византија. Со актот на царот 
Никифор I од 810 година, е ослабена компактноста на овие склавини, коишто во 
814 година се подготвувале со бугарскиот хан Крум да го нападнат и самиот Цари-
град, бидејќи целата им била ликвидирање на центарот на византиската држава, ко-
јашто сакала сосема да ги покори“. 

Бидејќи се говори за „Склавини во Македонија“, чиј број не одговарал на тн. 
словенски племиња, се потврдува дека Склавините не означувале било какви пле-
миња.Ова се потврдува со доказот, областите (темите и склавините) не ги имале се-
когаш истите простори и со исти површини. Па нивните имиња биле само обласни. 

„Виталноста на македонските склавини, а посебно на оние што се простира-
ле во близината на Солун и Тракија, била очигледна и за време на владеењето на 
Михаил (820-829), против кого тие се бунтовале. Овде голема улога одиграла токму 
склавинијата во околината на Солун, каде што нејзиниот анонимен водач кренал 
големо востание во 836/837 година. 
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Тогаш, во изворите, последен пат се споменуваат македонски склавини, на 
чишто владетели и поглавари ги знаеме титулите на грчки јазик (άρχων, έξαρχων, 
έξαρχος, ρήξ). 

Според тоа, сите тие се титули, коишто византиските писатели ги давале на 
водачите на македонските склавини или на одделни склавинии (кои обично биле во 
составот на одделни склавини) или пак на групи племиња“. 

Не се работело на тн.словенски племиња туку само на склавини=области. 
 
СКЛАВИНИТЕ НА ПЕЛОПОНЕС- ДОМОРОДНИ 
 
Г. Острогорски, на стр. 186, вели: „За првиот период на овој дел основано 

значење имаат веќе споменатите хроники на патријархот Никифор (до 769) и на Те-
офан (до 813)...Во еден, исто така, анонимен спис детално е прикажано владеењето 
на Лав V (813-820). Како што убедливо покажал Грегоар, двата списи му припаѓаат 
на еден автор и претставуваат делови на едно изгубено историско дело. Овде треба 
да се спомне и Монемвасиската хроника од втората половина на X в., која известу-
ва за превласта на Словените на Пелопонез од крајот на VI до почетокот на IX век“. 

Фуснота: „Изд. Н. Веис, Τό „Περί τής χτίσεως τής Μονεµβασίας“ χρονικόν Βυ-
ζαντίς 1 (1909) 37 sq. 

За многу дискутираниот проблем на овој извор детално и мошне убаво ра-
справа P. Charanis, The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic Se-
ttlements in Greece, Dumbarton Oaka Papers 5 (1950) 141 sq. Истакнувајќи дека пода-
тоците во Монемвасиската хроника во основ се веродостојни. Харанис претпоста-
вува дека нејзиниот составувач се послужил со гореспоменатиот изгубен историски 
спис од кого потекнува приповеста за бугарскиот поход на Никифор I и историјата 
на Лав V. В. и Виз. извори I, 283 сл.“. 

А ваква превласт да се надвладее домородното население со Дојденци не би-
ло можно „на Пелопонез од крајот на VI до почетокот на IX век“. Ова говори само 
едно, дека Склавините на Пелопонез биле само Домородни Повеќебожци- Хелени. 

Затоа францускиот византолог Алфред Рамбо за „Византија“ пишел: „Визан-
тиците кои сами се нарекувале Ромеи, го отфрлиле со преѕир името Хелени, кое 
станало синоним на неверници“. Во Русија се нарекувала „хеленска- варварска ре-
лигија околу Дњепр и Дунав“. Хелени биле нарекувани и „Словените идолпокло-
ници од Пелопонез“. Па имало само Склавини=Повеќебожци и Христијани=Ромеи. 

Стр. 240: „Никифоровите колонизациони мерки…Според зборовите на Кон-
стантин Порфирогенит, уште во средниот век Пелопонез бил словенска и варварска 
земја...на Пелопонез, по повеќе од двестегодишната словенска превласт“. 

Се истакна: „уште во средниот век Пелопонез бил словенска и варварска зе-
мја“. Ова говори дека на Пелопонез како склавински се говорел варарски=пелагон-
ски. Овој како народен јазик бил само како повеќебожен јазик- коине христијански. 

Димитрис Литоксоу,38 на стр. 35, пиши: „Во текот на истражувањата во би-
блиотеките на манастирите на Света Гора, тогашниот доцент на класична историја 
на Атинскиот универзитет и подоцнежен професор и премиер, Спиридон Лаброс 
(1851-1919), пронајде еден исклучителен значаен ракопис во манастирот Иверон 
(документ 329, лист 203, а-б) ракопис кој дава објективен одговор на прашањата за 
                                                 
38 Д. Литоксоу. Измешана нација или за Грците и разнебитените Другојазичници, Аз-Буки, 2005. 
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судбината на античкото грчко население од Пелопонес и на средновековното сло-
венско присуство. Но одговорот што го даваше, сруши сè што дотогаш подржува-
ше грчката национална историска школа и, посмртно, го бранеше Фалмераер. 

Очигледно е дека Ламброс бил исправен пред еден голем проблем- дали тре-
ба да го објави ракописот. На крај научната деонтологија ги совлада националните 
мотиви, а Ламброс, правејќи исклучок во грчкото правило, решава да го објави те-
кстот. 

Летописот го именува под наслов ‘Иверски препис на летописот на Монева-
сија’ и го објавува заедно со другите преписи на летописот (Ламброс 1884, стр. 97- 
128). Еден, што го пронајде Giuseppe Pasini, во Кралската библиотека на Торино, е 
под наслов ‘За изградбата на Монемвасија’ и е објавен во 1749 година, и еден друг 
што го пронајде самиот Ламброс во библиотеката на манастирот Кутлумусиу (ко-
декс 220, лист 194а- 196в) под наслов ‘Како и кога се населила Монемвасија’. 

Според мое мислење, ракописот на Летописот на Монемвасија од манастир-
от на Иверон, го претставува најзначајниот текст за промените на населението, што 
се забележани во Грција во текот на средновековието и покрај тоа, летописот е го-
лема непознаница или фалсификувано сознание за грчката историографија. Пред да 
започнам со неговото претставување, во продолжение ќе Ви го претставам во це-
лост. 

Во табелата што следува има четири колонии: Бројот во првата колонија, ги 
претставува алинеите, онака како што ценам дека треба да се читаат според нивна-
та содржина. Втората колона го содржи текстот од ракописот на манастирот Ивер-
он, а третата колона го содржи текстот од ракописот на манастирот Кутлумусиу. 
Во зградата се разликите што се појавуваат во ракописот на Кралската библиотека 
во Торина. Текстовите од трите ракописи се претставени според правописот на пре-
пишувачите, а не според поправките на Ламброс (Ламброс 1884, стр. 98-109) или 
подоцнежните на Веис 1909, стр. 61- 73). На крај, четвртата колона содржи спо-
редбени текстови на византиските автори, за што ќе стане збор во продолжениети“. 

„Манастирот Иверон (Iveron) е изграден на североисточниот брег на Халки-
дичкиот полуостров на планината Атос. Помеѓу 1010 и 1020 година манастирот 
бил наречен ‘манастир на Ивериецот’ или на ‘Ефтимиј’; потоа овој манастир го на-
рекувале ‘Ларвата на Ефтимиј’. Првите Грузијци кои дошле на Атос биле Јован и 
неговиот син Ефтимиј Ивериецот. Со првите игумени Јован Ивериецот (980-1005), 
Ефтимиј (1005-1019) братучедот на Ефтимиј Георгиј (1019-29) се востановил скри-
пториум за преведување на религиозни текстови од грчки на грузијски јазик и за 
препишување на грчки и грузиски ракописи, затоа Иверон понатаму останал важен 
центар на меѓусебното Византиско- грузиско културно влијание“. 

Па еве во потполност го пренесувам наведениот текст од манстирот Иверон: 
„Во годината 6064 од основањето на светот којашто всушност беше и 32 

години од царувањето на Јустинијан Велики, дојдоа во Константинопол пратеници 
од еден чуден народ, од така наречените Авари, и целиот град дотрча зачуден на 
нивниот изглед, како никогаш да немало виден таков народ.  

Зашто тие имаа мошне долги коси изврзани со гајтани и сплетени. А оста-
натата нивна облека беше слична на другите Хуни.(Во зимно време долги коси,Р.И) 

Тие, како што вели Евагриј во петтата книга од неговата Црковна историја 
се оној народ кој живеел во приколки и кои ги држат во посед тамошните полиња 
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на Кавказ, а бидејќи злопателе од Турците, кои им биле во нивно соседство, бегајќи 
од нив, се откажале од истата земја, и преминувајќи го брегот на Црното Море, 
пристигнале до Босфор.  

Оттаму тргнувајќи, минаа низ местата на многу народи, борејќи се против 
нив, кои и самите беа варвари, сè додека не се најдоа до стрмите брегови на реката 
Истрос и испратија луѓе да преговараат кај Јустинијан, барајќи тие да бидат при-
фатени. (Бидејќи само Склавините никогаш не преговарале, биле Домородци, Р.И.)  

А бидејќи царот беше човекољубив, тој нив ги прифати, и од него ним им 
беше доделено да се населат во земјата на Мисија до градот Доростел кој денес е 
наречен Дристра. (Само за Склавини како Домородци наведеното не важело, Р.И.) 

И така, откако тие од луѓе кои се наоѓаа во неволја станаа луѓе кои се во 
благостостојба, се распространија меѓу толпата и заборавајќи на добрините станаа 
неблагодарни, па се вратија за да ги уништат Ромеите, ги поробија Тракијците и 
Македонците и самата царица ја нападнаа на јуриш и она што беше нејзино бе-
споштедно го оплачкаа. 

Го зазедоа Стримон, еден значаен град на Европа, кој е во Бугарија а сега се 
вика Стриомос, и претходно беше држен под власт на Гепидите, а од овие му беше 
предаден на царот Јустин. 

Заради овие работи спогодбите што ги направија Ромеите станаа срамни за 
нив, бидејќи ветија дека ќе им даваат ним годишен данок во злато од 80 илјади. На 
ова се дадоа свечени ветувања дека Аварите ќе бидат мирни. 

Во времето кога Маврикиј го држеше жезолот во шест илјади и деветдесет-
та година дојдоа да преговараат Аварите кај него, сметајќи дека имаат право заслу-
жено да побараат кон 80 илјади злато кое го зеле од Ромеите да им бидат дадени 
уште дваесет. 

А царот кој беше наклонет кон мир го прифати тоа. Но, и тоа не беше до-
волно да ја задоволи спогодбата за понатамошните две години. 

Зашто хаганот, нивниот водач, еднаш наоѓаше еден изговор, за да најде по-
вод за војна и бараше претерани нешта, така што да може со нешто погрешно да се 
слушне дека се разрешуваат договорите и така ненадејно го освои Сингидон, град 
на Тракија, затекнувајќи го него незаштитен, а освен тоа уште и градор Августа и 
Виминакиј, а тоа е голем остров на реката Истрос. (Дунав, Р.И.) 

Го зазеде и ахиал, денешен средишен дел на Македонија и многу други гра-
дови ги зеде во свои раце, коишто припаѓаат под Илирик. 

Дојде сè до предградијата на Визант, пљачкосувајќи притоа сè. 
Се закани и дека ќе ги уништи Големите ѕидини. 
А неколкумина од нив преминаа и преку теснецот на Авид и откако ги пља-

чкосуваа местата на Азија повторно се вратија назад. 
А царот ги испрати како пратеници кај хаганот патријархот Елпидиј заедно 

со коментиол за да направи анекс за пактирање, и на тоа варваринот се согласи да 
настапи мир. 

Откако се смири за кратко време тој повторно ги раскина официјално даде-
ните ветувања и започна војна заплашувајќи ја земјата Скитија и Мисија, и уни-
штувајќи премногу тврдини. 

А при друг напад ја зеде во свои раце цела Тесалија и цела Елада, а и стар 
Епир и Атика и евија. (Евија=Еубоја, у=в, Евбоја=е во бој-а: бој=вој, Р.И.) 
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Тие се упатија и на Пелопонес и него го освоија со војна, и откако ги 
исфрлија и ги уништија благородните елински народи, самите се населија на него 
((на Пелопонес)). 

А тие што можеа да избегаат од нивните убиствени раце се распрснаа, бегај-
ќи едни на една, други на друга. 

Градот Патра беше преселен во земјата на калаврите на ригај, и Аргејците 
во (на) островот кој се вика Орови, а Коринтјаните, пак се преселија на островот 
кој се вика Егина. 

Тогаш и Лаконците ја напуштија татковата почва и едните отпловија на 
островот Сицилија, и тие сè уште се на неа во местото наречено демена, и така до-
бија назив деменити наместо Лакедемонити. Така се преименуваа и го сочуваа до-
машниот лаконски дијалект. 

А овие другите откако најдоа тешко пристапно место откај морскиот брег 
изградија цврсто укрепен град и го нарекоа Монемвасија затоа што кога допатуваа 
во него имаше само еден пристап а во тој град се населија заедно со нивниот до-
машен епископ. 

А пастирите на стоката и селаните се населија во тамошните стрмни соседни 
места, и тие најпосле беа наимнувани цаконци. 

Така Аварите откако го зазедоа Пелопонес и се населија на него, продолжија 
да живеат таму уште двеста и осумнаесет години без да бидат му поданици на цар-
от на Ромеите ниту на некој друг, значи од 6096 година од основањето на светот, 
односно од шестата година од владењето на Маврикиј и сè до 6313 година, односно 
до четвртата година од владеењето на Никифор Постариот кој имаше син Ставри-
киј. 

Бидејќи само источниот дел на Пелопонес од кај Коринт и сè до малеа кој 
му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко пристапен терен 
остана чист, во тоа место беше испратен од царот на Ромеите стратег на Пелопонес. 

Еден од војсководците кои беа под овој стратег, тргнувајќи од Мала Арме-
нија, од фатријата на оние кои имаа назив Склири, му се нафрли на стхавинскиот 
народ, го порази воено и најпосле го истреби и на првобитните жители им даде по-
вторно да се населат во куќите.  

Откако тоа го дозна претходно споменатиот цар Никифор, тој се исполни со 
радост и ја презеде грижата да ги обнови тамошните градови, а исто така и да ги 
обнови и црквите кои варварите ги беа срамниле со земја, а самите варвари да ги 
направи христијани, затоа откако се распраша за местото каде се преселени и каде 
престојуваат некогашните жители на Патра по негова заповед тој нив повторно ги 
насели на почвата каде си беа од искона заедно со нивниот духовен пастир, чиешто 
име тогаш беше Атансиј и на Патра и даде право на митрополија, а претходно таа 
имаше статус на архиепископија. 

Повторно го изгради од темел и нивнииот град и светите божји цркви. 
Тоа беше така уште и во времето кога патријарх беше Терасиј, нашиот отец 

меѓу светиите. 
Го подигна од темел градот Лакедемон и во него всели измешан народ- Ка-

фири и Тракијци и Ерменци и други од разни места и градови и тие се собраа во 
една епископија и повторно неа ја воспостави и издаде закон таа да биде подлежна 
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на митрополијата на Патра,39 посветувајќи при тоа уште две други епископии- Ме-
тона и Корона. 

Затоа и варварите водени со божја помош и милост се покрстија и се при-
клучија кон верата на Христијаните, за слава и благодарност на Отецот и на Синот 
и на Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови, амин“. 

Се кажа: „дојдоа во Константинопол пратеници од еден чуден народ, од така 
наречените Авари“. Бидејќи се вели за „еден чуден народ“, Аварите биле Монголи. 

Во понатамошниот текст се потврдува дека Аварите биле само Монголи: „и 
целиот град дотрча зачуден на нивниот изглед, како никогаш да немало виден та-
ков народ“...„Хуни“.Следи во текстот од манастирот Култумусиу (Торино) да стои: 
„По род Аварите се Хунски и Бугарски (Бугарски) народ“...„слични на другите 
Хуни“...„народ кој живеел во приколки“. Следи заклучок, Аварите биле Монголи. 

За нив пишел „Евагриј (Evagrios Scholastikos), црковен историчар (536-594). 
Евагриј бил правник кај Антиох, а веројатно извршувал и некои почесни админи-
стративни служби. Неговата Црковна историја е опфатена во шест книги и го при-
кажува периодот од 431-594 година. Тој истовремено користел црковни секуларни 
извори“. Следи тој многу убаво знаел што видел и точно ги разликувал Монголите. 

Се наведе и најбитното: „народ кој живеел во приколки“. Бидејќи приколки-
те биле влечени од коњи, што било монголско, а Склавините биле говедари, отпаѓа 
било каква врска на Аварите, дека со нив дошле Белци со волски коли- не коњски. 

Па се говори, Словените биле Скити- Скитите немале волови и волски коли. 
Се наведе Аварите: „бидејќи злопателе од Турците, кои им биле во нивно 

соседство, бегајќи од нив, се откажале од истата земја, и преминувајќи го брегот на 
Црното Море, пристигнале до Босфор“.Па Турци биле Хуните кои дошле од Исток. 

„Хуни (Hounoi) се азиски (веројатно турски народ) кој за првпат се појавува 
во римските извори кај Амиан Маркелин. Општо е прифатено дека Хуните можат 
да се идентификуваат со Хсиунгну народот од кинеските извори и со Ефталиите во 
Централна Азија. Околу 375 година Хуните ја преминале реката Дон, ги покориле 
Аланите и ги протерале Готите од степите северно од Црното Море. Тие учеству-
вале во нападите на Визиготите врз царството но по 380 година, тие се повлекле се-
верно од Дунав. Нивниот став кон царството бил амбививалентен во текот на неко-
лку декади. Некои Хуни служеле како foederati (сојузници), други пак организирале 
ненадејни напади. Во 422 година под заповедништво на ‘кралот’ Руга тие стигнале 
до Тракија. На исток, пак, во 399 година Хуните го преминале Кавказ, но биле по-
разени од Римјаните кај реката Еуфрат. Наследници на Руга биле Бледа и Атила. 
Атила основал ‘царство’ кое се протегало од Гаул до северен Балкан, но по негови-
от пораз ‘царството’ на Хуните набрзо се разединило. По поразот на Атила името 
на Хуните било давано на разни народи. Некои од нив (Сабирите, Кортигурите и 
Утригурите) можно е да имаат сродност со Хуните, додека за други како на пр. Бу-
гарите, Аварите, Унгарците па дури и Отоманите ваквата етикеција претставува са-
мо архаизирачка етничка ознака“. 

Се наведе: „По поразот на Атила името на Хуните било давано на разни на-
роди“. Пак, тоа не се случило за тн.Словени- името Авари биле само за Монголите. 

Се пратеше целото талкање на Аварите од северно на реката на Дунав сè до 
Пелопонес, и никаде не се сретнаа било какви Склавини=тн.Словени. 
                                                 
39 Овде се наведија мноштво населени народи, а и претходно, ама никаде ги нема само тн.Словени. 
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Се кажа: „Бидејќи само источниот дел на Пелопонес од кај Коринт и сè до 
малеа кој му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко приста-
пен терен остана чист“. Следи „му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стр-
мниот и тешко пристапен терен остана чист“. Значи, Склавините биле Домородци. 

Во текстот од манастирот Кутлумусиу (Од Торино) се наведува „тхлавин-
скиот (Стлавинскиот)“, а во текстовите на „византиските автори“ стои Склавинска. 

Па ова говори дека Склавините биле само Повеќебожци, а нивниот „терен 
остана чист“.Само кога Склавините се христијанизирале тие станале едно: Ромејци.  

Бидејќи Склавините на Пелопонес биле домородни, немало нивни преселби. 
Кога се говори за домородни, се мисли, Склавините не дошле од Скитија со 

коњски коли-Скитите не биле ни поморци, туку тие како домородни не биле коња-
ри, биле поморци итн., и чии традиции биле стари со милениуми од на Балканот ... 

Стјепан Антолјак, на стр. 19, вели: „Многу важен опис за прашањето на сло-
венското населување на Пелопонез е т.н. Монембасиска хроника, т.е. хроника за 
основањето на Монембасија. Ова кратко дело од непознат автор изгледа е создаде-
но на X или во почетокот на XI в., а некои податоци што ги наоѓаме во него се 
земени, меѓу другото, и мод Меандр, Теофилакт Симоката и други писатели. Оваа 
хроника може да ни послужи како веродостоен извор за Словените во Грција, кои 
ги нарекува Авари“. 

Наводот не е вистинит, затоа што Авари=Авари и Склавини=Склавини. Па 
кога на Пелопонез дошле Аварите таму веќе ги нашле Склавините=Повеќебожци. 

И за Аварите има докази/наоди на Балканот, а нема за тн.Словени-Дојденци. 
„Во врска со овие податоци, Константин VIII Порфирогенит пишува во De 

administrando imperio за темата Стримон, населена со ‘Скити’ (т.е. Словени во Ма-
кедонија, Македонци) и за Словени- во Пелопонеската тема како и за давачките кои 
им ги даваат. Тука посебно ги наведува и Милинзите и Езеритите...“. 

Објаснувањето е јасно: „темата Стримон, населена со ‘Скити’  и за Словени- 
во Пелопонеската тема“- само без „(т.е. Словени во Македонија, Македонци)“. Ова 
говори дека Стримон бил населен со Скити од Скитија, а Склавини од Пелопонез. 

Стр. 82: „Порфирогенит како трета тема во ‘Europae’ накратко ја обработува 
темата Стримон и вели дека била во рамките на Македонија и дека никогаш за неа 
не се говорело како тема туку е ставена во редот на клисурите. Оваа тема, според 
истиот писател, место Македонци (Μακεδόνων) ја разделиле Скити (Σκύθαι) откако 
на нивните места ги населил Јустинијан Ринотмет во планината Стримон и на при-
одот во клусурата“. 

Стримон во Македонија и населени Скити со варварски=пелазгиски јазик. 
Стр. 83: „Тој, заради несигурност кај нив и бунтовноста а ги иселил и наме-

сто нив населил ‘Скити’ за кои едни, односно бугарските историчари, мислат дека 
под тој назив се кријат ‘Бугари’, а други, односно нашите историчари мислат дека 
тоа се Словени населени во Македонија“ 

Скити од Скитија- Белци, а Бугарите Татари со богот Асен. Јазикот на Ски-
тите бил варварски=пелазгиски=тн.словенски,како и кај Склавините=Повеќебожци. 

Стр. 67: „Во 49. глава царот-писател40многу опширно и живо ја опишува со-
стојбата во Пелопонеската тема, каде Словените за време на царувањето на Ники-
фор имале намера да се побунат, па дури со помош на африканските Сарацени тр-
                                                 
40 Constantini imp. Porphyrogeniti,De admninistrando imperio liber,J.P. Migne,Patrologia graeaca, t. CXIII 
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гнале против жителите на градот Патрас. Но, благодарејќи на учеството и храбро-
ста на апостолот Андреја, биле поразени и побегнале во храмот посветен на истиот 
светец. Она што се случило, постарите го оставиле запишано за своите потомци ка-
ко што пишува Порфирогенит“. 

Се разликува жители на градот Патрас како Римјани=Ромејци=Христијани и 
селаните Склавини=Повеќебожци. Не само што на Склавините на Пелопонез како 
Домородци добро им дошла помошта од Аварите,еве ги: „африканските Сарацени“. 

Стр. 74: „Инаку, во оваа глава[50] за чудо царот-писателот не ги нарекува 
Словените на Пелопонез како во 49 глава: Склабионои или Склабенои туку само: 
Склабои, меѓу кои се вбројувале и пацифираните племиња Милинзи и Езерци“. 

Стр. 402, во фуснота 424: „...Хуну, Авари, Казари, Бугари (8-14 век)...“. 
Па Аварите биле истоветно со Хуните и Бугарите=Татарите- само Монголи. 
Стјепан Антолјак, на стр. 12, пиши: „Miracula II...Делото е полно со подато-

ци за словенските племиња во Македонија и Елада, кои не само што плачкосувале 
туку неколку пати се обидуваат да го заземат и Солун. На пример, дознаваме како 
Драговитите, Сагудатите, Велегезитите, Вајунатите, Верзитите и останатите слове-
нски племиња го нападнале овој град под водство на Хацон во 614-615 година. 
Потоа се опишува аварско-словенскиот напад во 618 год. врз Солун и обидот на не-
кои Словени да влезат во тој град за земјотресот во 630. Детално е прикажана две-
годишната блокада и тридневната опсада на Солун во 674- 677, во повторниот обид 
на Словените да го заземат во есента на 677 (кнезот Првуд), како и гусарењето на 
Стримонците и Ринхините низ Дарданелите и Мраморното Море. Тие околу 680 
година биле поразени. Опишано е плачкосувањето на Аварите по Балканот и враќа-
њето на ромејските робови од Подунавјето во Македонија под водство на канот Ку-
вер, кој попусто се обидува да го заземе Солун меѓу 680 и 685 год.“. 

Одвоено се пиши за Авари и Склавини- тн.Византијци не можеле да грешат. 
104: „Но, веќе по 558 г. Словените заедно со хунските Куртигури, по долга 

пауза (552-58), силно навлегле од една страна преку Тракија сè до Цариград, од ка-
де што наскоро морале да се повлечат пред славниот византиски војсководител Ве-
лизар, а од друга страна, преку Македонија и Грција до Термополитите. 

Во овој прв период (517-558) и Словените и Антите вршеле самостојни на-
пади на територијата на византиското царство. По тој период Словените упаѓале во 
тие предели главно заедно со Аварите. Истиве Авари, пак, наскоро го разбиле Ант-
скиот сојуз, а оние Словени, што биле на Долен Дунав, ги потчиниле под својата 
власт“. (Место Словени само Склавини, Р.И.) 

Имало „хунските Куртигури“,Авари со каган и Бугари со хан-само Монголи. 
Стр. 110: „Искористувајќи ја зафатеноста на византиската војска на Исток, 

Аварите сега заедно со Словените незапирливо продираат преку Грција до Пело-
понез. Таму се населуваат Словени, какви што веќе имало уште од крајот на ше-
стиот век...“. 

Овде се говори одвоено Авари и тн.Словени, а не Аварите биле тн.Словени. 
Стр. 146: „Имено, таа година царот Никифор тргнал на долго падготвувани-

от поход против Бугарија и нејзиниот владетел ханот Крум (0.803-814). Целта му 
била да ја освои таа земја. Во неговата недисциплинирана војска, што се движела 
спрема Сердика имало војници од сите теми помалку или повеќе оддалечени до-
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дека во армијата на Крум покрај наемниците Авари имало и Словени од околните 
склавини, како што пишува анонимниот писател од IX век...“. 

Се говори за „Авари имало и Словени од околните склавини“. Следи со Ава-
рите не дошле било какви Склавини. Па Склавините на Пелопонез биле домородни. 

Д. Оболенски, на стр. 46, вели: „Првите проверени упади на Словените на 
византиската територија се случило уште во време на владеењето на Јустин I (518- 
527). Меѓутоа дури со почетокот на владеењето на Јустинијан, овие напади добиле 
огромни размери. Нивната редовност и длабочината на упадите на територијата мо-
жат да се согледаат од следниот, инаку често цитиран текст, на тогашниот византи-
ски историчар Прокопиј: 

‘Илирија и цела Тракија, од Јонскиот Залив до преградијата на Цариград, 
вклучувајќи ги и Грција и Херсон (односно полуостровот Галиполи), речиси секоја 
година ја пустошат Хуни (тоест Бугари), Склавини и Анти, речиси секоја година 
откако Јустинијан го презеде Римското Царство; а и да не ги споменуваме нивните 
неподнесливи постапки кон населението.’ 

Областа што ја споменува Прокопиј зафаќа голем дел од Балканскиот Полу-
остров...околу 550 година сликата започнува да се менува: грабежите траат подолго 
...Бугарите, нарекувани Кутригури...540 Куртигурите...Нека ги споменеме само нај-
незаборавните: 545 година Словените ја пљачкосуваат Тракија; откако ги истерал 
Јустинијановиот прочуен генерал Нарсес, се вратиле во 548 година, но овој пат сè 
до работ на Драч; во 550 година големи орди на Склавини упаѓаат сè до околината 
на Ниш и од таму, најверојатно, преку патот Белград-Цариград, доаѓаат на шеесет-
тина километри од престолнината победувајќи ја византиската војска кај Адријан-
пол...Највеличествениот упад за времето на Јустинијан бил во 559 година. Во март 
војската на Кутригурите, заедно со одреди од Склавините го преминала замрзнати-
от Дунав, минала низ Мезија и низ балканската клисура сè до Тракија...“. 

Стр. 49: „Бидејќи Словените и Бугарите...?Некојси Хилвуд, словенски по-
главар со извонредни способности кој бил наговорен да стапи во служба на Визан-
тија во 530 година, бил назначен за главен заповедник на Дунав и неколку години 
успешно го бранел од Кутригурите, Антите и Склавините...Нивната полезност и 
алчност одново доаѓаат до израз во 559 година, за големата Кутригурска инвазија 
на Балканот, додека Куртигурите се повлекувале кон Дунав...“. 

Стр. 50: „Владеењето на Јустинијан се завршило во 565 година...Царскиот 
заповедник Лазика примил, благодарение на љубезноста на аланскиот крал, повик 
за сојузништво и одбрана од Аварите. Овој номадски народ, составен најверојатно 
главно од племиња од монголско и турско потекло...“. (Без Белци, Р.И.) 

Стр. 52: „Решен да прекине...Истата година Аварите ја населиле територија-
та што останала празна по заминувањето на Лангобардите и така ја зазеле целата 
рамница во денешна Унгарија, востоличувањето на Аварите како водечка сила во 
средна Европа...Врховниот поглвар на Аварите, каганот Бајан...Со намера да ги ка-
знат Склавините, Византијците во 578 година ја превезуваат преку Дунав аварската 
војска од 60 илјади коњаници. Војската тргнала по римскиот пат долж јужниот бр-
ег на Дунав, пристигнала до Добруџа и преминувајќи ја реката влегла во Влашка да 
ги казни Словените. Бајан се надевал дека ќе пронајде големо количество злато што 
било одземено во грабежите на Балканот. Во таа пригода Аварите ослободиле не-
колку илјади византиски граѓани кои биле заробеници на Словените“.  
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Се кажа: „аварската војска од 60 илјади коњаници“-Аварите 100% Монголи. 
„Меѓутоа, предавничкиот сојузник Бајан како и секогаш наскоро ги покажал 

забите. Со принудна помош на византиските градители што царот ги испратил да 
му изградат палати и бањи, тој изградил мост преку Сава, низводно од Сирмиум. 
Бидејќи сега градот бил осечен од Сингидунум и од другите византиски утврдува-
ња на Дунав, Аварите можеле да бараат предавање. Тогаш царот Тибериј изјавил 
дека попрво ќе му даде една од своите ќерки на каганот, отколку што своеволно ќе 
ја напушти тврдината. Меѓутоа, Бајан не можел лесно да се залаже: знаел дека цар-
от има полни раце работа во војната против Персија. После двегодишна опсада, ло-
шо бранетиот и слабо снабдуван Сирмиум, им се предал на Аварите (582). Аварите 
сега го држеле клучот на северозападниот Балкан. Првата од големите северни твр-
дини паднале во рацете на варварите. Од тој голем град не останало ништо освен 
малку ископини урнатини и еден беден натпис на лош грчки јазик кој веројатно по-
текнува од последната агонија на Сирмиум: ‘Господе Боже, помогни му на градот и 
покоси ги Аварите и будно внимавај над Романија и над оној кој пишува. Амин.’ 

Во текот на таа страшна деценија како целото полуострово да тонело во по-
плави на дивјаштво и истребувања. Додека траела опсадата на Сирмиум Словените, 
во 581 година, извеле огромен напад на Балканот. Сирискиот историчар Јован 
Ефески четири години подоцна го опишува со овие зборови: 

‘Таа иста година, трета после смртта на царот Јустин, е позната и по наезда-
та на еден проклет народ кој се нарекува Славони, кој ја прегазил цела Грција, зе-
мјата Тесалија и цела Тракија, освои градови и зазеде голем број тврдини, ги опу-
стоши и запали, народот го зароби, а себе се прогласи господар на целата земја во 
која насила се насели и во него живее како на сопствена земја, без страв. Минаа 
четири години но тие, бидејќи царот е зафатен со војни против Персијците и сите 
свои сили ги испрати на исток, мирно си живеат. Се населиле и се шират на долго и 
на широко, сè додека Бог им дозволува, грабат и палат и одведуваат во ропство. И 
толку пустошат што дојаваа дури до надворешните ѕидови на градот (големи ѕи-
дови на Цариград) и го растераа сите царски коњи, неколку илјадници, и сè друго 
што можеа да најдат. Дури и денес... (584) и понатаму на тоа место имаат свои ло-
гори и населби и мирно живеат на римските територии, без страв убиваат, заробу-
ваат и палат, се збогатија со злато и сребро, со коњи и оружје и научија да се борат 
подобро од Римјаните, иако во почетокот беа само голи дивјаци кои не се осмелу-
ваа да се појават надвор од шумите и од заштитата од дрвјата; а што се однесува до 
оружјето, воопшто не знаеја што е тоа, освен неколку стрели и мали копја’ “.  

Нема материјален доказ за преселби на некој нов и непознат народ Словени. 
Меѓутоа, има докази за Готи, Авари, Бугари (Татари) и сите други татаро-турски. 

Се наведоа просторите, но никако и Пелопонез, што е предмет на книгава. 
Се кажа: „се збогатија со злато и сребро, со коњи и оружје“. Бидејќи Скла-

вините биле домородни, а во Скитија немало говеда туку само коњи, тие се збога-
тиле со коњи кои им биле јавачки на тн.Византијци=Христијани. Ова говори, дека 
народот во областа=склавината бил беден, тој немал ништо, и затоа тој сè пљачкал. 

Овде е важно,што Скитите, Готите, Аварите... биле коњари со коњски коли.. 
„Во овој извештај посебно важни се две поединости: Словените се прикажа-

ни како одлични војници, со сета неопходна опрема и техника за опсада што делу-
мно, без сомнение, го добиле од аварските господари, а делумно од своите византи-
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ски противници; и второ, веќе не се појавуваат како минливи ускоци кои после за-
вршувањето на грабежот се враќаат дома, од онаа страна на Дунав. Според мисле-
њето на многу стручњаци, овој текст на Јован од Ефес сведочи за првите постојани 
словенски населби во Тракија, Македонија и Грците. Аварите и Словените, кои то-
гашните извештаи понекогаш и не ги разликуваат, во осумдесеттите години од ше-
стиот век постојано пустошеле по Балканот. Во 586 година го опседнале Солун, 
следната година ги нападнале Епир, Тесалија, Атика и Еубоја и окупирале делови 
од Пелопонез“. 

Аварите биле коњари,Склавините без коњи-се збогатија „со коњи и оружје“. 
Се заклучува, тн.византиски автори многу убаво знаеле како личи еден Мон-

гол (Авар, Татар=Бугар...) и Белец со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Па поимот Монгол е понов: Монгол=мон гол- човек со гола=бричена глава. 
Нашите автори за Словените убаво раскажуваат, кога дошле Словените тие 

граделе со камен и кал. На пример, во Херакле Линка врз ѕидините на Римјаните 
тие се надоврзале со камен и кал. Бидејќи нема национален градежен материјал, со 
ист материјал градат најбедните народи во Индија, црна Африка, Јужна Америка... 

Следи кога дошле Аварите на Пелопонез, таму Склавините биле домородни.  
Стр. 56: „Моралот бил уште еден фактор во победата на Византија во таа 

626 година. Во отсуство на Ираклиј, поглаварот на Византиската црква патријархот 
Сергеј настојувал жителите на Цариград да го задржат граѓанскиот и верскиот мо-
рал...Во Византија отсекогаш постоело верување дека Царството е чувано од бога, а 
дека победите ги носи христијанството. Во времето на Ираклиј таквото верување се 
засилило благодарение на неговите победи над Персијците, Аварите и Словените, 
кои се славени како победи на Христос и неговата Црква над силите на паганските 
варвари. Ваквото убедување дека Царството води свети војни, толку карактеристи-
чно за средновековна Византија ги одржувала граѓаните на Солун и Цариград за 
време на опсадите од аваро-словенските одри во почетокот на седмиот век. Благо-
дарение на него тие и спасот на своите градови му го припишувале на личното за-
лагање на неговите натприродни бранители, св. Димитрија, покровител на Солун и 
Богородица, небеската заштитничка на Цариград. Низ зборовите на химната Акати-
стас која и понатаму се користи во литургиите на православната црква, најјасно се 
искажува ова верување во небеската заштита што му е доделена на Царството:  

‘На тебе о Богородицо, непобедив војвода, јас, твојот град, ослободен од 
опасноста, ја посветувам оваа благодарница за победата; но бидејќи твојата моќ е 
неодолива, ослободи ме од сите зли нешта да можам да ти се обратам: слава Ти, не-
весто невенчана’ “.   

Се говори за „да го задржат граѓанскиот и верскиот морал“, па „победи над 
Персијците, Аварите и Словените“.Тн.Византијци биле Христинани, но не „Персиј-
ците, Аварите и Словените“. Па имало само верски народи- потоа и муслимански. 

Се истакна: „средновековна Византија ги одржувала граѓаните на Солун и 
Цариград за време на опсадите од аваро-словенските одри во почетокот на седмиот 
век“. Ова говори дека во двата града имало Ромејци=Христијани, а вон нив живее-
ле само обласни=склавински народи само како Повеќебожци со варварскиот јазик. 

Стр. 58: „Меѓутоа...Во третиот квартал од седмиот век дознаваме за некој си 
Первуд, поглавар на едно племе на македонските Словени кој живеел во Солун, се 
облекувал во византиски стил и течно говорел грчки. Меѓутоа, општо земено, на-
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шето познавање на културата на Словените е премногу скромно за да можеме да 
стекнеме појасна слика за средбата на таа култура со византиската цивилизација во 
овој ран период. Судејќи според штурите резултати на византиските писатели од 
шестиот и седмиот век, Словените се занимавале со земјоделство и сточарство, жи-
вееле во мали селски населби, во рамките на племенски заедници, здружувани спо-
ред средството. Биле монотеисти, но верувале и во божества од втор ред. Според 
Прокопиј, Словените ‘веруваат дека само еден бог, творец на молњата, е господар 
на сите нешта и нему му жртвуваат говеда и друго...но длабоко ги почитуваат реки-
те и нимфите и некои други духови и на сите ним им принесуваат жртви и сите 
нивни пророштва се поврзани со тие жртви’ “. 

Склавините биле Повеќебожци со врховен Бог, Ромејците само Христијани. 
Овде се јавуваат Склавини „во мали селски населби“ и Римјани во градови. 
Се кажа: „Словените се занимавале со земјоделство и сточарство“. Ова го-

вори, тие биле домородни, наспроти Скитите кои биле коњари а и без земјоделство. 
Ова се потврдува и со доказот, што Прокопиј=про коп.., тн.словенски поим, 

пишел, Склавините (не Словените) на врховниот Бог „му жртвуваат говеда и дру-
го“, а во Скитија немало говедо- свињата ја мразеле, како и Монголите (Аварите...). 

Монголите (Аварите) биле канибалисти: жртви, пресно топло крваво месо... 
Наведував дека за преселби на тн.Словени нема ниеден доказ/наод, а овде се 

говори: “општо земено, нашето познавање на културата на Словените е премногу 
скромно“. Кога за некој наброен народ не се знае ништо, таа не е историја туку ла-
крдија.Како што според Херодот,Траките биле најбројни,овде најбројни биле Скла-
вините. Следи Склавините и Траките биле со исти традиции. Значи, еден ист народ. 

Авторот на стр. 57, кажува: „Конечниот исход...додека автохтоните Илири и 
Тракијци се повлекле во Динарските Планини, на албанските висоравнини, Пинд, 
Родопите и балканските простори...“. 

Пак, илирскиот и тракискиот јазик биле македонски варварски=пелазгиски= 
тн.словенски,а албанскиот,л=р, бил мешан дури и татаро-турски зборови (Г.Мајер). 

Стр. 82: „За успехот на православното христијанство...овој тек на втопување 
се јасно опишани во еден византиски текст од почетокот на десеттиот век, во кој  
царот Лав VI му оддава чест за успесите на својот претходник, Василиј I (867-886): 

‘Нашиот блажено споменуван татко, Василиј I, царот на Ромеите, ги нате-
рал (Словените) да се откажат од старите обичаи и откако ги направил Грци и ги 
потчинил на управниците според римскиот образец и ги покрстил, ги ослободил од 
зависноста од нивната дотогашни господари и ги научил да војуваат со другите на-
роди кои им биле непријатели на Ромеите’ “. 

Никогаш немало посебни народ-и Словени туку само верски народи. Тоа би-
ле само два народи: Склавини=Повеќебожци и Римјани=Ромејци само Христијани. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 379, пиши „Скадар, Scheuder“, со фуснота- стр. 378: 
„...од 602... стои во поврзување големо навлегување на Авари и Словени...“. 
Произлегува дека Аварите си биле само Авари-тн.Словени само тн.Словени. 
Tamara Talbot Rice,41на стр.150, пиши: „Аварите биле номадски народ, кој на 

Хуните им е близок, на чии траги кон Европа бил дојден. Тој околу 550 во Дакија 
се зачврстил, на север до Елба достигнал. Во рамките на понатамошните педесеет 

                                                 
41 Tamara Talbot Rice, Morgen des Abendlandes, Von Antike zum Mittelalter, Herausgegeben von David 
Talbot Rice, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin ·  Darmstad ·  Wien. 
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години под аварската власт настанал голем каганат, кој освен областите на Карпат-
скиот завој исто така опфаќал големи делови од јужна Русија...“. 

Следи Аварите им биле блиски на Хуните. Значи, тие биле само Монголи. 
Бидејќи Пипин, син на Карло Велики, се борел против Аварите во Унгарија, 

Аварите друго и не можеле да бидат освен Татари со својот бог Асен и свој каган. 
Иво Вукчевиќ, на стр. 82, пиши: „Антите во поход и војна на Балканот, Ка-

рпатија, Дунав и земјите понатаму кон исток, често ги споменуваат византиските 
историчари и званични извори. Власта на Јустинијан авторот Агатијас го покрива 
периодот 552-558. година; осмотомната Историја на царот Маврикиј (582-602) на 
Теофилакт Симокате; Стратегион Маврикиј, византиски војни прирачник од поче-
токот на VII век, нарочито одделот под наслов ‘За обичаите и тактиките на стра-
ните народи’; Паскаловата Хроника, дело кое го покрива периодот до 629. година, 
посебно власта на царевите Фока и Ираклиј. За време на власта на царот Цезар 
Кристијан Јустинијан I (527-565) Антите заземале истакнато место на списокот на 
варварските противници/помошници: Alamanicus, Gotthicus, Fracicus, Germanicus, 
Anticus, Alanicus, Vandalicus, итн. Годината 530. византиската власт го поставува 
Хилбуди, антскиот водач и сојузник, за врховен заповедник на Дунав. Петнаесет 
години подоцна Јустинијан на Антите им нуди знатна сума пари, земја на север-
ниот брег на долен Дунав и статус царски федерат под услов да ја чуваат реката од 
Бугарите. (D. Obolensky, Byzantine Commonwealth, 1971)“. 

Пак, на Пелопонес не се работело за Анти туку само за Авари и Склавини.  
„На границата која брзо се менувала од пријателска во непријателска, пома-

лку од две децении подоцна антските освојувачи дошле во судир со Аварите, слу-
жејќи како царски федерати на Дунав. Према Теофилакт Симокати, историчар од 
VII век, ‘Антите со царот Маврикиј 602. г. склучиле сојуз против Аварите. Како од-
говор на тоа аварскиот каган ја испратил војската под команда на Аспик да ги уни-
шти Антите. Меѓутоа, застрашени Аварите се повлекле пред него што битката и за-
почнала. Аварите, народ чие потекло не е утврдено, секогаш не биле Авари. Према 
византиските извори, во некои случаји тие биле Словени викани Авари.’ (F. Barišić, 
‘Monemvasijska hronika’ o doseljavanju Avaro-Slovena na Peloponez 587. godine, Go-
dišnjak Centra za balkanološka ispitivanja I, 1965-66…“. 

Се говори за Авари и Анти, но не Склавини.Па Склавините биле домородни. 
„За Јустинијаново време и времето после него, Прокопиј пиши: ‘Илирикум и 

цела Тракија, то ест од Јонскиот Залив до предградието на Константинопол, вклу-
чувајќи ја Грција и Херсонес ги трпеле наездите на Хуните, Склавините и Антите 
готово секоја година откако Јустинијан го потчинил Римското Царство, правејќи 
им неподносливи ствари на нивните жители.’ Поносен на повремените победи над 
Антите, Јустинијановиот наследник Јустин II (562-578) за себе ја зел титулата 
Anticus“. 

Овде се говори за „Хуните, Склавините и Антите“, но никако за Авари. Ако 
Аварите би можеле да бидат Анти, дури и Склавини, тие би можеле да бидат и Ху-
ни. Пак, Хуните биле Монголи. Значи, само Готи=Бугари=Татари со свој бог Асен. 

Стр. 83: „Познати по својата војноборност, Антите на Бесарабија во VI век 
на аварски захтев за плаќање данок одговориле со следните зборови: ‘Никој нас не 
може да не потчини. Ние сме оние кои на другите им ја земаме земјата... И така ќе 
биде додека на светот се мечеви и војни.’. Неспорно словенските имиња на антски-
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те кралеви и поглавари, вклучувајќи неколку со суфиксот -гост, бележат различни 
извори: Андагост, Бож, Хилбуд, Доброгаст, Келагост, Мезимир, Пригост. До среди-
ната на VII век името Анти се губи во пишаните извори отстапувајќи им го местото 
на генеричкиот Склавени“. 

Се говори за Анти, Венети и Склавини, кои имале свои „кралеви и поглава-
ри“, но не за кагани какви што имале Аварите. Следи тие биле само Бугари=Татари. 

Стр. 124: „Во еден значаен членок од 1985. година, Трубачев својата распра-
ва за Словените и Дунав ја започнува со прашањето: ‘Што во VI век ја покренала 
инвазијата на Словените на Подунавјето и теоријата понатаму према југ ?’ Тру-
бачев е убеден дека одговор делимично лежи во историското памтење: ‘Сојуз со 
Аварите ? Грешка на Рим и Константинопол ?...“. 

Следи да се разберат Авари како едно и тн.Словени како друго. Ова објасну-
ва дека Аварите не биле тн.Словени. Или инаку, кажано, тие биле Бугари=Татари. 

Стр. 134: „Што се однесува на Германија, треба да се истакне дека Ј. Хер-
ман, еден од најкрупните научници во модерната германска славистика, допушта 
можност дека постоела врска измеѓу големиот број Срби, забележани во средното 
Подунавје и долж византиската граница во VI век, и српските населби во Гер-
манија: ‘Веројатно дека еден дел на племенската група Срби/Сорби, кој се населил 
во средниот дел на Дунавската област, на граница со Византија, и кој стално воју-
вал со Аварите, се одвоил и се отселил кон север’...“. 

Овде мора да се разберат одвоено Авари и тн.Словени- Аварите биле Авари. 
Се кажа: „Јустинијан го потчинил Римското Царство“. Бидејќи Јустинијан 

бил христијански цар, сè е јасно- Склавини=Повеќебожци и Ромејци=Христијани. 
Да не се изуми дека Јустинијан како Христијанин, во Атина, во 529 година, 

ја затворил Платоновата Академија, која била повеќебожна. Следи Еладците како 
Повеќебожци биле Хелени. Хелени како Повеќебожци биле и Русите. Со ова се по-
тврдува дека Склавините не биле посебни народи туку само едно: Повеќебожци.  

Па да се разберат Склавини со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик,кој 
бил тн.Хомеров јазик, на кого говорел и Платон, и коине како христијански јазик. 

Битно е да не се изуми, коине бил само Александријски јазик- од 300 г.п.н.е. 
За потврда дека немало посебни словенски народи е навод на кинески автор. 
Танг Куангши,42 на стр. 26, наведува: „Старите Византијци живелиштата на 

Словените во Македонија ги нарекувале ‘склавинијас’, што значи ‘словенски држа-
ви’. Во овие ‘држави’ живеел главно словенски народ. Во историските документи 
‘Склавинија’ најрано се споменува во втората половина на 6 век. Такви склавини 
имало насекаде, на север досегале дури до Дунав, потоа до Јадранскиот брег и до 
Грција, Ибериус (Грција), Сесали (Грција), Пелопонескиот Полуостров (Грција), 
Серескиот округ (Бугарија, Турција- Грција), но сепак најмногубројни беа во маке-
донските области“.(Следи „македонските области“=„македонските склавини“, Р.И.) 

Се говори склавини, што означувале области, кои се појавиле во 6 век. Би-
дејќи пред тој 6 век немало Склавини=Обласници, немало склавински=обласни на-
роди. Со тоа што сите Склавини не смееле да бидат тн.Словени, тие биле/се лага. 

Бидејќи Елада и Албанија биле склавински, тамошните жители се одродиле.  
Иво Вукчевиќ, на стр. 484, пиши: „Занимливо е дека називите на една или 

повеќе самостални словенски кралства, или Склавиниас, се забележени во Грција 
                                                 
42 Танг Куангши, Записи од Македонија, Македонска книга, Скопје, 1990. 
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во VIII век, се изведени од коренот Велто ест Велзетиа и Veleyezetia. Ако Велзетиа 
и Veleyezetia всушност се два различни политички ентитети, Тојнби претпоставува 
дека првобитната положба веројатно била во догледна раздалечина од Атина, а по-
тоа во задгрбието на Воловскиот Залив. Тој понатаму размислува дека називот Ve-
leyezetia е можно да преживеал во имињата на современот град Велестино“. 

Се говори за Атина. Бидејќи имињата се правеле со в[ва]-н[на]-[та], следи 
Ватина-Натина-Татина. Пак, Атина била само Ватина-Натина-Татина. Во античка 
Атина за машко се велело Курос [куроса девојката], а за девојка Кора [=к ора; к=ко 
=како: о како ора=меша- до денес на битолски]. Следи Велес=Волос тн.словенски 
бог. Пак, М.Васмер пиши, дека во Елада имало словенски поими од пред инвазија-
та на Словените. Ова говори дека инвазијата на тн.Словени е само најголема лага. 

„Негде околу 602. Veleyzetia игра важна улога во копнената и поморската 
опсада на Солун, која ја презеле бројни словенски народи (нпр. Dhragouvitai, Sagho-
udhatai, Vaionetai, Verzitai), исти народи кои ја опустошиле цела Тесалија, соседни-
те острови на Тесалија и Елиас, Киклади, цела Ахаја и Епир. Према Тојнби, кнеже-
ството Велзетиа имала, изгледа, доволно чврстина и истрајност да истапи како ва-
жен чинител во областите со политички случувања на крајот на VIII и почетокот на 
IX век. Во еден таков случај, годината, изгледа, 799, поглаварот на Велзетија биле 
вмешани во завера на ослободување на синовите на византискиот цар Константин 
V (741-775), затворени во Атина, како и неуспешниот пуч против византиската ца-
рица Ирина (797-802)“. 

„Уште една можна врска со Велими/Лутими во Германија се крие едно дру-
го словенско кралество во Грција од средината на VII век. Во тоа време, кнезот 
Первоунд (Перун ?), владетел на Sklavinia Rhynikhinoi, бележат изворите, живее во 
Солун, носејќи грчки одор и говорејќи грчки јазик“. 

Следи владетелот со тн.словенско име не бил Склавин=тн.Словени Повеќе-
божец со склавински=тн.словенски јазик туку Римјанин=Ромеец „носејќи грчки од-
ор и говорејќи грчки јазик“. Пак, грчки јазик бил коине-само Александријски јазик. 

Пак, Солунчани како Темани- според тема=област, имале народен јазик кој 
се говорел во соседството, кое било склавинско=обласно со склавински=обласен ја-
зик, тн.словенски, на кого говореле Солунские Браќа-истото важело и за Платона... 

„Према Тојнби, ‘веројатно неоправданото хапсење и погубување на Первоу-
нд, хеленизиран словенски поглавар, романофил, од страна на царската власт, ги 
предизвикал Первоундовите соплеменици и нивните соседи да кренат опсада на 
Солун.’ Треба да се напомене дека во овој случај словенската опсада со голем дел 
била скршена заблагодарувајќи на бродовите, кои довезувале храна и залихи од 
словенските земји на Veleyezetia“.  

Хеленскиот повеќебожен коине постанал христијански јазик за Христијани. 
Стр. 35: „Постој исто така една, повеќе комична, врска на Босна со Перун. 

На средината на XIX век фратарот Стефан И. Верковиќ (1821-1893), Србо-Хрват од 
едно село близу на Градац во Босна, го напуштил фрањевачкиот ред и постанал уп-
орни трагач за слава. Неколку години подоцна Верковиќ објавил свој magnum opus 
Slovenska Veda(1874-1881),двотомна збирка на народни песни и слични материјали 
од најзафрлени и најизоловани села на Родопските планини. Засновано во потпол-
ност на истражувањата на својот помошник, извесен Ј Економов, самовикан авто-
ритет за македонско- булгарскиот фоклор, Словенска Веда не само да ги потврдила 
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ведските корени на паганската словенска митологија, туку и покажала дека Веда, 
Перун и останале живи во Родопите.Тоа бил еден проблем. Била тоа огромна лага“.  

За врската со Ведите и Македонија, се потврдува со санскритски јазик, кој 
како јазик на Белци бил само едно:варварски=пелазгиски=тн.словенски.Меѓутоа,во 
античка=етничка Македонија не бил во употреба поимот Перун туку само Зевс. Би-
дејќи б=в следи Зев-Зевс претставен како Бик, се дошло до говедо Зебу во Индија. 

Луј Леже,43 на стр. 19, вели: „...Во еден старословенски превод на легендата 
за Александар Велики, која ја наведува Афанасијев, зборот Перун есте превод на 
грчкиот Зевс. Во српските народни песни, каде се најдуваат јасни траги на пага-
низмот, често се најдува една заклетва во ‘вишниот Бог и свети Јован’. Овој вишни 
Бог очевидно е христијански Бог“. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 103, пиши за Тракија, Епир; Зербиста...; Пелопонес ... 
„Етникон Серб го најдуваме исто така кај Кирк Килисе во турска Тракија; 

кај Трикала во областа Трикала-Кардица во грчка Тракија, каде германскиот исто-
ричар пронашол 122 места со словенски имиња (Die Slaven in Griechenland, 1941). 
Исто така и кај Јанина, во областа Епир, каде Фасмер пронашол ништо помалку 
отколку 334 словенски имиња на места. Исто така на кршевитиот полуостров Ха-
лкидики, на сред на кракот Лонгос (изведен од српскиот збор за шума), кај превла-
ката Провлакос (благо грецизиран збор за превлака). Всушност, еден документ од 
X век, од оваа област, е потврда која ја потпишале неколку сведоци Словени, се 
сматра најстар датиран глаголски споменик. (G. Soulis, On the Slavic Settlement in 
Hierissos in the Tenth centry, Byzantion 23, 1953)“. 

„Во извештајите од крајот на XIII век, во кој В. М. Лик го опишува своето 
патување по северна Грција, се најдува еден број имиња на места на Серб-Зерв. 
‘Zervokhia, една од двете реки на брдото Пелијум; селото Сервула, кај Воштица; 
Серп, исто така Сербиста, кај Сера; Zervokhori кај Негрите. На територијата Кимера 
(‘по целиот древен Акрокераунски превој... градивите Нивица, Луково, Пикернес’), 
Серб се појавува и во имињата на претците од водечките кланови, Зервати, кои до-
биле име по селото Зерва, во областа Арта. Во тоа село живееле три браќа, од кои 
првиот се потурчил; вториот се населил во Лефки во Корф, каде сега живее семеј-
ството Зерватес, а третиот се отселил во Сули.’ (W. M. Leake, Travels in Northern 
Greece, 1967)“. 

Срби, според срб=срп, имало каде биле равници- од Балтикот, до Сирија ... 
Па имало само верски народи: Турци=Муслимани и Ромејци=Христијани. 
„Етникон Серб мошне е застапен на Пелопонес. Во областа Арголис, кај зе-

мјоузот Коринт, земјишната превлака која го поврзува Пелопонез со остатокот на 
Грција; во областа Елис на западниот брег на Пелопонез; кај Херате во централна 
Аркадија, област богата со словенски имиња на места; кај Трифилија во југозапад-
на област Месенија. Во неколку места во кршевитата југоисточна област Лаконија 
(Спарта), област која ги обфаќа Мани и високиот и кршевит ланец Тајгет (D. J. 
Georgacas, The Medieval namens Melingi and Ezeritae of Slavic Groups in the Pelopon-
nesus, BzT 43, 1950). Во својата студија за словенските имиња во подрачјето на Ме-
сенски Мани P. Malingoudis наведува еден број топоними со српски призвук, кара-
ктеристични како за германски, така и за илирски српски земји, вклучувајќи ги, из-
меѓу останатите: ‘Болесин, Чернов, Девица, Дубрава, Године, Голина, Гора, Гост-
                                                 
43 Lois Leger, La Mythologie Slave, 1901.Следи превод на српски- Белград 1904. Преземено Интернет. 
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им, Каменик, Лаз, Лес, Лјута, Лука, Малотин, Мокрина, Низина, Окци, Острово, 
Плавина, Полица, Просек, Радесин, Разток, Ров, Сеновица, Славота, Врба, Задел.’ 
(P. Malingoudis, Studien zu den slavistischen Ortsnamen Griechenlands, 1981)“. 

„Занимлив е и можда значајниот чинител дека еден број попознати српски44 
населби во Грција се основани на мошне важни стратешки положби; кај планината 
Олимп; на полуостровото Халкидики; превлаката Коринт; кај пл. Тајгетос во Лако-
нија-Спарта. Према Жупаниќ, ова сигурно важи за една српска населба кај плани-
ната Олимп. Инпресиониран со несумливо војниот карактер на српската населба, 
тој пиши: ‘Ми изгледа дека Србишќето морало испрво да биде воен логор. Србите 
на југ дошле како организирана војска... Населбата Србишќе укажуба на тоа дека 
служела како војна база и организационен пункт за новодоселување’“.(Србџии,Р.И) 

„Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето 
на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои 
географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, су-
мња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле 
со словенски јазик’. Што се однесува на времето на населувањето на Словените, 
Тојнби пиши: ‘Словените веројатно учествувале во трачката или илирската селидба 
на народите /Volkerwanderung/ во Југоисточна Европа, 1700-1800 година пред ма-
совната селиба на Словените во VI и VII век христијанска ера.’ Годината 581. Јован 
Ефески го дава следниот опис на масовната селидба на Словените на крајот на VI 
век: ‘Замразен народ по име Словени ја прегазил цела Грција... зазел градови и сру-
шил многу утврдувања... ги одвел луѓето во ропство, се прогласил господар на цела 
територија и се населил на неа со сила и живее на неа како да е негова... Словените 
живеат слободна на земјата и се населуваат далеку и широко колку Бог им дозво-
лува.’ Четири години подоцна, тој пиши: ‘Тие [Словени] живеат во мир на римска-
та територија, без бојазност и страв... И постанаа богати со злато и сребро и крда на 
коњи и оружје, и научија да се борат подобро од Римјаните’ “. 

Тојнби и други автори потврдуваат, тн.словенски поими не биле од некакви 
тн.словенски преселби туку само од на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Никаде не се работело за Словени туку само за Склавини=Повеќебожци кои 
се бореле против Римјаните (Ромејците)=Христијани-па имало само верски народи. 

Следи овде да се истакне дури и: „И постанаа богати... и крда на коњи...“.  
Склавините биле само Домородци само со говеда, а со коњи постанале бога-

ти одземајќи им ги коњите од Римјаните=Христијаните. Склавините=Повеќебож-
ците не биле од Скитија, богата со коњи, туку само Балканци со домородни говеда. 

Стр. 285: „Постој поуздан доказ дека сè до XV век Север бил познат како 
Славонија, а словенскиот јазик бил на староседелците. Патувајќи на балтичкиот бр-
ег, грчкиот трговец Ласкарис Канасос, после престојот во Данцинг, пиши: ‘Сум па-
тувал западно кон Славија и нејзиниот главен град Либек.’ Бидејќи јазикот на Сло-
вените од Славонија звучи исто како јазикот на Словените од Пелопонез, Канасос 
верува дека ‘Славонија е прадомовина на Зигиотите од Пелопонез, оти говорат со 
ист јазик’ “ (Славонија + к = Склавонија, Р.И.) 

                                                 
44 Балканскиот Полуостров бил Македонски, а со Цојне од 1808 година се променал во Балкански. 
Дури има српско предание, во кое се говори дека Белград и Смедерево биле во Македонија.(к=ќ,РИ) 



 93 

Како што Зигиотите потекнале од Пелопонез, значи од Балканот, исто било 
и со на стр. 144: Далеминци; Цирципани; Дулеби, Глопеани; Древлјани, Полочани, 
Волијани итн. Ова говори дека Европа била 100% населена од и преку Балканот. 

Ама најбитно било што се говорел еден ист говор[јазик] на пелазгиски јазик. 
„Зигиотес, од Језерити/Језериотес, име на големото словенско племе сместе-

но во стрмите возвишенија на планинскиот ланец Таегетус, е изворно грчко име за 
Словените на Пелопонез. Постој доказ дека во текот на отоманскиот период лока-
лниот дух на независност останал релативно негибнат“. 

„За неговото етничкиот и политичкиот карактер на средината на XIX век 
еден англиски патник пиши: ‘Заблагодарувајќи на готово неосвоивата положба, 
овие луѓе изнајдувале начини да одржат една состојба на ограничена независност 
од муслиманите... тие биле доволно јаки да се договорат со тлачителите и плаќале 
данок под условот да ги остават на мир. Тие, кажува, сè до денес, се поносуваат со 
својата непобедливост... Очигледно склавонските имиња на овие села докажуваат 
дека нивните жители имаат право да тврдат дека се наследници на Хелените исто 
колку и граѓаните на Варшава.’ (W. A. Clarke, Peloponnesus: Notes of Study and Tra-
vel, 1858)“. 

За потсетување, според Херодот, Хелените во Јонија била варвари. Па вар-
вари биле и Филип и Александар Македонски. Во Атина никогаш не бил атичкиот 
службен, туку јонскиот- овој го презел и Филип Македонски. Пак, коине (тн.старо-
грчки) во Атина бил само христијански јазик, а жителите говореле варварски јазик. 

Аријан (2 век н.е.) пишел на коине- „Индиската историја“ на јонскиот јазик.  
„Е занимливо дека во оваа област има доста села со имиња карактеристчни 

за српските земји како во Германија, така и во Илирија (нпр. Banitza, Granitsa, Lu-
kavitza, Mostiza, Polovitza, Strabova, Strezova, Tzernitsa, Visoka I Zatun)“. 

„Исто така може да се најде голем број топоними (нпр. Mts. Elenitza, Khel-
mos, Klinitza, Lubitsa, Malevo, Nerovitza, Stremnitza, Varnevo, Zakuka, Zarukla, Zavi-
tza) и хидроними (нпр. Czernota, Kamenitza, Lestenitza, Nimnitza, Zaraka). Вообичае-
ни во Германија и Илирија“. 

„Треба исто така да се истакне дека во ова регија се откриени рушевини на 
една значајна средновековна мини-држава, Велигости, што е архаични словенски 
назив присутен на Балканот (нпр. Velogoshte/1491, денес Belogoshte, кај среднове-
ковниот episopatum Belogradensem/878; De Belogrado/1281, денес Берат, и среднове-
ковен Нови Град/1466, денес Елбасан, во централна Албанија),и во Германија (Urbs 
Woligost/1123, денес Wolgast, кај средновековниот Острожна/1166, денешен, и Wu-
sterhausen, и средновековен civitas Uzinoim, денес Usedom, во северноисточна Гер-
манија)“.  

Следи никогаш немало грчки и албански јазик различни од тн.словенскиот. 
 
ТН.СТАРО-ГРЧКИ (КОИНЕ) ВО ЕЛАДА НИКОГАШ НЕ БИЛ НАРОДЕН 
 
Д. Оболенски, на стр. 11, вели: „Планините на Балканскиот Полуостров... 

Инвазијата на Словените во шестиот и седмиот век...Во докумените од десеттиот и 
единасеттиот век на Балканскиот Полуостров за прв пат се појавуваат два народи: 
Власи и Албанците. Нивното потекло е предмет на многу расправи...“. 
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Бидејќи Русите до 860 година не биле Словени туку Рецкари, а имало само 
тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) со ист јазик кој бил варварски=пелазгиски= 
тн.словенски, на кого говорел и Платон, историјата е преполна со невистини- лаги. 

Пак, што се однесува за Власи и Арбани поимите означуваат само овчари и 
земјоделци: Влас=Велес=Волос и Арбан=ар (ор=ора=ораница) бан (управител). Ни-
вниот јазик не е јазик не еден народ туку мешани јазици: влашкиот повеќе романи-
зиран, а абанскиот повеќе еладизиран. Тие јазици содржат и татаро-турски зборови. 

Стр. 13: Најраните врски меѓу Црното Море и Балканскиот Полуостров по-
текнуваат уште од антиката. Грчките колонии на западниот и северниот брег на Цр-
но Море во седмиот век пред нашата ера и подоцна, играле многу значајна улога во 
економската и културната историја на древниот свет: овие трговски центри од кои 
некои изразнале во напредни и автономни градови- држави на североисточниот раб 
на хеленскиот свет- Тир, на устието на Дњестар, Олбија во делата на Буг, Херсон, 
Теодосија и Пантикапеум на Крим, Танаис на устието на Дон и Фанагорија во дела-
та на Кубан- извезувале во своите родни градови во Грција сировини...На скитски-
те и самарјанските владетели на Јужна Русија тие посреденици им дале шанса за 
извоз и пристап на индустрискиот пазар на грчкиот свет. За Грците а подоцна и за 
Римјаните и за Византијците тие биле предстража на хеленизмот на работ на таин-
ствениот ‘скитски’ степи- ‘работ на Грција’, како што Цицерон ги опишува грчките 
колониии, ‘сошиени со варварски полиња’ “. 

Наведените простори биле скитски, а скитските богови биле хеленски само 
со други имиња. Скитскиот јазик бил варварски=пелазгиски како и на Платон. Кај 
Русите со Украинците во јазикот нема ништо што не било/е варварско=пелазгиско. 

Г. Острогорски, стр. 11, пиши: „За извесно заживување...Потполна спроти- 
вност на ова со материјал пренатрупано, непрегледно и многу тешко напишано де-
ло, претставуваат брилјантните списи на Хопфофиот научен противник, духовниот 
и литерарно многу надарениот Фалмераер (Jakob Philipp fallmerayer, 1790-1861), кој 
предизвика сензација со својата-секако претрана- теза дека Грците во Средниов век 
сосема подлегнале на словенизацијата и оти грчкиот народ како таков од тогаш 
всушност и не постои“. 

Според авторот, Еладците (тн.Грци) биле словенизирани. Ова говори, дека 
тие говореле словенски јазик. Пак, тој бил само варварски=пелазгиски=тн.словен-
ски, кој бил Хомеров. Овој јазик бил таканаречен грчки. Следело и бришење на тоа 
таканаречен (тн.), па преостанало само еладски (тн.грчки). Токму на овој тн.словен-
ски јазик говорел Платон. Пак, коине (тн.старо-грчки) бил само македонски Птоло-
мерјов Александријски јазик- од 300 г.п.н.е, кој во Елада бил само христијански ја-
зик. Меѓутоа, него го познавале свештениците, а народот понатаму си говорел само 
на својот народниот јазик- тој бил само еден: варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Стр. 124: „Дошло до големи промени во етничкиот состав на населението на 
целиот Балкански Полуостров, од Дунав сè до јужна Грција. Ова не значи, се раз-
бира, дека и грчките области се сосема и конечно словенизирани и дека грчкиот 
елемент сосема нестанал. Додуше, повеќе од двеста години Словените доминирале 
на Пелопонез....“. 

Не се работело за див словенски народ туку за варварски=пелазгиски јазик. 
Стр. 102: „Јустинијан бил последениот римски император на византискиот 

престол. Воедно тој бил христијански владетел, убеден во божественото потекло на 
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својата власт. Неговите универзалистички стремежи имале не само римски туку и 
христијански корени. Поимот Римска империја за него бил истоветен со поимот 
христијанска вселена, победата на христијанската вера му била исто толку света 
мисија како и воспоставувањето на римска доминација. Од времето на Теодисиј I 
ниеден влатетел не се грижи толку за христијанизацијата на Царството и за спре-
чување на непобожништвото. Припадниците на старата вера во тоа време преста-
вувале бројно незначителна група, но паганството сè уште имало големо влијание 
на предавања на паганските научници и во 529 г. ја затворил Академијата во Ати-
на, центарот на паганскиот неоплатонизам. Протераните научници отишле на двор-
от на персискиот крал, однесувајќи во Персија плодови на грчката култура. Во Ви-
зантија старата вера била мртва и со тоа завршило една големо поглавје во светска-
та историја“. 

Кај Јустинијан бил службен латински, а црковен коине. Следи дотогаш во 
Елада не им бил потребен коине-тогаш се творело на јонски јазик, никако на коине. 

За да се потврди дека ваква била состојбата е доказот што секој народ има 
еден јазик, а тн.Грци 5 (пет): тн.Хомеров- на непознат јазик, а во Елада бил атички; 
јонски јазик; коине како христијански јазик кој никогаш народот не го говорел во 
Елада; катаревуса и димотики. Бидејќи секој народ има еден јазик, а тн.Грци 5, ова 
е комедија. Со тоа што 5 тн.Грци со по еден тн.грчки јазик меѓусебно нема да се ра-
зберат, ова е трагедија.Следи тн.грчки народ е само едно: траго-комедија во светот. 

Стр. 139: „Меѓутоа, Ираклиевиот период за Византија значи пресвртница не 
само во политички, туку и во културен поглед. Завршува римскиот и започнува ви-
зантискиот период во вистинска смисла. Целосната елинизација и сè поголемата 
теократизација му даваат нов белег на Царството. Со вонредна упорност ранови-
зантиската држава се држела до латинскиот јазик во официјална употреба. Бавно и 
нерадо се правени концепции кои сè посилната елинизација, официјален јазик оста-
нал латинскиот, така што во текот на целата рановизантиска епоха народот и влада-
та зборувале два различни јазици. По државните установи и во војската владеел ла-
тинскиот јазик, кога големо мнозинство од византиското население не го разбирал. 
На оваа неприродна состојба сега и дошол крајот. Грчкиот јазик, јазикот на народот 
и на црквата, на крајот станал и официјален јазик на византиската држава. Проце-
сот на елинизација, кој долго вештачки се спречувал, сега одеднаш се развил. Веќе 
кај индините генерации знаењето на латински јазик станало ретко дури и во круго-
вите на најобразованите Византици“. 

Се говори за хелинизација со латински, а потоа само со тн.грчки (коине).Ова 
не е можно, затоа што ако би имало Хелени тие би се латинизрале и коинизирале. 

 Се кажа: „Грчкиот јазик, јазикот на народот и на црквата, на крајот станал и 
официјален јазик на византиската држава“.Коине не бил народен јазик ни во 19 век. 

Стр. 227: „Таа била првата жена која управувала со Византија...Карактери-
стично е што во законските одредби Ирина не се нарекувала царица (василица), ту-
ку за себе употребувала машки облик: цар (василевс)“. 

Следи Ирина=Ирена + м = мирена-мирна-Мирка. Ама и василиса=василица 
до денес на македински. И: Василеус=Василевс + ки = Василевски- македонски. 

Се пиши и говори дека Василие II бил наречен „Вулгароктон“- Бугароубиец. 
Меѓутоа, поимот октон истогласно нема ништо заедничко со убиец- октон 

на ниеден јазик не означува убиец туку само октон=окт он=ан. Следи окт означува 
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само окт=окото и окати. Токми и затоа јадката на оревот за да се извади таа се ока-
тува. Па ова не било убиство туку само окатување, ослепувајќи ги Самуиловите 
војници. Ова било повод и да постојат Водоча и Слепче, а ниедно место со убиец... 

Бидејќи во неговата војска биле Богомили, тој само ним како на неверници 
им се одмаздил. Ова говори само едно, немало етнички народи туку само верски. 

Стр. 421: „Епохата на Комнени може да се смета за златен век на визан-
тиската историографија, и тоа пред сè поради делата на Ана Комнена, Јован Кинам 
и Никита Хонијат. Ана Комнена, најстарата ќерка на царот Алексиј I (1081-1118), ја 
напишал ‘Алексијада’ во којшто го прикажувала животот и владењето на својот та-
тко. Пишувамно со извештачен класичен јазик ова знаменито дело на образованата 
и умна принцеза, верзирана во старогрчката историја...“. 

Се говори за Ана Комнена- нејзиното име и презиме е на наш женски род. 
Се наведе: „извештачен класичен јазик“. А таа не го почитувала класичниот 

јазик коине, или таа добро не го знаела- коине бил „мешан“ со тн.словенски јазик.  
Д. Оболенски, на стр, 52, пиши: „Меѓутоа...Од тој голем град не останало 

ништо освен малку ископини урнатини и еден беден натпис на лош грчки јазик кој 
веројатно потекнува од последната агонија на Сирмиум: ‘Господе Боже, помогни 
му на градот и покоси ги Аварите и будно внимавај над Романија и над оној кој пи-
шува. Амин’ “. 

За во 582 година се говори „лош грчки јазик“, а за Ана Комнена со „изве-
штачен класичен јазик“. Па него добро не го познавале образованите, а никако на-
родот-тој си говорел со народниот варварски=пелазгиски=тн.словенски на Платон. 

Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез 
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја 
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска. 
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат 
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бед-
ните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава пре-
става за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на 
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. 
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот 
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана 
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфило-
кијанците сé уште се Варвари“.Следи Кораис во 1850 година создава еладски јазик, 
службен само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики. 

Овде народен јазик бил само варварски=пелазгиски. Оболенски наведува де-
ка во Грција „денес се сведува на прилично големиот број на топоними со словен-
ско потекло“- го потврдил и Макс Фасмер итн. За Фалмерајер со словенски акцент. 

Ова се потврдува и со наводот, кој укажува, дека презимињата на видните 
лица кои за време на Баварците, нивниот престој и владеење, биле на тн.словенски. 

 
ГЕРМАНИТЕ БИЛЕ САМО СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ 
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Љубомир Кљакиќ, на стр. 240, вели: „Сукобот...Меровинзите уживале углед 
на владетели- чаробници. Ги викале ‘долгокоси кралеви’, сматрајќи дека во својата 
коса ја носат магиската снага...“. 

Следи заклучокот дека Меровинзите долгокоси биле само Повеќебожци, а 
како што тие го прифаќале христијанството, тие се стрижеле- сами верски народи.  

Г. Острогорски, на стр. 229, има наслов: V Византија и Карло Велики: 
„Историски многу поважна отколку воените неуспеси во Азија и на Балкан-

от, била загубата на престижот што ја снашла Византија по настаните на Запад. Су-
дбината сакала старото царство да се наоѓа во рацете на жена и евнуси во моментот 
кога на чело на младата Франачка држава стоел еден од најголемите владетели на 
Средниот век. Со анексијата на Баварска, покрстувањето и присоединувањето на 
Саксонците…“. 

Се потврдува, дека Меровинзите, претходници на Франките, биле Повеќебо-
жци. Повеќебожеството било христријанизирано и во Саксонија… Баварија итн. 

Д. Оболенски, на стр. 160, вели: „Се чини дека епископијата на Јеротеј ја по-
кривала целата територија...Некои елементи од традицијата на Кирил и Методиј ве-
ројатно опстанале во панонската област на унгарските држави. Бројните Словени 
кои биле населени на нив, покрстени или од Франките или од византиските мисио-
нери упатени во Моравска, можеби имале некакво влијание и на покрстувањето на 
своите господари...“. 

Овде се говори само за Склавини=Повеќебожци и Не-склавини=Христијани: 
Католици=Франки и Православни=тн.Византијци.Само верски-без етнички народи. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 126, пиши: „...SCLAVANIA на МаŸне в меровингску-
Ó и каролингскуÓ Ìпоху,1995...“: Мајна=Моен: моен-моено-моена; поими со в-н-т. 

Стр. 327: „Во цела горна Франачка и долна Франачка до Стигенвалд, пиши 
Е. О. Шулц, германски научник од крајот на XIX век, српскло- вендската населба 
се викала Moinwindim и Ratanzuuinidim, а земјата измеѓу реката Мајна, Регница и 
Ејша била позната како ‘regio и terra Slavorum’ (E.O. Schulz, Die Klonisierung und 
Germanisierung der Gebiete zwischen Elbe, 1896)“.  

Стр. 328: „Зборовите на Шулц се богато документирани со средновековни 
манастирски регистри и слични документи. 741-742. св. Бонифациј основал неко-
лку историски бискупии во Terra и regio Slavorum: ‘In terra Sclavorum, qui sedent 
inter Moinum et Radantium fluvios, qui vocantar Moinuuinidi et Ratanzuuinidi una cum 
comitubus qui super eosdem Sclavos constituti erant, procurassent, ut inibi sicut in ceteris 
Christianorum loci ecclesias construerentur, qutenus ille populus noviter ad Christianus 
conversus habere potuisset, ubi et baptismum perciperet.’ 864 “. 

„Една бискупија во Вурцбург, бискупијата Вурцбург во областа Slavorum 
(iuxta ripam Moin in regnio sclavorum), на реката Моин/Мајна, на оној дел Sclavorum 
познат како Моинувинди или Main Wenden е поклонета: ‘Ecclesias in confinus Fran-
corum et Saxonum atque Sclavorum suo offico deputavit.’ 

Сите извори од IX век, а и подоцна ја потврдуваат мисијата на бискупијата: 
преобраќање на домашните Словени пагани од Terra Slavorum: ‘Wolfgerius, Wirci-
burgensis ecclesie epiuscopu… praecepisset, ut in terra Sclavorum, qui sedent inter Moi-
num et Radanziam fluvios, qui vocantur Moinwindi et Radanzwinidi, una cum comitibus, 
qui super eosdem Sclavos constituti erant, procurassent, ut inibi sicut in ceteris christia-
norum locis ecclesie construerentur… in terra praedictorum Sclavorum a memoratis epi-
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scopis construktae sunt, 826-830; Ut in terra Sclavorum, qui sedent inter Moinum et 
Radantiam fluvios, qui vocantur Moiuvinidi et Ratanzuvinidi… qui super eosdem Scla-
vos constituti erant, procurassent, ut inibi sicut in ceteris christianorum locis ecclesiae co-
nstruerentur… in terra praedictorum Sclavorum, 845; Arn Uirziburcensis aedclesiae epi-
scopus nobis unum obtulit praeceptum… ut in terra Sclavorum, qui sedent inter Moinum 
et Radantiam fluvios, qui vocantur Moinuvinda et Radanzvuinida, una cum comitibus, 
qui super eosdem Sclauos constituti erant, procurassent, ut ibi sicut in ceteris christiano-
rum locis aecclessiae construerentur 889’ “ 

„Привилегијата на Вурцбург за жителите на бискупијата ги говорат следни-
те зборови: ‘In Privilegiis enim Virceburgensibus aliquibus mentio fit Vindidorum, Sla-
vorum, Serborum. Mainvinidorum ac Radenvindorum’ “. 

„Во VIII век бискупот на Вурцбург бара од папата дозвола за наметнување 
дажбина на Словените кои ги населуваат црквените поседи. Ваква такса е и потре-
бна и нужна, одговара папата Захарије, ‘оти ако бидат приморани да плаќаат десе-
тина, значи кој е господар на оваа земја’ “. 

„На реката Фулди, ученикот св. Бонифациј, Штурм, го основал 744. година 
чуените бенедиктански манастир Фулда. Манастирот наскоро ќе постане центар за 
христијанизација-германизација на Terra и Regio Slavorum. До 822. имало во Фулда 
134 монаси, 6000 машки и жени искушеници и уште околу 4000 вклучени во рабо-
тите на манастирот. Нивната служба била добро платена. Дарованата земја и повла-
стиците на манастирот му донеле големо богатство: опатите постанале кнезови на 
Светото Римско Царство, а секој монах господар на еден посед“. 

„Од неговото основање па натаму богатството на манастирот растело забла-
годарувајќи на бројните словенски села, кои ги добивал на поклон од кралевите и 
благородниците-ктиторите. 

In Sclavis in Heldu et in Truosnasteti, 796; In villa, quae vocatur Turphilun iuxta 
ripam fluminis Moin, in regione Slavorum, 824; Vuinidsazin et in tribus villis Sclavorum 
et Vuinidon in pago Salagouue Steinbach et Leibolfes, Vuillimundesheim, 953; Quicquid 
in Frekenlebe et Scekenstedt et Arnei et Lembeki et Faersrod et Kerlingorod et Mannes-
feld et Duddondorp et Rodonnuusalii et Nienstedt, et Purtin et Elesleba aliisve villis vei 
billarum partibus quas Sclavanicae familliae inhabitant, at haec local pertinentibus, 973; 
Ezzilo comes tradidit s. Boanifation in eadem Slavorum regione villas has: Tutenstet, 
Lonrestat, Wachenrode, Sampach et Statebach simul cum inhabitantibus Slavis, qui sin-
gulis annis censum reddere debent Fuldensi monasterio, 1150“. 

Стр.331: „Годината 742. Бонифациј основал друга бискупија во Terra и Regio 
Slavorum во Ерфурт/Брод, на реката Гера (Гора ?), во областа која, према герман-
ската хроника од XVI век, на средината на V век била населена со Срби-Венди. До 
805. година Ерфурт бил важен војно-административен центар на источната граница 
на Франковото Царство. До средината на XII век бискупијата стекнала војводска 
власт над готово целата источна Франачка“. (Гер + ман = Герман, Р.И.) 

„Како и во случајот на Фулда, списите на оваа бискупија документираат 
длабоки словенски корени и словенски карактер на оваа област: ‘In villa Doubeke 
XI manses… in Sarbunen I mansum’ “. 

Па Франкија била само: склавинска=тн.словенска. Ова говори повеќебожна. 
Како се вршело христијанизирање, само покатоличување, изчезнувале Склавините, 
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а на нивна сметка се ширеле Франките (Германите и Французите). Ова говори дека 
Европа како повеќебожна била само тн.словенска=(антска, венетска и склавинска). 

Стр. 333: „На реката Radantian или Regenitz, во Radunzuvinidi или Regnitz 
Wenden годината 1007. царот на Светото Римско Царство Хенри II основал во Бам-
берг бискупија, мисионерска база меѓу паганските Словени/Срби-Венди од регион-
от на горниот тек на Мајна“. 

Стои само за Склавини=Пагани кои продолжиле да бидат христијанизирани. 
„Во царската катедрала се најдува гробница на Хенри II, кој останал запа-

мтен по следните мисионерски зборови: ‘Ut et paganismus sclavorum destrueretut et 
christiani nominis memoria perpeualiter inibi cerebris haberetur… Per quam ecclesiam et 
de inimico humani generis in vicinas Sclavorum gentes Deo opitulante, truimphabit’ “. 

„Во записите на Бамбершкиот Синод под годината 1058. стои: ‘Erat einim 
plebs hujus episkopi utprote ex maxima parte Sclavonica’ “. 

„Годината 1059. Синодот објавува дека зголемувањето на порезот е оправда-
но поттикување за насилно преобраќање на Словените: ‘Decimam tributi quae de pa-
rtinus orientalium Franchorum, vel de Sclavis ad fiscum dominicum annuatim persolvere 
solebant quae secundum illorum linguam steora vel ostastuopha vocant’ “. 

Се говори: „за насилно преобраќање на Словените“-да изчезнат Склавините. 
„Истиот Синот го потврдува чинителот дека мнозината Словени истрајува-

ат во својот отпор према грабежливиот христијански ред: ‘Maxima parte Sclavonica 
…abhorrens a religione Christiana’ “. 

„Годината 1111. Арнолд, бискуп Халберштат, го обавестува Ото Бамбершки 
дека селското подрачје е полно со Словени: ‘Totam illam terram paena silvam esse, 
Sclavos ibi hanitare’ “. 

„Новите ископувања, кои се однесуваат на крајот на VI и VII век, водат во 
правец на потврда на словенскиот карактер на оваа земја. Во еден поскорешен член 
Х. Јакоб ги наведува резултатите на ископувањата на ‘Domgasse’: ‘При прилика на 
темелните ископувања кои се започнати 1987. г. во Домгасе, а пред сè во Алтен-
Хофхалтунг, не само дека потполно е потврдена оваа претпоставка, туку додатно се 
зголемени неверојатно сознанијата дека овој бројно ископан керамички материјал е 
со 90% словенско потекло, а само 10% германско. Со текот на ископувањето во пе-
риодот 1969-1972. г. меѓутоа, резултатот бил потполно спротивен.’ (H. Jakob, Bei-
trage zum paganismus der Main- und Regnitz-wenden, Ars Philogica Slavica, FsT H. Ku-
nstmann, 1988).“ (Јакоб=Јаков=јак ков- и со животно Јак=јак со свој јак ков..., Р.И.) 

„Средновековните извори откриваат древно српско- вендска жупа, во parti-
bus Sclaviniensibus, севернозападно од Бамберг, сместени во областа ограничена со 
Хастфурт на север и Елтман на југ, наиме Кнез-жупа, подоцна Knetz-gau. Исто така 
и Kencegowe, 800; Chenezgewe, 815; Knezgowe, 900; in loco Chnzziseo et in villa Che-
nizzgowa, 911; Knetzgau, 1200; Knetzburg, 1575; Ego Ilbinc trado sancto Bonifacio in 
Folcfelden predia mea in villis subscriptis: Knezcegewe… et in Winideheim; In partibus 
Sclaviniensibus vero in comitatu Dudleipa vocato in loco Ruginesfeld, sicut Chocil dux 
… in eodem comitatu iuxta aquam, que dictur Knesaha, in beneficum habetat“. 

Во прилог се наведува, што авторот на стр. 245, пиши: „Жупан, словенски 
збор за владетел на жупа (округ) или некоја помала или поголема политичко- ад-
министративна единица. Оваа титула е лесно препознатлива во средновековните 
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извори во Германија...; „Пан, збор со исто потекло како жупан, корен со одреден 
број имиња на места во Германија...“. Следи да биде Жупан едно исто како Пан. 

Пан-грч. митологија пастирски бог и шумски демон. Ама и господин на пол-
ски, чешки и словачки (Der Große Duden,1971 VEB Bibliographische Insitut- Leipzig). 

Се потврдува, Европа имала само балканско- малоазиско потекло. Ова било 
повод во Европа, сè што било, сè било само со потекло од Балканот и Мала Азија. 

„Во истата област се најдува една населба забележано како Milze: ‘Item Wol-
finus de Gynesdorf receipt… decimam in Milze, item feudum in Damphah, item in Hu-
tesmur curiam et feudum, 1304.’ Х. Јакоб бележи дека ова име, е можно, да се одне-
сува на Србите Милчани во Лужице: ‘Ако се сматра дека парчињата на керамика 
пронајдени во областа Обермајн се со српско потекло, зашто тоа тогаш не се сма-
тра и за оние најдени во местото Мичжлчан од областа Кнецгау ?’ (H. Jakob, slavi-
sche Wustungen im Raum Knetzgau-Hassfurt A. M., DwS 32, 1987). Уште еден можен 
упат на Србите Миличани во областа најдуваме неколку векови порано, во региста-
рот на еден манастир на Фулд, во кој е забележано место под називот Милези: ‘Que 
cum in proprio domate sibi monasterium fecisset… in loco, qui Milezi nuncupatur, cunta-
que predia sua eidem loco in id opus attitulasset, ab incursu paganorum, Sclavorum vide-
licet (799-800).’ Х. Кунстман на иста оваа тема пиши: ‘Бидејќи исто така е запиша-
но името Милче Milsche (1322) и Miltsch (1436), тоа не би морало обавезно да се 
доведува во врска со словенското лично име Милош, Милсек и Милек, бидејќи тие 
места исто така можат да се однесуваат и на остатоците на племенските Западни 
Словени Милчани.’(H. Kunstmann,Wo lag das Zentrum von Samos Reich,DwS, 1981)“ 

„Во оваа област се најдува мноштво имиња изведени од словенски зборови. 
На пример: Myslov/Meusselau, Starc: Item desolatum dictum Startz redactum est per 
totum in prata, 1348; Тасов како во Тас, Тасмир: id est in Bunahu et in Tasu/804; et 
insuper Praedium apud Dahsovva, 1143, северно од реката Мајна; Winden и други ју-
жно од реката Мајна: Item Hartmanus Zink recept III jugera vineti in monte Keller et in 
Winden unum lehen, item in Diepach advocatiam super duabus hubis et unum lehen in 
Winden, 1303“. 

„Хасгау, северно и северноисточно, ја заземал областа на левиот брег на ре-
ката Ренвег, измеѓу Хасфурт, Хофхајм и Кенингсхофен. Х. Кунстман претпоставу-
ва дека името Хас е изведено од словенското chasa, збор со кој се означува ратнич-
ки/војнички ентитет, војна зона. Значи, Hagg Gau изворно бил Chasa Župa, западно 
српско- вендска граница/војна зона која ја запоседнале и бранеле војните трупи: 
‘Јасно е дека овде се работи за крајишници: chasa војскова. Изненадувачки во тоа 
се и се вклопува постојаниот збор chasa во моравскиот диалект, во кој овој израз 
исто така го задржал војничкото значење и кој како таков се задржал барем до XX 
век: Bude vojna bude, bude verbovana, pujde na nu chasa vybirana. И навистина, сè 
укажува на тоа дека е вистинско потекло на зборот chasa- војнички народ’ “. 

„Одма северно од Бамберг, Banz Gau ја зазема областа измеѓу Халштат на 
југ и Кобург на север. Х. Кунстман се сложува со Ј. Шуц, водечки авторитет за пра-
шање на образување на словенски имиња на места /ortsnamen/ во Баварија, дека 
Banz Gau е изворно Banz Župa, име изведено од словенското лично име кое се за-
вршува на -banz, нпр. Darghebanz, Ghorenbanz, Chotibanz (J. Schutz, Ortsnamentypen 
und slawische Siedlungszeit in Nordostbayern, FrA 28, 1968)“.  
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„Што се однесува на денешниот Бамберг и околината, еден современ посма-
трач пиши дека во модерното општество и јазик е осетен снажен словенски печат: 
‘Надворешниот изглед и дијалект на овој народ уште сведочи за големата словен-
ска мешавина’ “. 

„Понатаму на југ и на запад, различните извори документираат српско- вед-
ски населби во североисточна Баварија и југоисточна Франачка, чинител кој потвр-
дува бројни имиња изведени од словенски корен со српски карактер(O. Kronsteiner, 
Die slawischen Ortsnamen in Oberosterreich, Baiern und Slawen in Oberosterreich, Pro-
bleme der Landsnahme und Besiedlung, 1980)“. (Следат имиња на стр. 336, Р.И.) 

„Со обѕир на документираниот чинител дека Србите понекогаш се викале 
Svurbi и Swrbi (нпр. Sclavos, quorum vocabula sunt Swrbi), се верува дека следните 
називи на села се изведени од етнонимот Серб, и дека конкретен доказ се населу-
вањата на Србите во оваа област. (Стр. 337, Р.И.) 

Сврб (Swurbz, 1303), сега Schwurbitz (Lichenfels); Сврб (Swurbz, 1317), сега 
Schwarz- hof (Kulmbach); Svrb (Swurbz, 1419), сега Schurz (Pegnitz); Svrb (Swurbs, 
1303), сега Schwurtbitz (Bamberg)“. 

„Повеќе докази за простирање и густина на словенските населби во оваа об-
ласт најдуваме во една нова студија, во која се наведуваат околу 200 Windisch/Wi-
nden села во Баварија (W.A. von Reizenstein, Ortsnamen mit Windisch/Winden in Ba-
yern, Deutsch-slawischer Sprachkontakt im Lichte der Ortsnamen, 1993)“. 

Бавар=ба [ва] вар- двојно варвар; вер- двојно вервер-ица...Поими со ва-на-та. 
Како што било во венетска Русија со завршеток та, исто биле за Германите. 
Стр. 339: „За словенските населби во источна Франачка Х. Х. Хауарт (H. H. 

Howorth) пиши: ‘Изгледа дека поголем дел на источна Франачка и дистрикт Wunsi-
edel, Waldsassen. Tirschenreut и Bernau, како и поголемиот дел на земјата на реките 
на Haab, Rednitz и на горниот тек на Мајна околу Baireuth, Bamberg, Wurtzburgh и  
Nurnberg во IX и X век бил населен со Словени. Голем број овие населби им припа-
ѓал на Порадниците, односно населениците на реката Rednitz, за кои читаме во био-
графијата на св. Emmamarus: ‘Tradidit cuidam Thuringo in finibus Parthonorum, ad is 
temporis crudelium paganorum’ “. 

„Хауартовото проучување на историските списи го води кон проучување на 
просторот населен со Срби на јужната и западната земја, на Швајцарија. Тој прет-
поставува дека се словенски колонии во Швајцарија (homines qui vocantur Winde), 
во населбите со имињата како што Khunitz, Bumplitz, Czernec, Gradetz, Krimentz, 
Luc, Visoye, Grona, каде жителите, пиши тој, ‘уште секогаш говорат расипан слове-
нски диалект’, воглавно Срби по потекло: ‘Готово да нема сумливост дека поголем 
дел на нив чинеле емигранти од земјите источно од Лаба, каде била најблиска сло-
венски населби, и кои,како што сум покажал, биле Срби’ “.(Диалект=дворект, Р.И.) 

„Доказ на густината и карактерот на српските населби на земјите западно и 
јужно од средновековната Србија/Германија, во вендските земји на Мајна, Регниц и 
Наб, се најдуваат во бројните членци на германските научници на оваа тема, вклу-
чувајќи ги, на пример, следните два членка. Во членкот Eine deutsch-slawische Sym-
biose in der Ellerbach-Talschaft nordostlich von Bamberg (OsG, XIX, 1990) Х. Јакоб 
наведува еден број германизирани имиња на места во областа североисточно од Ба-
мберг, област во која често се сретнуваат презимиња изведени од словенски имиња 
на места (нпр. од слап како во Fritz Schlapan, Bamberg, 1363; Otto Slapen, Staffelste-
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in, 1418). Во следните спискови изворното словенско име на места е пратено, со ге-
рманизирани“. (Следат имиња на стр. 339, 340 и 341, Р.И.) 

„Најрани пишани извори и модерната наука се сложува со тоа дека Bohemija 
била населена со Срби, дека Bohemija била српска земја. Изворите од раниот сре-
ден век говорат за Bohemija (исто така Bechem, Beheim, Beheimare, Boemannia, Pee-
haimm, Peoma) како за Slavonija, нпр. de Sclavania omnes duces Boemannorum (895.), 
како за Slavonia terra, нпр. terra Sclavorum, qui vocantur Beheimi (805.), односно 
Slavonia region, нпр. Sclavos in regione Peehaim (800.) односно Slavonia regna, нпр. 
regna Sclavorum Behmensium (986.)“. 

„Дека Бохемијаните биле Срби во VI век јасно следи од извештајот на еден 
германски историчар за сукобот на Баварија со Бохемија, то ест Sirfische Slaven 
596. година: ‘Значи ние читаме дека Табило, баварски крал, во годината DXCV 
против Словените Сирфи во Бехемија голема победа однел’ “. 

„Фулдските анали пружаат занимлив доказ за врските на Бела Србија со Бо-
хемија и интервенцијата во нејзините внатрешни ствари на средината на IX век. 
Истапувајќи очигледно како чувари на законитоста Белите Срби 856. година зеле 
активно учество во гушењето на побуната на неколку бохемиски племиња. Следна-
та, 857. г. бидејќи е свргнат од власта од својот брат (Slavitaha), законит владетел на 
Бохемија најдува уточиште кај српскиот кнез Зистибор. Белите Срби возвраќаат со 
учество во походот против побунетите. Со поразот на Slavitah и повлекувањето на 
Белите Срби оштетената страна се враќа на својата законита положба во Бохемија“. 

„Тезата дека Србите се Чеси, а Чесите Срби ја подржува авторитативната че-
шка и странска наука. Далимиловата Чешка хроника од почетокот на XIV век јасно 
ги сврстува Чесите, како и Хрватите, во Serb Volkstamm. 

V srbskem jazyku jest zeme/Jiez Charvatci jest ime/ 
V tej zemi liese lech/Jemuz jme biese Cech“. 
„За населувањето на Србите во Бохемија Ф. Пубицка пиши дека: ‘Бохемија 

била населена со Срби од Лужице, дека населувањето веројатно се одиграло на кр-
ајот на петтиот век, дека со текот на времето изворното име постепено се заменува-
ло со локалното име Чех.’ (Slavorum in Bohemiam Adventu ad Baptizmum Borzivoi, 
1779)“.  

„Бележејќи дека, за разлика од неверојатната сепоприсатност на Србите, не-
ма ниеден запис за чешкиот народ во Германија, Ј. Јаблоновски е убеден дека: ‘Че-
шка била населена со Срби (Serbos, Srbos, Sorabos), воглавно со Срби од Лужице, 
кои се со потекло од регионот на Волга.’ (Lechi et Czechi, 1771)“. 

„Водечкиот авторитет за Словените на Германија и Бохемија М. Пелцел пи-
ши: ‘Чесите биле Срби пред него што постанале Чеси... Со текот на времето, меѓу-
тоа, општото име Србин му го остапило името на посебниот, Чех.’ (Geschichte der 
Bohmen, 1817). Што се однесува на етнонимот Чех можда е од значајот тоа дека во 
раните средновековни германски извори нема ниедна белешка за чешкиот народ. 
Вместо тоа, постојат бројни упати на: Boemiorum gentem; Boemorum gens; gens Bo-
emica; gens Bohemie; gens Bohemorum; gente Bohemica; gentis Bohemice“. 

„Современиот чешки историчар Френсис Дворник, коментирајќи ја народна-
та традиција, по која Чесите се по потекло од Бела Србија, пиши: ‘Ако се сетиме 
дека населувањето на Бохемија, посебно нејзината западна половина, тргнало од 
Лужице, кое постанало центар на државата под контрола на Србите, населувањето 
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на централна и западна Бохемија би можело да се посматра како природно ширење 
на Бела Србија.’ (The Making of Centar and Eastern Europe, 1974)“. 

„Поуздан показател на релативната големина и снагата на српските земји во 
однос на Бохемија на почетокот на IX век најдуваме во Descriptio civitatum, према 
кој во една едина членка на српската заедница има далеку повеќе градови отколку 
во цела Бохемија. Повеќе од 60 civitas е забележано во горниот- лужичко и долно-
лужички српски племенски-територијален комплекс источно од Мајсен, на пример, 
во поредување со сите петнаесет во цела Бохемија: ‘Beheimare, in qua sunt civitates 
XV’ “. 

„Во последните децении на IX век српскиот кнез Славибор, татко на Лјуд-
миле, заштитница на Бохемија (srbskeho knizete dčera), стои на чело на историскиот 
град и областа Псов, подоцна Мелник некои 18 милји северно од Прага: ‘Zlaviboris, 
comitis ex provincia Sclavorum, que Psou antiquitus nuncupatur, nunc a modernis ex ci-
vitas noviter constructa Melnik vociatur’ “. 

„Постојат докази за присуство на Србите во неколку области од Псова. Чеш-
ките извори го називаат еден српски народ Lemuzi (Lemuzi, srbske knizectvi na sever 
od Litomericu), населеници на областа која се простира северозападно од Litomeri-
ce, историски град и област (provincial Lutomerici) северозападно од Псова“. 

„Постој исто така доказ кој упатува на можно присуство на Србите во IX век 
во севернозападните области на Литомерице, Белина (diarum provinciarum Belina et 
Lutmerici), Дечани (Dechinensis provincia), денешен Децин, и други северни и запа-
дни земји, вклучувајќи ги и оние кои ги населувале Лучаните, Седличаните и Зли-
чаните“. 

„Јасно е запишано дека денешните граници на Чешка јужно од Лужичките 
гори и Крконош, кои се протегаат од Децина на запад до Јаблоница на исток, била 
историска земја на Српска Лужица“. 

„Историски докази и истражувања кои се бават со населувањето на Србите 
ги поткрепуваат чврсти ономастички чинители на оваа тло, наиме бројни имиња на 
места во Бохемија/Чешка се изведени од српски етноними. Значајно е дека српски-
те етноними не се сконцетрирани во една област или долж средновековната север-
на граница на Бохемија со средновековната Бела Србија (E. Eichler, Tschechisch- 
sorbischen Parallelen in der Toponomastik, Zur Hekunft der Slawen im Elbe-Saale-Gebi-
et, 1964. G. Labuda, Serbowie w Czechnach, StS 5, 1975. H. Brachmann, Historische 
und kulturelle Beziehungen der Sorben zu Bohmen und Mahren, RaP I, 1979. A. Sedla-
cek, O ustaleni hranica mezi Cechami a luzici, CmM 66, 1982). Заправо спротивно, 
српските етноними се простираат на поголем дел на северна, централна и југоза-
падна Бохемија: од Vysoke Myto (источна Бохемија) до Подебрада (централна Бо-
хемија), во близина на Кутне Хоре, родното место и резиденција на хуситскиот кр-
ал Георг Подебрадски, до Слана (западна централна Бохемија, севернозападно од 
Прага), до Kdyne (југозападна Бохемија, југозападно од Пилсен), до Клатова (под-
ножје на Чешки Лес, југозападна Бохемија), до Теплица-Санова (подножје на Руд-
ните планини, северозападна Бохемија), до Костелица над Лаба (централна Бохеми-
ја, североисточно од Праг), до Бероуна (централна Бохемија, југозападно од Прага), 
до Mnichovo Hradiste (северна Бохемија, измеѓу Либереца и Млада Болеслава), до 
Нова Страсеци (централна Бохемија, северозападно од Праг), до Slany (североза-
падно од Прага) до Хостоуна, во југозападна Бохемија, југозападно од Пилсена (A. 
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Profous, J. Svoboda, Mistni Jmena v Cechach. Jejich Vznik Puvodni Vyznam z Zmeny, 
IV, 1957)“.  

Се кажа:„српски етноними“.Такви немало туку срб=срп да српи-жние/косач. 
Стр. 347: „Името Бели Срби и Бела Србија за Србите и српските земји севе-

рно од Дунав потекнуваат од Константиновото дело De administrando imperio од 
средината на X век: ‘Србите се потомци на некрстените Срби, названи и Бели, насе-
лени од онаа страна на Турција [Унгарија] во крајот кој тие го викале Бојка’. Ими-
њата Бели Срби и Бела Србија се општоприфени во употребата заблагодарувајќи на 
тоа што се служеле како едноставно и ефективно средство на разликување на Ср-
бите и српските земји на Германија и Сарматија од Србите и српските земји на 
Илирија, Далмација, Панонија, Мезија и Дакија“. 

Па „некрстените Срби“ биле само Повеќебожци. Бидејќи се говори за срп-
ски земји,а секоја земја има народ,немало еден српски народ туку мноштво народи.  

Стр. 414: „За лужичките историски земји водечкиот авторитет пиши: ‘Неко-
гаш Лужичките Срби можеле да се најдат во целото подрачје на Германската Демо-
кратска Република, измеѓу Одра, Лаба и Сале. Нивните села се простират и западно 
од Сале, во североисточна Баварија и северна Бохемија. Тие зад себе оставиле бро-
јни населби, гробишта и утврдени центри.’ 

Нашиот опис се ограничува на областа во рамките на подоцнежните, тесни 
граници, значи земји оивичени со реките Даба, Црна Халштрова, Пулсница и со Ве-
лика Родера на запад, Шпрева и Лужичка Ниша во центар, и Плајза, Одра, Бодра и 
Квајзеа на исток. Документите од 1301. г. ја дефинираат земјите и границите на 
Лужице со следните зборови: ‘Predicta enim terra seu marchia Lusacie incipit ab illa 
parte aquе Damis et contient in se terram Sarowe et terminatur, ubi terra Sarowе termi-
nator. Item distinguiter, quia predicta terra incipt ab Elstra nigra et protenditur usque ad 
Oderam et ab Odera usque ad fluvium Stube et a fluvio Sluve usque ad fluvium Bodere et 
specialiter in se continet terram Sarowe, que exenditur usque ad terminos Polonie et 
usque ad terminos Terra Budisinensis. Item continent in se curiam Prebuz et opidum 
Trebule, item astrum Golsin et opidum et castrum Lukowe, opidum Gubyn, opidum et ca-
strum Lubrasz, castrum Schedlowe, opidum et castrum Schedlowe, opidum et castrum 
Sprewenberch, Pizna, opidum et castrum Sunnenwalde, opidum et castrum Dinsterwalde, 
opidum et castrum Semftenberch, curiam Dannenrode, opidum Kalow et novum castrum 
apud Kotebuz cum opido et castro Kotebuz, castrum Lubenowe, item castrum et opidum 
Vredeburch, castrum et opodum Shenkendorp, castrum et opidum Trebezt, curiam 
Zcinnitz, castrum Richenwalde, curiam Reinoldeswalde’  “. 

Стр. 445: „Во исто време, Франките и нивните наследници се претвориле 
најголеми Романи и најголеми христијани. Карло Велики и наследниците биле: ‘A 
deo Coronato… hristianismus… Caesar… Imperium Romanorum… manifico et pacifico 
imperatori… felicitor Octaviano, melior Traino… totius mundi dominus… caput orbus.’ 
За учениот Alkuin (730-804), најпознат научник на она време, Карло Велики, племе-
нит син на Троја, имал легитимно право да се назове поголем од rex Francorum или 
imperator Romanorum, ништо помалку до caput mundi“. 

Франките биле само Склавини=Повеќебожци, а потоа „нивните наследници 
се претвориле најголеми Романи и најголеми Христијани“- па само Преобратници. 

Стр. 446: „Упркос вакви тврдења, во очите на своите современици Германи-
те останале вавари, неотесани, прости, нецивилизирани варвари. Користејќи ја ве-
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рата како штит, на почетокот на XVI век еден германски научник и теолог моли за 
окончување на сталните навреди и презири према германското име: ‘Многу писа-
тели клеветејќи ги Германите, називајќи ги варвари... Денес овој збор не би трабало 
воопшто да се употребува, освен со него да се опишува непријател на христијан-
ската вера. Никогаш не би требало да се применува на Германите, оти христијан-
ската вера ги затира сите траги на варварствата во Германија (Franciscus Irenicus, 
Exegesis Germaniae, 1518)“. 

Се потврдува, за Германите како Склавини=Повеќебожци сè било најлошо. 
Склавини=Повеќебожци говореле на варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
„Према Хјустон Стјуарт Чемберлен, најголем поборник на германизмот во 

XX век, од ‘почетокот’ древните Словени имале појака свест за себе, за својот јазик 
и култура, отколку другите народи на Европа, вклучувајќи ги Германите: ‘Неверо-
јатна тешкотија низ која поминувале при прилика на преобраќање на Словените во 
христијанството сведоштво се нивната длабока религиозна природа: Италијаните и 
Галите биле најлесни за преобраќање, Саксонците можеле да се покорат едино со 
снагата на мечот, ама дека Словените се принудени да се одрекнат од верата на 
своите татковци биле потребни долги години и ужасна свирепост. Злогласните про-
гони на паганите траеле, заправо до Гутенберговиот век’ (Die Grundlage des Neun-
zehnten Jahrhunderts, 1899). Во христијанската ера, пиши Чембрлен, Словените сами 
имале народна снага и волја да му се спротистават на Рим и латинството, да се 
спротистават на боженската служба на било кој јазик, освен на својот ! Корените на 
‘реформација’ Чембрлен ги најдува во континентална Европа, во реформистичките 
и патриотските стременувања во словенските земји“. 

Се потврдува, вон Римското Царство сите биле Склавини=Повеќебожци.   
„Чембрлен гледа непосредна врска измеѓу словенскиот елемент и герман-

ската цивилизација: што е поголем уделот на Словените, поголеми се германските 
или ‘словеногерманските’ подвизи: ‘Франците ја дистигнале својата полна снага и 
на светот му даваат нов вид на хуманост каде год се вмешаат... како во Франконија, 
така до тренот на обединувањето на повеќето германски словенски елементи. Са-
ксонија, која на Германија í дала толку свои најдобри луѓе, содржи становиште го-
тово во потполност освежено со мешање со словенската крв. И зар Европа во по-
следните три века не видела како народот со потекло од Прусија, во која мешањето 
на крвта било и поголемо, ја издигнала својата надмоќност и постанала предводник 
на Германското Царство ?’ “. 

Ништо немало посебно германско со друг јазик освен само со тн.словенски. 
„За разлика од Германите, Србите на Лужице никогаш не се срамеле на сво-

ите претци, својот јазик и култура. Никогаш не се претворувале дека се Тројанци, 
Грци или Римјани. Упркос често угнетувачкото верско-политичко опкружување, 
историјата на Србите на Лужице е историја на херојска борба за национален, јазич-
ен и културен опстанок и признавање“.45 

Следи Склавините не сакале да бидат Христијани: Православни и Католици. 
„Реформистичките и патриотските стремења во Источна Германија биле 

веројатно нераскинливо поврзано со популарното христијанство, делимично очи-

                                                 
45 Во Анхалт 1293. г. било одлучено судењата на Словените да се одржуваат исклучиво на герман-
ски. Годината 1327. слични закони се донесени во судовите во Алтебург, Лајпциг и Цвикау. 1424. г. 
слични закони се усвоени во Мајсен.(Повеќебожци и Христијани со католички латински јазик, Р.И.) 
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стено од премногуте хуманости и вчовечноста на претрхристијанската словенска 
цивилизација. Оттука можда и инстиктивна подршка на мисијата на Светиот Кирил 
и Методиј, со словенски јазик, писмо и литургија во христијанската служба (нпр. 
Стар словенски ракопис од Госмарија во Долна Лужице, потекнува можно од крај-
от на IX век; локалната симпатија за големиот чешки верски реформатор Јан Хус 
(1372-1415) во историјата на српските земји; и бројни Срби кои играле важна улога 
во пропагандата и одбраната на Хусовите реформи, вклучувајќи го Петра од При-
сец и Николас од Дрезден)“. 

Да се служи на тн.старословенски јазик кој бил разбирлив, но не латински. 
Па следи да не се разбере смисолот на Библијата на неразбирливиот латински јазик. 

„Мартин Лутер и лутеранството отвораат посебно поглавје во историјата на 
германските Срби. Изгледа дека самиот Лутер бил со српско-вендско потекло. Пре-
ма еден стандарден приралник, ‘Мартин Лутер (1483-1546) бил потомок на словен-
ската лоза на племето Лјутиќи. Презимето на неговиот предок бил Luyt (во значење 
снажен, сиров, жилав). Претците биле принудени да ги германизираат презимињата 
во Lutyr, потоа во Luthyr и, конечно, во Luther. Роден во Долна Саксонија, во место 
кое денес се вика Ајслебен, а подоцна било познато под своето словенско име Се-
беница, кое уште и денес се чува во името на ‘стариот град’ дистрикт Зибеница 
(Siebenitze)“. Постојат исто така и посредни докази дека Лутеровата жена имала 
српско-вендско потекло. Селото Липа, подоцна Lippendorf, кај српскиот град 
Липск, денешен Лајпциг, е завичај на предците фон Борови и родно место на Луте-
ровата жена, Катарина фон Бора. Бор, како што наведува liber homo Bor vocitatus 
natione Slavus, е исклучиво српско име. Бор, Болибор, Месибор и Борислав се че-
тири од девет српски имиња забележени во Мајсен 1071. година“.(+k=Sklavus, Р.И.) 

Склавини=Повеќебожци и Германи=Христијани со своето латинизирање. 
Саксонија била само склавинска=тн.словенска повеќебожна, а ништо инаку. 
„Историските записи одразуваат наклоност и подршка на Лутеровиот бохе-

мски вирус во историските српски земји (нпр. бројни Срби кои ќе играат значајна 
улога во протестантската реформација: Јан Богач, Јан Брежан. Pawol Bosak, Miklavž 
Jakubica, Jakub Jan и други). Записите исто така укажуваат на Лутерово единствено 
чуство на слобода и сигурност во Витемберг, раниот центар на наука во Сорабијa, 
Вандалијa, Сарматијa (Nostra haec Vandalia est mera Sarmatia)“.46 

Се потврдува, никогаш немало етнички народи туку само верски Повеќебо-
жни и Еднобожни (еврејство, христијанство и исламство) народи. Следеле и црков-
ни народи (Православни и Католици), и конечно да се одвојат дури и Протестанти. 

„Неколку истакнати Срби (нпр. професор Јан Рак, песник лауреат, научник 
почитуван на многу европски универзитети, и Каспар Пеукер, научник, теолог, фи-
зичар и универзитетски професор), Лутерови приврзаници, тесно соработувале со 
Лутер и П. Меланхтон во Витемберг(H. Kuhne, Kaspar Peuker. Leben und Werk einen 
grossen Gelehrten an der Wittenberger Universität im 16 Jahrhundert, LeT B/30, 1983)“. 

„Како што нивниот преглед на Карионовата хроника на 1200 страници пока-
жува, Пеукер и Мелахтон, негов тест, делеле длабоко и страствено занимање за 

                                                 
46 J. Malink, Die Beziehungen Martin Luthers zu den Sorben, LeT B/30-1, 1983. Frido Metsk, „Die Bezi-
chtungen Martin Luthers zu den Sorben“ ind neuer Sicht ? LeT B/30-2, 1983. 
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историјата на Словените, особено за Срби-Венди, со Пеукерови зборови, Сора-
бстки Срби, изворно, вистински Сармати“.47 

„Во некои реформистички кругови, Србите христијани се сматрани за нај-
искрени христијани во суштински и формален смисол, во нивната поединечна и ко-
лективна приврзеност со основните христијански вредности, а и во демократското 
уредување и духот на нивното црковно здружување“. 

Во доцните векови се христијанизирале и си го задржале името и јазикот. Се 
говорело Германи и Срби. Меѓутоа, Србите како Христијани се губеле во Герма-
ните=Христијани со службени: латински, Франков и Лутеров протестантски јазик. 

„Оваа идеа својот најјак израз го најдува во трудовите на швајцарскиот Гер-
манец Пампфилиус Гегенбах. Во делото Von Drien Christen (Basle, 1532.), Гегенбах 
мошне детално ги наведува разлозите зашто верува дека христијанската српска за-
едница е совршен модел за реформа. Слична идеа исто така може да се најде во 
списите на Меланхтон. Големото почитување на автентичната вера и побожноста 
на православните Срби најдуваме во извештаите на Бенедикт Курипешиќ за своето 
патување низ отоманските земји (Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju, 
1530). Како член на пратеништвото царот Фердинант кај султанот Сулејман, Кури-
пешиќ мошне се заинтересирал за состојбата и симпатијата на босанските христија-
ни.Иако судбината на босанските христијани Срби била тешка,нивната вера, нагла-
сува Курипешиќ,била јака,витална и согласна со основните на римокатоличката до-
ктрина.Во суштина, истакнува тој,Србите христијани се надеваат дека нивната про-
ста и чиста вера ќе ги надахни останатите христијани да останат искрени и јаки“. 

Пак, во Босна, Србија, Бугарија и Румелија немало босански, српски, бугар-
ски и румелиски народ, туку таму живееле само два народи: Муслимани=Турци со 
арапски јазик и Христијани (Православни со коине и тн.старословенски и Католици 
со латински јазик). Следи српски и бугарски јазик само од 19 век, а до денес нема- 
ло босански народ и јазик, што важело и за румелиски народ- без етнички народи. 

„Тогаш не е изненадувачко што германските реформисти, вклучувајќи ги 
германските Срби, ги сматрале Србите на Илирија, ‘најискрени христијани’ во 
Европа, природни сојузници во лутеранското трагање за совршениот христијански 
ред во Европа“. 

Стои за германски Срби и илирски Срби. Следи без српски етнички народ. 
„Годината 1559. овластениот повереник, учениот православен српски све-

штеник, учениот Срб, Деметриј Срб, ќе го носи Меланхтоновото писмо на екумен-
скиот Патријарх Константинополски, повикувајќи се на обновата на односите на 
лутеранците и православните, на ‘обединување на сите вистински христијански за-
едници’. Две години подоцна, два српска православна монаси, еден од Босна, Ма-
тија Поповиќ, другиот од Србија, дијак Јован Малешевиќ, помогнувач во превод на 
српски јазик и писмо на Новиот Завет, темел на лутеранските планови за пренесу-
вање на евенгелиската порака на Јужните Словени“. 

Српски јазик немало- имало македонски тн.старословенски јазик. А што се 
однесува за Јужни Словени,и такви немало- тие биле на европската наука од 19 век. 

                                                 
47 Chronicon Carionis, expositum, et auctum multis, et veteribus, et recentibus historiis in discriptionibus 
regnorum gentium antiquarum, narrationibus rerum Ecclesisticarum Politicarum Graecarum, Romanorum, 
Germanicorum aliarum, ab exordio mundi usque ad Carolum Qiuntum Imperatorum; a Philippo Melanch-
tone Casparo Peucero (Bern, 1601). 
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„Веројатно не е тек пука случајност тоа што длабоко во срцето на српските 
земји, во Цвикау, домовина на проповедниците на Цвикау (‘вистинскиот авторитет 
лежи во внатрешното просветлување дадено од Бога на оние кои му припаѓаат, пр-
ед него во Библијата’), близу на границата со Бохемија, револуционерниот герман-
ски реформатор Томас Минцер (1490-1525.) основа анабаптистичко движење“. 

„Користејќи ги сите предности на инсистирањето на реформаторското дви-
жење на народниот, српските научници во Германија, црковни и световни, запо-
чнале со преведување на верските книги на српски. 

1) М. Јакубица, Долносрпски превод на Новиот Завет (Nowy Zakon serpsy 
imprimo), засновано на долносрпско наречје со кое се говорело источно од Ниш, 
1548; 2) A. Moller, Donjesrpski himnik i katehizis, 1574; 3) Pastor Wjaclaw Warich, Go-
rnjesrpski prevod Luterovog katehizisa, 1597; 4) H. Tara, Enchiridion Vandalicum (Дол-
носрпски превод на Лутеровиот катехизис), 1610; 5) Г. Мартин, Горносрпска зби-
рка на псалми, 1627; 6) М. Френцел,Горносрпски превод на Евангелието на светите 
Матеј и Марко, 1670; 7) J Swetlik, Swjate scenja (Свети Евангелија, горносрпска 
книга на толкувања на светите книги), 1690; 8) М. Френцел, Горносрпски превод на 
Новиот Завет, 1706; 9) J. Swetlik, Serbske katolske cherluse (Прв горносрпски като-
лички химник), 1965; 10) Богумил Франциус, Долносрпски превод на Новиот Зав-
ет), 1709; 11) Печатени химник за горносрпски протестанти, содржи 202 химни, 
1710; 12) Duchomne Kyrlisowe Knihi (печатен химник, содржи 529 химни), 1714; 13. 
J. Swetik: превод од Вулгата, Горнасрпска Библија за Католици, 1711; 14) Горно- 
превод на Библијата, 1728; 15) P. Kowar, Jezusowa winica (Горносрпски молитвеник 
за католици), 1737; 16. M. Walda, Jezusowa wnica haby wubcy ha modlitwow knihi 
(Горносрпски молитви за католици), 1783; 17) M. Walda, Sprewawa Jezusowa winica 
Горносрпски химник содржи 659 химни за католици), 1787; 18) F. Fryco, Долноср-
пски превод на Стариот Завет, 1796“. (Стр. 450, Р.И.) 

Се потврдува, Србите како Христијани се бореле против германизирањето. 
Српски јазик бил само Вуковиот, со кого се направило најголемо зло, покрај 

руски јазик бил создаден и српски јазик, чија основа била падежниот тн.старослов-
енски јазик. Така место да има-ло само еден народ со тн.старословенски јазик, биле 
создадени два тн.старословенки народи, раскинувајќи го православното тн.старосл-
овенско ткиво. Ова било во времето кога Германите се обединувале со протестант-
скиот јазик, а Германи има-ло и Католици. Бидејќи се говорело народно без паде-
жно, а поимите завршувале со в(а)-н(а)-т(а)- така се говорело не само на Балканот, 
Подунавјето, Русија и западно од неа- со христијанизирањето се одродил народот. 

Стр. 462: „Чврсти докази и разлози да се верува како високата морално- 
етичка содржина на традиционалната религија и долгиот, тврдоглав народно- поли-
тички отпор на германските Словени на гротеските и нехуманите елементи на јудео 
-христијанскаста цивилизација, играле главна улога во Средна Европа во припре-
мање на тлото за Хус, Лутер и реформацијата, во цивилизирањето на грабежливиот 
римски облик на христијанската цивилизација. ‘Нигде’, пиши Х. С. Чембрлен, ‘су-
штинското единство на словенскиот германизам не се исполува поубедливо отко-
лку во оваа побуна против Рим.’ И навистина, по зборовите на Чемберлен, герман-
ско-словенското население на Франачка, Саксонија и Прусија е и најдинамичен дел 
на германскиот народ“.  
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Се кажа: „тврдоглав народно- политички отпор на германските Словени на 
гротеските и нехуманите елементи на јудео- христијанскаста цивилизација, играле 
главна улога во Средна Европа“- Повеќебожните „Франачка, Саксонија и Прусија“. 

Србите/Вендите како Склавини=тн.Словени биле само едно: Повеќебожци. 
Бидејќи Православните на Балканот го мразеле Католицизмот, тие го прифа-

ќале Исламот. Исто така, Склавините=Повеќебожците во денешна Германија се бо-
реле против Католиците=Германите. Ова било повод тие да постанат Протестанти. 

Па денешниот германски народ бил 100% само одроден склавински народ. 
Стр. 490: „‘На другата страна на морето бил варварски народ викан Украин-

ци, познат по својата окрутност и дивјаштво. Кога тие ја слушнаа веста за добриот 
бискуп, му испратиле пратеници, кои го уверуваа дека, ако икогаш се усуди да до-
јде во нивната земја, тој и сите негови пратилци ќе бидат подвргнати на најсурова 
смрт... Божјиот човек тогаш разбрал дека Украинците не заслужуваат да го примат 
Евангелието... проценил дека Украинците не заслужуваат да го слушнат зборот 
спасенија.’ 

 ‘Тој (Ото) се бил спремал уште еднаш да ги помине земјите на варварите... 
под јарем да приведе уште еден народ викан Узноим, кој уште не слушнал за име 
Христово’ “. 

Се говори само за Склавини=Повеќебожци и Христијани со латински јазик.  
Стр. 491: „‘Сме патувале по брдото до Волин низ езерата и лагуните кои мо-

рето ги направило. Овој град е голем и утврден, ама неговите жители биле окрутни 
и варварски. Приоѓајќи му на Волин, Отовиот водач рече: ‘Отец, се плашиме за вас 
и вашите пратилци, оти овој народ е див и небуздан. Ако Вам така повеќе ви прија, 
дозволете ни да пристанеме од брдото на копно и да зачекаме на брег до мракот, да 
не ја дигаме грајата против себе, влегувајќи во градот по ден. Набрзо по пронај-
дувањето на склониште во оближната сигурна куќа или светилиште, мошне чврста 
граѓевина, направена од балвани и големи штици, кои овие луѓе ја викаат ‘ступа’, 
народ, обземен со неразумен бес, подигнува узбуна и, наоружен со секири, мечеви 
и друго оружје, провали на дворот на војводата, без ималку обѕир, и ни запрети со 
тренутна смрт воколку не го напуштиме дворот и градот што побргу е можно.. Из-
гледало дека на тренуток луѓето ќе го напушти бесот, ама во своето лудило беснее-
ле понатаму и понатаму сè повеќе и, јуришајќи, нападнаа на ‘ступата’ и ја срушија, 
влечејќи и уништувајќи го прво кровот, а тогаш и деблото... Отиснувајќи се со бро-
дот од Волин, мисионерите беа охрабрени да ја пренесат својата порака другде, на 
природа: ‘Ако имаш голема желба да проповедаш, проповедај им на рибите морски 
и птици небески, и внимавај да не ја прескочиш границата на нашата земја’ “. 

Склавините=Повеќебожците се бранеле против Еднобожеството со бес итн. 
„Заземањето на Волина од ‘крсташкиот’ кнез Вратислав и наметнувањето на 

христијанството на почетокот на 1120-те довело до забрзан пад и губиток на суве-
ренитетот на некогаш големиот град“. 

Се говори за „крсташки“, а Христијаните со крстот сè пред себе ништеле... 
Стр. 492: „Кога Ото стигна во мошне богатиот град зван Хологост, жената 

на градскиот старешина го обавести како поглаварите и сите граѓани на тој град се 
сложиле, ако тој овде се појави, да биде убиен без оклевање. Подоцна, кога сите 
мисионери се скриле, побеснетиот народ провали внатре и пребарувал сè, захтевај-
ќи насилно странците кои влегле да бидат погубени. Домородните свештеници го 
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опишале ставот на градот со следните зборови: ‘Што имаме ние со страниот Бог ? 
Што имаме ние со верата на христијаните ? Нашиот бог ќе биде со право вознеми-
рен и разгневен ако ние, после сите благодети кои ни ги подарил, во својата глупо-
ст и неблагодарност, да му се свртиме на другиот бог. Ама, тој да не би бил гневен 
на нас, да бидеме гневни и и да ги убиеме оние кои дојдоа овде до нас да не заведат 
на странпутица’ “. 

Склавините=Повеќебожците биле богати- Христијаните убијци и арамишта. 
Злосторите на Рим како Католици масовно започнале со Бонифациј во 8 век.  
Стр. 496: „Брежани долго биле познати по својот тврдоглав отпор на експло-

таторското и угнетувачко христијанство. Поминувајќи низ дијацезата Хавелберг, 
‘кој во тоа време била потполно разорена во наездите на незнајбожците, да во неа 
тешко останал икој христијанин’, Ото, апостол на Померанија, сознал дека ‘луѓето 
се побуниле против својот надбискуп Нориберта, оти сакал да ги присили на тешко 
ропство, и признале дека никој не ќе ги присили да го прифатат учењето од него, 
туку се спремни да умрат пред него што се потчинат со така мачно ропство... Изја-
виле дека, ако би се најдувале под некој друг надбискуп, со својата слободна волја 
радо би го прифатиле благодетот на крстењето’ “. 

Овде се говори за диеацеза на латински, а во тн.Византија тема на коине. А 
на народен јазик областа била склавина=с клав (ин) а: клава - в= клаа=клај=клаи ... 

Стр. 498: „Подоцна, во XII век христијанското верување и наклоноста ќе ги 
принуди двајца христијански словенски владетели, кнезови на Wirkinda во Халвел-
берг, каде било обожуван Сварог, како Јаровит, и кнезот Прибислав во Брандебург, 
каде бил култот на Сварог, како Триглав, да ги напушти ‘паганските’ браќа по крв, 
јазик и историја, вместо та, да ги свртат своите браќа во Христо, на христијанската 
круна и црква заради овоземската власт и боженското спасување. На овој мирен и 
лагоден начин, власта над Брежаните и Стодеранимите преминале од домашните на 
владетели на Царството“. 

Стр. 520: „Од време на време преобраќањето на владеачките словенските 
кнежеви и војводи доведувало до немири и граѓанска војна во земјите преку Лаба, 
каде сè до XII век било малку христијани (ultra Albiam illis temporibus rarus inve-
niebatur Christianus): ‘Немало ни црква ни свештеник меѓу сите народи Лјутиќи, 
Оборити и Вагири, освен во утврдувањето Либек’ “. 

„На средината на XI век покушувањето на војводата Готшалк да го прошири 
христијанството во terra Obodritorum предизвикал народно востание, кое довело до 
негово убиство и поставување Крута, бранител на старата вера и старите слободи, 
кој гаел смртна омраза према христијанското име“. 

„Стара слобода се подразбирала слобода да се обработува земјата без Божјо 
мешање, закана со смрт или, уште полошо, вклучувајќи ја смртната казна. Во еден 
типичен случај, сигурно еднаш од изворот ‘смртна омраза’, свештеник, поминувај-
ќи, ги запази селаните кои жнеат на полињата на ден св. Лаврентиј, ги предупре-
дил дека нивното скрнавење на денот на родувањето на светиот маченик Лаврентиј 
само ќе го призва гневот Божји на нив. Тек што го изрече овој збор, кога огнот Бо-
жји падна од небото... и во пепел ја превори летината која се собираше.’ Многу 
други селани ја немале таа среќа. Во еден друг случај, кога селанецот и неговата 
жена излегле да жнеат на празник св. Марија, свештеникот кој поминал им нареди: 
‘Напуштете ја својата работа. Потполно е погрешно да се занимавате на овој голем 
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празник на најсветлата Мајка Божја. Кога тие го одбиле да го послушаат и продо-
жиле да работат, свештеник рече: Ако не верувате на моите зборови, вашата крв ќе 
биде пролеана, и ќе знаете по видливите знаци и разберете која казна за овој пре-
тап. Тек што ова го изрече, кога неверниот селанец падна наназад и издахна’ “. 

Се говори за Повеќебожци и Христијани. Христијанска „Мајка Божја“ не 
станала Семирамида од палестинските простори туку само Бригијката која била са-
мо Мајка Божица, Божицата Ма.А со ренесансата на Католиците била Семирамида. 

Правослвната крв поради Ватикан од 1071 година до денес само се лее ... 
„Мисионерската дејност на христијанскиот војвода Хенри на почетокот на 

XII век била толку упорна и нападна, да на неговите синови, кои ја наследиле не-
говата власт, домашните војни им задавале такви маки, да ги изгубиле мирните 
времиња и данокот од земјите кои нивниот татко ги стекнал со снага на своето ору-
жје. Всушност, синовите на Хенри набрзо го наследиле кнезовите Прибислав и Ни-
кот, кои го поделиле кнежеството на два дела, така да еден управувал со земјата 
Вагира и Полаблјаните, а другиот со она на Оборитите. Хелмод пиши: ‘Овие два 
човека беа свирепи ѕверови, посебно непријателелски расположени према христија-
ните.’ Во тие денови разните идолопоклонички култови и суеверната застранувања 
поново јачале меѓу сите Словени“. (Не Словени туку само Склавини, Р.И.)  

„На почетокот на XII век, тајното преобраќање на померанскиот кнез Врати-
слав наскоро довело до војна и негова смрт во битката против неговите пагански 
браќа (со Отови благи зборови: животните кои со своите разуздани вратови го 
отфрлија јаремот Христов на универзалната црква). Повеќе отколку инаку, ваквите 
преобраќања биле тајна. Во случај на обраќањето на кнезот Вратислав, еден од био-
графите на бискупот Ото пиши како, заблагодарувајќи на стравот од многубожно-
ста, неговото крстење со сила прилика било тајно“. 

„Уште попогубно, повременото преобраќање на словенските кнезови, вој-
води и кралеви довело до активна и енергична соработка со интерсите на царството 
и крвавите сукоби со словенските народи кои му се спротиставувале на христијан-
скиот закон“.  

Стр. 322: „Во еден понов членок на истакнатиот современ автор за Vende 
Polabijel Hanoveral Dravana, на професорот Олеш, последни траги на овие јазици се 
пронајдуваат во периодот од средината до крајот на XVIII век (R. Olesch., Finis Li-
ngvae Dravaneopalabicae, FsT F. von Zahn, MdF 50/ 1, 1968). Е јасно од изворот кој 
го цитира Олеш дека вендскиот јазик не изумрел во потполност од природните 
узроци, туку со голем дел поради репресивната званична политика и забрана. За 
ударите на ваквата политика на Вендите од областа Лихова на почетокот на XVIII 
век, цитирајќи го еден сочуствителниот посматрач. Олеш пиши: ‘Вендите колку 
год тоа било можно го криеле своето потекло, оти им било забрането, како потвр-
дуваат вестите од Лихова, дека говорат ведски во присуство на свештениците и др-
жавните службеници.’ Многу извори јасно сведочат дека ваквата званична полити-
ка поттикнувала прикриено непријателство према Вендите и вендскиот. Повикувај-
ќи се на еден таков случај, Хенинг пиши: ‘А кога Гермамците би чуле некого да го-
вори вендски, тие на него со прст би покажале и со него би ја терале спрдачината. 
Поради тоа меѓу Вендите и настанала голема омраза, која ни ден-денес не се изгу-
била, иако во тоа место повеќе вака со ним не се постапува“. 

Се говори само за народен-вендски=тн.словенски јазик и христијански јазик.  
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Стр. 526: „Имајќи ја во вид состојбата во доцните векови, заклучно со XX 
век, професор F. Lotter пиши: ‘Дури и ако во поедини случаеви словенските селани 
морале да им попуштат на германските, словенското население не само да се одр-
жало како моќен етнички супстрат, туку и продолжило да живее покрај Германите, 
во високите слоеви на општеството, сè до владеечките слоеви. На крајот на XII век 
била мала разлика измеѓу кнезовите на словенското или германското потекло со 
обѕир на политиката, интересот и културните прегнуќа... Прво вендските поглавари 
и поглавици постанале Германи, а тогаш средниот и понискиот слој на опште-
ството тоа го прател. Дури и само во источните делови српските марки, кои биле 
припоени веќе во X век, на селото го преживеале словенскиот јазик и народното 
стваралаштво сè до нашите денови, постојат озбилни разлози за претпоставка дека 
во целокупното германско население источно од Лаба словенската традиција пре-
овладува. Значи, покрај Тевтонците и романизираните Келти [на запад], и Слове-
ните треба да се сматраат претци на современите Германи’ “. 

Овде се наведуваат Келти со бригиско или илирско потекло- следи илирски 
Бриги. Пак, Теутоните биле Илири. И тн.Словени, а без ништо посебно германско. 

Од изложеното се потврдува, Германите биле само одродени тн.Словени. 
Стр. 367: „Зербст долго време бил престолнина на војводството Anhalt-Zerb-

st. Софија Аугуст од Anhalt-Zerbst, подоцна Катерина Велика, царица на Русија 
(1762-1796), ја поминала својата младост и годините на одрастување овде. Еден од 
водечките француски авторитети за старата словенска цивилизација,Луј Леже (Lous 
Leger), сакал да ги потсети своите студенти: ‘Познатата царица да ја знаела исто-
ријата на својата татковина малку подобро, можела на своите нови руски поданици 
да им рече дека имаат принцеза со словенско потекло“. 

Пак, тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски, а имало и вулгарен лати-
нски Франков јазик кој не бил народен туку само службен како латинскиот. Фра-
нковиот бил во употреба во Прусија..., а германскиот јазик бил само Лутеров јазик. 

На стр. 190 има наслов: „4. REX GERMANORUM, POPULOS SCLAVORUM 
Со обѕир на словенскиот карактер на централна и источна Германија, не не 

изненадуваат дека германските и страните документи за германските кралеви поне-
когаш говорат како за кралеви на Словени: 

844. Ludewicus rex Hlodowicus rex Germanorum, populos Sclavorum; 
851. Ludouicus rex Sclauos; 
861. Hlodowici regis Germaniae filius, cum Resicio Windorum“. 
„Исто мислење најдуваме во различни арапски извори. На средината на IX 

век, на пример, Muhamed Khuvarzimi, чуениот арапски математичар, астроном и ге-
ограф, говори за Германија како земја на Словените: 

Gharmanija, која е земја на Сакалибите (Surat al-Ard)“. 
„Бидејќи течно говорел јазик на Словените, императорот Отон I во толкава 

мера се поистоветил со своите словенски поданици да современиот арапски извори 
за него кажуваат, по зборовите на кордобанските хроничари: ‘Отон I, крал на Сло-
вените’ “. 

Бидејќи во употреба не бил поимот Словени туку само Склавини, имало са-
мо арапски јазик на Исламот, коине и латински на Христијанството, а како латин-
ски и Франков на Католиците. Народен јазик на Отон бил само склавински. А тој 
бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски на кој говорел тн.Хомер...Платон... 
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„Chronicon S. Michaelis Luneburgensis (1127) го назива Хајнрих (1106-25) кр-
ал на Словените: ‘Occisus est etiam Henricus rex Slavorum, cuius corpus delatum Lune-
burg septultumque in ecclesia sancti Michaelis’ “. (к + Славорум = Склаворум, Р.И.) 

Хајнрих II (1002-1024) во документот минијатура се нацртани четири грации 
како му принесуваат подароци на императорот на Светото Римско Царство. Нивни-
те имиња гласат: Roma, Galia, Germania и Sclauinia. Па на Самуил била Склавинија. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 537, пиши: „После преминското доба, уз учество на 
кралицата и неговите браќа. Михајло (1050-1082.), кого папата Гргур VII го викал  
Rex Sclavorum, стапува не престолот обединето и моќно кралство“.  

Стјепан Антојак, на стр. 341, пиши: „Секако дека овие изворни податоци по-
тврдуваат оти комитопулите на својата територија биле толку самостојни, што во 
пријателски расположеното Германско царство спрема Цимискиј можеле, покрај 
византиското пратеништво, и самите да отидат како пратеници. 

Единствено е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто 
на Отон I му ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна де-
легација. Затоа, како и другите пратеници, ги опсипал со своето внимание и со нив 
исто така водел посебни разговори на словенски јазик, а спроти нивното враќање 
им дал богати подароци. 

Со овој свој поход до најмоќниот владетел на Европа, комитопулите, кои во 
Кведлинбург дошле во контакт со разните странски делегации, а посебно со руска-
та, полската и чешката, уште посилно ја зацвтрстиле и својата положба и обезбеди-
ле уште поголема замостојност на својата територија од пријателски наклонетата 
кон нив Византија“. 

Се кажа: „на словенски јазик“. Следи фуснота: „Во врска со Отоновото зна-
чење на словенскиот јазик еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘… 
Praeterea Romana lingua (те. француски јазик: С. А.) Sclavinicaque loqui scit. Sed ra-
rum est, quo earum iti dignetur…’ (R. Köpke- E. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse. Ja-
hrbücher der deutschen Gechichte, Leipzig 1876, 515. bilj. 3)“. 

Се кажа: „Sclavinicaque“.Следи само склавински јазик, кој бил тн.словенски. 
Ама и: „Кведлинбург“=к вед лин бург- само вед-веди за Венети=тн.Словени. 
Венетски биле руните, а руни имало во венетска Европа со цела Германија... 
Па видлива врска на Франките со венетски-склавински=тн.словенски јазик. 
Д. Оболенски, на стр. 142, пиши: „Константин и Методиј...Еден биограф на 

Методиј од деветтиот век бележи дека царот, наговорувајќи ги да тргнат во Мора-
вска како негови пратеници, го изнел и следниот аргумент: ‘обајцата сте родени во 
Солун, а сите Солунци зборуваат на чист словенски јазик.’ (Склавински, Р.И.) 

Успехот на моравската мисија...Во првата половина од деветтиот век Фран-
ките превеле неколку христијански текстови од латински на словенски јазик и ги 
испишале со латинско писмо само заради неколкуте моравски преобратеници...“. 

Франките немале друг народен јазик освен тн.словенски. Па следи секој оној 
кој пронајде било што на франечки кој не бил тн.словенски е за Нобелова награда. 

Генетски не било можно, Склавините да имаат различен јазик од Германите 
кои како народ и никогаш не постоеле. Еве го доказот: Солун е предалечен до Мо-
равија отколку таа до Франките. Меровинзите потекнале од Балканот, Франките 
имале Тројанско потекло, тие со Македонците имале исто стебло.Следи и ист јазик. 
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Стр. 143: „Византиските власти...Интересно е што во деветтиот век, разли-
чните јазици на словенските заедници меѓусебно биле многу послични отколку де-
нес. Благодарение на многу сличниот речник и синтаксата, жителите на Моравска 
можеле без тешкотии да го разберат говорниот јазик на македонските Словени“. 

Стр. 328: „Односот меѓу старословенскиот и говорните јазици на словенски-
от свет бил многу посложен. Во деветтиот век, во времето на Кирило- Методиевата 
мисија, словенските идиоми меѓусебно биле ногу блиски, а разликите меѓу нив би-
ле значително помали од оние што денес ги забележуваме меѓу разните германски 
и италијански дијалекти. Словените од тоа време сè уште биле свесни дека збору-
ваат со ист јазик. Јужномакедонскиот дијалект што Кирил го искористил за своите 
преводи, не им бил наменет само за Чесите, туку на сите Словени....“. 

С.Робер вели: „нашиот словенски манускрипт во Ремс,пишан со глаголица“. 
Во Ремс се избирале кралевите со Библијата на тн.старословенски јазик. Тоа 

било сé додека во 1539 година Франковиот не постанал службен јазик во Франција. 
Ф.В.Мареш вели, преводот на Библијата од Методиј бил единствен во тогашна 
Европа, претставува најдобар превод и досега не бил направен таков превод во ори-
гинална преносна смисла. Следи со македонскиот тн.старословенски јазик да се 
обединат Франките, а такви биле Французи и Германци. Исто важи и за сите други. 

Бидејќи Германите имале тракиски традиции, а Германија била тн.словенска 
-како рамничарски жетварски простори за српџии според срб=срп, следат и Србите. 

 
СРБИТЕ И БУГАРИТЕ БИЛЕ ТРАКИ И ИЛИРИ 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот б) „Турција“, одн. Унгарија и Бугари-

ја, го цитира Атињанинот Халкокондил: „Родот на Трибалите, Србите, на целата зе-
мја е најстар и најголем, поуздано знам...“. 

„...Лаоник Халкокондил Атињанин...издание на делото 1650. г. ...“. 
О. Луковиќ- Пјановиќ, во наслов Важно сведоштво на Лаоник Халкокондил: 
„Срби...Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи поуздано знам“. 
„Во денешна доба, со обѕир на настаните, вредно е да се потсети на мина-

тоста. Mentelle и Brun кажуваат: 
‘Приштина, знатен град во една извонредна плодна равница, која обфаќа 

70.000 чекори измеѓу две планини. Оваа равница викана Косово на некои модерни 
карти, на латински Поле Косово, на турски Ригомезрие, е славна по голем број би-
тки, кои на неа се одиграле. Султанот Мурад, кого ние (те,Французите) го викаме 
Амурат I тука го победил, 1389. г. сојузничката христијанска војска, која ја пред-
водел Лазар, владетел на Србија После победата, Амурат бил убиен од еден 
Трибал. Му е подинат величенствен споменик’ “. (Амурат=а мурат, Р.И.)  

Според англискиот патеписец Џон Барбари, ја посетил Бугарија во 1665 го-
дина: „...Прво во Бугарија живееле Трибали...“. 

Тој го посетил градот Филиполис (Пловдив) и запишал: 
„Градот, што порано се викал Пенерополис, сега се вика Филиполис, според 

името на Филип Македонски, кој го основал овој град. Овој град се протега близу 
до една голема рамница и се мие од познатата река Хербос, која сега се нарекува 
Марица“ 
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Стјепан Антолјак, на стр. 173, пиши: „Затоа и необично и класично обра-
зованиот Теофилакт не можел да одбегне, туку дури бил принуден да признае дека 
живее во ‘Македонија’, т.е. меѓу ‘народот на Словените’, како што тоа убаво го ве-
ли Никофор Вриениј, негов современик.Кога,пак, Вилхелм Тирски (XII век) го опи-
шува минувањето на еден од крстоносните водачи Боемунд Тарентски преку Ба-
лканот, тој тогаш изнесува дека тие крстоносници во 1096 година оделе низ цела 
Македонија и преку обете Тракии и конечно стигнале до Цариград. Арапскиот, пак, 
писател Идризи во својата познат спис ‘Географија’ (1153) е уште поопширен од 
Вилхелм Тирски, зашто говори дури и за планина Македонија, која се протега, спо-
ред неговото милење, од Лариса па на север со некои градови и со реки. Наедно, 
малку подоцна, ја наведува и самата земја ‘Maqadunija’, во која се наоѓаат градови-
те: Нису (Ниш), Атруби (Пирот), Нукастру (Кладово), Бидуни (Видин), Бануи (Бер-
ковица ?), Луфиса (Ловеч), Афранисуфа (Браничево), Агризунус (Разград) и Маси-
нус (Шумен). Според тоа, гледаме дека Идризи ја смета за Македонија целата крај-
дунавска област, почнувајќи од Белград на запад, до градот Шумен на исток. Тој 
дури знае во Македонија и за 5 реки како што се Виоса, Девол, Дрим, Вардар, Мо-
рава и Нишава, а Струма се јавува под името ‘Мармара’ “. 

Стр. 176: „Но тоа сепак не значи дека гласаторот од XV век, на страницата 
на една таква минијатура го ставил- покрај кирилскиот текст- изразот ‘De Cruma 
rege Macedonie’ и ‘Cruma rex Macedonie’. На една друга страна, пак, на минијатура-
та, под ликот на бугарскиот цар Иван Александар (1331-1365) напишал дури San-
ctus Johannes Aleksander Macedo (Македонец- С. А.)“. 

„Тоа беше обратна тендеција, зашто всушност во тој век Бугарија се иденти-
фикувала со Македонија, која ја превладува со својот назив оваа првава, како што 
тоа го потврдува хрватскиот писател од XV век, хвараринот Винко Пробојевиќ. 
Исто така ‘Легендата на св. Трифун’, заштитникот на градот Котор, зачувана во 
ракописот во 1446 година а настаната многу порано, кога говори за Самуиловите 
освојувања, остро ја разликува Бугарија од Македонија, додека споменатиот При-
бојевиќ во делото ‘О подријетлу и згодама Славена’ изнесува дури дека Бугарија 
некогаш се нарекувала Македонија“.  

Од времето на Третата крстоносна војна (12 век), на Крстоносците Пловдив 
им бил прикажан како град во Македонија. 

Ама и: Филипол е богат и познат град, кој е расположен на самиот почеток 
на Македонија.  

Следи според Григориј Цамбах (14 век), Пловдив се најдувал во Македони-
ја, а за Де ла Брокиер, 1493 година, Пловдив бил престолнина на Македонија. Исто-
то се сретнува и кај патештсвеникот Вертрандон и со Бенедето Рамберти. 

Според патеписецот Хенри Блаут, во 1634 ја посетил Софија. Па запишал: 
„Софија, според овдешното административна поделба, е главен град на Бу-

гарија, но географски овој град се наоѓа во Македонија, близу до границата со 
Тесалија“. 

Јаков од Камена Река (16 век), за своето потекло објаснува: 
„...и Јас Јаков, од македонските краишта од местото викано Софија, Крајов 

син, и од господина Јаролим назначен на оваа работа, ве молам сите вас да ми про-
стите“. 
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И Рилскиот манастир се најдувал во Македонија. Следи во 1627 година мо-
насите напишале писмо до рускиот цар, во кое се вели и: 

„Писмото е напишано во Македонија во братството на преподобниот отец 
Јован Рилски“. 

Како во Македонија во 19 век се говори за Ќустендил, Самоков. 
Бидејќи Македонија била до Дунав, Бугарите биле само едно Македонци. 
Следи да има српско предание, препеано на српски јазик дури во 20 век, во 

кое се говори дека Белград и Смедерево биле вои Македонија. И затоа без Срби.   
Во Македонија имало Траки и Илири- Траките и Илирите биле Македонци. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот ‘…auctor Casimirus Szulc… наведува: 
„Казимир Шулц во својата студија собрал мноштво антички автентични до-

кументи за античките Срби, познати под името Трачани и Илири. За нив тој тврди, 
дека биле Едно- не само со обѕир на огромниот и единствен простор кој го зазема-
ле, туку и со обѕир на јазикот, обичаите, уредувањето и верата. Со тоа во врска Шу-
лц го цитира Страбон, поткрепувајќи го неговиот навод со тврдењето за истовеност 
на Трачаните и Илирите: 

‘Illyrii et Thraces alienissimi inter se neque esse neque fieri ullo 
modo potuerunt, quum utraque gens eiusdem esset originis, 
praeterea etiam iisedm usa esset moribus ac insstitutis, eosdem  
coleret deos’. 
А тоа значи: ‘Илирите и Трачаните не можеле да бидат туѓи едни на други 

ни на каков начин, оти двата рода се од исто потекло, а освен тоа исто така имаат 
исти обичаи и уредување и почитиваат исти богови.’ 

Продоложувајќи го овој одломок, Шулц изнесува мошне занимливи подато-
ци за Трачаните, како и Илирите го почитувале тројството, сочинето од три боже-
ства. Второ, имале ист називи за боженствата, те и на едните и на другите Сатир 
бил ‘Девади’, а Силен ‘Савади’, додека Бах, како врховно боженство, го називале 
‘Савадиус’, или ‘Сабатиус’. Таа идентичност на Илирите и Трачаните одела дота-
му, да, нпр. Никола од Дамаск, жителите на Панонија и Дачаните, кои сите ги наре-
кувале Трачани, ги нарекол во својата биографија за ‘Август’ Илири. ‘Како би мо-
жело, се прашува Шулц, Илирите и Траките да бидат различни, кога за Трибали, 
кои се сматрале Трачани, Аристофан, Ливиј, и Стефан Византиски кажуваат, дека 
се Илири ?“. 

„Со други зборови: ‘Изгледа навистина, дека називите Трачани и Илири се 
две имиња на еден ист род, чие име другчие го употребуваат Грците, а другчие 
Римјаните. Имено, целата северна земја (те. Европа северно од Грција, наша приме-
дба), во која живееле Трачаните и Илирите, старите ја називале Тракија, (додека) 
истата земја другите подоцна ја називале со Илирија’ “. 

„Значи: ‘Полибиј докажува како точно и дополнува, дека илирскиот јазик 
исто така е македонски дијалект, а и трачкиот јазик. Бидејќи тоа е така, продолжува 
Шулц, и на современиците исто така им е тешко да кажат, каде да се одреди грани-
цата меѓу родовите така чврсто со крвна врска поврзана’ “. 

Па Балканот и Европа биле премали за да има-ло повеќе родови и народи. 
„Како Венетите биле Трако- Илири, значи, дека и жителите на Алпите им 

припаѓале на истата гранка... Бидејќи во врска со тоа дал вистински мноштво пода-
тоци, проширувајќи го секогаш трачко- илирскиот простор во Европа, тој своето 
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тврдење го појачува со Ливијевата вештина (стр. 26.), дека Римјаните земјите Реци-
ја, Винделиција, па Норикум и Панонија ги називале со Илирска провинција. Од 
стр. 27., Шулц преоѓа на просторот северно од Дунав, према Црно Море и Герма-
нија и ги потврдува веќе нам познатиот чинител, дека Гетите и Дачаните исто така 
се трачки род. При тоа тој се повикува на Херодот, Тукидид, те Стефан 
Византиски. За сите тие племиња околу Дунав, таа голема река не била никаква пр-
епрека, те често го преминувале нивното корито, мешајќи се на југ со Мижаните и 
со други Трачани, со кој имале ист јазик. Никола од Дамаск исто така пишел, дека 
Дачаните, Гетите, Панонците, Нориците, Винделците и Реците е еден те ист илир-
ски род. А сите тие поброени племиња, јазикот им бил илиро-трачки, или како што 
Полибиј напишал: ‘…linguam Illiricam fuisse dialectum Thracicae…’, што е попре-
цизно; имено, во претходниот цитат називот Траки се става во прв план, оти, по 
Полибијевото сведоштво, илирски бил дијалект на трачкиот. Да во ова тврдење би 
бил посликовит, Шулц кажува: 

‘Како денес Србите и Бугарите се блиски крвни сродници, на ист начин крв-
но биле поврзани и Илирите и Трачаните’ “. 

Па Вук Караџиќ променал многу нешта, а темниот вокал дури и го отфрлил. 
Именките завршуваат со ва-на-та, што до денес останало во нашиот јазик. 
Олга Луковиќ-Пјановиќ наведува, што Милош С. Милојевиќ пиши за ва-на-

та: „...Тоа се огледа нарочито во оние додатоци кај Бугарите како: сребро то, балго 
то, пушката та...Ова за дел на македонските Срби и за сите Рашани, или Тракијци 
покажува..., дека на нив е упливана бугарштина, а не дека тоа е монголштина... Тоа 
исто го најдуваме кај Велико-Русите околу Архангелска и Белото, или Леденото 
Мора...Примери имаме за тоа и кај Максимовиќ (Год. на сјевер. Сп. 1864, г. II...)“. 

Овде не само што се гледа оспорувањето на Македонците од Србите, кои 
никогаш и не постоеле, туку искривувањето на вистината, дека во Дунавска Србија 
секогаш се говорело само на македонски со ва-на-та, како што било во Бугарија, ту-
ку и во Русија...Пак, рускиот и српскиот јазик бил само тн.старословенски. Токму и 
затоа до денес српскиот јазик сè уште не е народен- тој како сложен тешко се учи. 

Па темниот вокал се употребува помасовно во Тракија отколку во Илирија. 
Скиптарскиот и влашкиот како романскиот се со помасовна употреба на те-

миот вокал- авторите (Г.Вајганд...) за нив пишат, тие имало тракиско потекло...  
Бидејќи се говори за Траки и Илири, тоа останало и во Римското Царство. 
Г. Острогорски, на стр. 40, пиши: „Првобитно, византиската историја е само 

продолжение на римската историја, а Византиското царство само продолжение на 
Римската империја. Називот ‘Византија’ потекнува од подоцнежните времиња, са-
мите Византијци’ не го познавале. Тие себе си се нарекувале Римјани- Ромеи...“. 

Секако, името Римјани било наследство на Рим кој завладеал со Македонија, 
а Источното Римско Царство била само возовновување на Македонското Царство 
кое било дело на Балканци, а Балканот бил Македонија со од Филип Македонски. 

Следи поделба на црквите: православна и католичка во 1054 година. 
После таа година следи војна која ја водат Латините, а таа започнала 1071 г. 
Д. Оболенски, на стр. 14, вели: „Улогата што ја играло Јадранско Море во 

средновековнат историја на Балканот не била помалку значајна. Во суштина, тоа 
претставува артерија на комуникациите меѓу исток и запад. На неговиот краен југ, 
меѓу бреговите на Апулија и Албанија, Отранската Врата е широка само седумде-
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сет и два километри кои дури во антиката, при добар ветер, можело да се преминат 
за еден ден. Преку овој мореуз Византија одржувала врски со своите имоти во ју-
жна Италија сè додека во 1071 година Бари не бил освоен од Норманија; а подоцне-
жните господари на јужна Италија, Норманите во единаесеттиот и дванаесеттиот 
век, Анжујците во тринаесеттиот век, го користеле истиот пат за на албанскиот бр-
ег да воспостават мостобран за освојување на византискиот имот на Балканот...“. 

Следат крстносни војни, поделба на тн.Византија без цариградски цар, а ца-
риградски патријарх бил по волја на Рим, сè до неканонско отцепување на Пеќката 
Црква од мајката Охридска архиепископија, основа да се говори и тн.српски народ. 

Бидејќи Рим не бил надлежен врз православието, тој делувал неканонски... 
Стр. 243, вели: „Најскромни привилегии í биле даделени на Руската црква. 

Некаде околу 1250 година, рускиот монах Кирил кого што кнезот на Галиција го 
испратил во Никеја да биде ракоположен како киевски митрополит, се вратил дос-
тојно посветен во Русија.Поставувањето на домашен свештеник,без оглед на пресе-
данот, не било вообичаено. Само еден век пред тоа, Русите залудно се обидувале да 
ги убедат византиските власти да ја прифатат оваа пракса. Но бидејќи во текот на 
следните сто години во киевската митрополија сосем редовно се сменувале визан-
тиски и руски свештеници, еден византиски писател со право тврди дека меѓу овие 
две земји бил склучен формален договор со кој се предвидува секој втор митропол-
ит во Киев да биде роден Русин. 

Највеликодушни отстапки во Никеја се направени кон Бугарите. Се чини де-
ка Калојановиот наследник Борис (1207-1218) не í придавал голема важност на ри-
мската јурисдикција. Тоа може да се заклучи според податокот дека соборот што 
бил свикан во Трново по повод снажното оживување на богомилството во земјата, 
го почитувал редот на источната, а не Западната црква. Неговиот наследник Јован 
Арсен II (1218-1241) конечно ја прекинал зависноста на Бугарската црква од Рим. 
Во Галиполе во 1235 година бил потпишан договор за сојузништво со Никејското 
царство, според кој на Бугарската црква í била признаена автономна патријаршија. 
Речиси сосема е сигурно дека основната причина за оваа привилегија без преседан, 
откако Византија меѓу 927 и 971 година ја признала Бугарската патријаршија, е по-
литички: на Никејскиот цар Јован III Ватацес му бил потребен сојузник на Балкан-
от во борба против Латинското царство и грчката држава во Епир која и понатаму 
била соперник во поглед на византиското наследство. Слични размислувања веро-
јатно ги изнудиле и отстапките што неговиот претходник Теодор I Ласкарис ги на-
правил кон Српската црква,а кои по обемот биле некаде меѓу руските и бугарските. 

Двојната положба на Српската црква, од 1217 година номинално потчинета 
на Рим, а во суштина под јурисдикција на Охридската архиепископија, била неодр-
жива. Судејќи по сè, би требало Сава, по враќањето од Стара Гора во Србија во 
1208 година (на барање на брат му Стефан), да биде против проримската политика 
на братот. Некаде околу 1217 година Сава е одново на Света Гора, а две години по-
доцна, веројатно по налог на Стефан, патува во Никеја и од царот бара дозвола за 
воспоставување на независа Српска црква. Откако го поддржал секој потег што бил 
насочен кон слабеење на епирскиот соперник, Теодор I го наговорил својот патри-
јарх да се сложи со барањето на Сава. Сава бил ракоположен во српски архиепи-
скоп и се вратил дома да ја изгради и воспостави својата автокефална православна 
црква. Работата на формирањето на новите патријархии и манастирски школи- од 
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кои најпрочуени се оние во Студеница, задужбина на татко му и во Жича, седиште-
то на Архиепископијата- ја прекинал само два пати, заради нови патувања на бли-
скиот Исток. Првото патување го однело во Никеја каде што успеал да ја потврди 
автономијата на Српската црква пред нејзиниот некогашен поглавар, охридскиот 
архиепископ. Или тогаш, или при претходната посета во 1219 година, Сава добил 
уште една отстапка од никејските власти- српските архиепископи во иднина ќе би-
дат ракоположени од домашни епископи и тоа било советување со патријархот. Не-
зависноста на Српската црква била ограничена само од обврската (наметната и на 
Бугарите во 1235 година) при литургиските комеморации првин да биде спомнато 
името на патријархот. На своето последно патување во 1235 година, Сава умрел во 
Трново. Посмртниот култ во кој подеднакво значење добиваат и неговата лична 
светост, бележитиот резултат на неговата работа за црквата и нацијата семејните 
врски со основачот на династијата Немањиќ, го издига Сава- поткрај татко му- на 
ненадминато ниво меѓу светците и јунаците на српскиот народ (ќ...- Вуково, Р.И.) 

Тие отстапки на никејската влада кон Србија, Бугарија и Русија, требало да 
послужат како противдејдство на центрифугалните сили кои во тринасесеттиот век 
се заканувале дека ќе го разградат византикиот комовелт. Значајно е тоа што сите 
тие отстапки се од црковна природа. Ни тогаш, ниту подоцна (со краток исклучок 
во периодот меѓу 1261 и 1282 кога во Цариград владеел Михаило VIII), Византија 
не била во можност  да спроведе хегемонистичка политика на Источна Европа, ни 
со воени, ни со политички, ниту пак со дипломатски средства. Но Визатиската цр-
ква, како една впечатлива спротиност на сè поголемата немоќ на надворешната по-
литика на владата, ја презема улогата на главен застапник и реалозатор на царските 
традиции на Источниот Рим во последните два века од историјата на Царството. 
Васеленската патријаршија е таа што главно била заслужна за тоа што комонвелтот 
во текот на доцниот среден век сè уште имал некаква опиплива структура. Патри-
јаршијата го негувала и го подржувала постојаниот углед и влијанието на византи-
ската цивилизација ширум Источна Европа. Работела, претежно со успех, на одр-
жување на верноста на словенските православни цркви кои Цариград, а посебно ко-
га во втората половина на четиринаесеттиот век застапувала став дека цариградски-
от епископ е духовен водач на сите христијани.Понекогаш дури и со присилни сре-
дства го потврдуваат учењето за царската васеленска власт и успеала, во овој пери-
од, да ја прошири својата јуридикција на романските краишта северно од Дунав. 
Улогата на црквата како обединувачка сила може најдобро да се осветли со преглед 
на односите меѓу Византија и источноевропските земји во текот на тринаесеттиот и 
четиринаесеттиот век“. 

Бидејќи Цариградската патријаршија била унијатска, Русите го проколнале 
Цариград и не го бранеле. Конечно Мехмед II него го освоил-признал, бил Комнен. 

Се наведија Никејска, Охридска, Бугарска и Пеќка црква, а без било каква 
Атинска Црква, што важи и за Албанска-без некаквиот си народ Еладци и Албанци.   

Стр. 256: „Но два главни града на Балканот, Цариград и Солун, одново оста-
нал надвор од дострелот на словенскиот монарх кој бил решен да господари со це-
лата југоисточна Европа. Непосредн пред својата смрт Душан, како и Симеон во 
десеттиот век согледал дека не може да ја освои Византија без добра флота. И доде-
ка со задоцнување се подготвувал да ја изгради, настојувал да ги озакони некога-
шните освојувања и да се наоружа со идеолошко оружје за идните. Бидејќи голем 
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дел од детството, сè до тринасеттата година, го минал во Цариград, можело да се 
очекува дека ќе го избере она оружје што пред него го користеле бугарските владе-
тели кои, како и тој, стекнале политичко образование на светот на византиските 
васеленски идеи. Во 1345 година Душан се прогласил за ‘цар на Србија и Романија 
(односно за ‘цар на Србите и Грците’, во словенска верзија). Меѓутоа, правото на 
врховно место во целиот комонвелт барало согласност на црквата а тоа, според 
византските законски начела, наложувало круносување од страна на патријархот. 
Набрзо потоа Душан го издигнал српскиот архиепископ на ранг на ‘патријарх на 
Србите и Грците’, зашто обезбедил согласност од највисоките црковни великодо-
стојници внатре границите на сопствената држава (а меѓу нив бил и охридскиот ар-
хиепоископ и претставниците на светогорските манастири) и од бугарскиот патри-
јарх. На Велигден на 16 април 1346 година во народниот собор во Скопје, новопо-
ставениот патријарх од Пеќ го крунисал Душан за цар. Византиските власти остро 
реагирале на овој чин на двојна узурпација. Правото што српскиот монарх го пола-
гал на власт над ‘Грците’ било оспорено иако, во знак на признание за неговата по-
беда во Цариград била прифатена титулата ‘цар на Србите’. Во областа на црквата 
биле применети посериозни мерки: после неколку години васеленскиот патријарх 
Калист го ексомуницирал царот и неговите верски водачи, не само заради незакон-
ското воспоставување на Српската патријаршија, туку и заради титулата на Душан 
и неговите освојувања на византиската територија“. (васеленски=ва селенски, Р.И.) 

Царот во Цариград бил врховен на православието, а под него биле Царигра-
дската патријаршија и Охридската архиепископија- другите цркви биле изнудени... 

Па тн.Византија била само возобновено Македонско Царство, а Цар Душан 
освен Македонец друго и не бил- тој се прогласил Македонец (документ Раваница). 

Да не се изуми дека царски јазик кај Самуил и Душан бил македонскиот ко-
ине- црковен македонски тн.старословенски на Македонецот Константин Филозоф. 

Стр. 260: „Овие задоцнети соништа...Еден од тие владетели, Ѓураѓ Бранков-
иќ (1427-1456) доживеал поголемиот дел од земјата да му го заземат Турците. Не-
говата голема тврдина Смедерово на Дунав, последното упориште на српската не-
зависност, паднала пред војските на Мехмед II во 1459 година“. 

Првиот лав, според досегашните сознанија, како амблем се јавил на печатот 
на Вук Бранковиќ од Скопје во 1388 година, што ќе рече во Македонија. Па тој бил 
семеен амблем на Бранковичи... Имало српско предание, дека Смедерово и Белград 
биле во Македонија. Значи, Македонски Полуостров. Па следи да се наметне името 
Балкански Полуостров, што започнало со Цојне 1808 година- тој го внел балкански. 

За Срби се објаснува и со македонската Комненова Албанија со Арбанасите. 
Г. Острогорски, на стр. 512, пиши: „Сепак византиското население тешко го 

поднесувало туѓинското владеење на Латините...Потпирајќи се врз локалното грчко 
население овие бегалци засновале нови држави во кои Византија продолжила да 
живее. Така во Мала Азија, зетот на Алексиј III- Теодорос Ласкарис го создало Ни-
кејското Царство, а на Балканот Михаил Ангел, братучедот на Исак II и Алексиј III, 
го создал Епирскиот деспотат“. 

Стр. 531: „Епир...Михаил II морал да ги прифати условите на никејскиот 
цар, да му ги предаде не само неодамна освоените градови туку и западномакедо-
нската област со Кроја, освоена од Бугарите, и да му го испрати својот син Ники-
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фор како заложник (1252). И Теодор Ангел бил издаден кај никејскиот цар. Тој, 
својот бурен живот го завршил во никејскиот затвор“. 

Стр. 552: „Стремежите на Михаил VIII за што поцелосно реставрација на 
византиската власт...Ова јадно го покажува одредбата од 1272 година, којашто 
заправо останала само на хартија, а со која царот сакал да им ја одезеде автоке-
фалноста на српската и бугарската црква и одново да ги потчини на Охридската ар-
хиепиоскопија. Преговорите за мажење на ќерката на Михаии за Милутин, синот 
на Урош, не донесе резултат...“. 

Па се сакало да се има само Охридска архипепископија како на почетокот.  
Стјепан Антолјак, на стр. 277, вели: „Интерерсен е и списот ‘Службата и 

житието на св. Јован Владимир’, од кој има повеќе изданија (Венеција 1690, 1858). 
Во него се говори за војната на Василиј протиов цар Самуил и неговите ро-

днини Мојсеј и Давид. Инаку овој спис го нарекува Самуила ‘крал на Бугарија и на 
Охрид’ или ‘цар бугарски’, додека Иван Владимир го титулира со ’крал на Бугарија 
и на Илирците’, чиј татко бил ‘Неман крал тривалски,а мајка Ана, родум Римјанка’. 
Според оваа легенда Владимир би бил родум од Охрид и оженет со ќерката на Са-
муил, чиј син Габриел со својата жена бил приврзаник на богомилите, кои заедно 
со масалијанците и другите еретици ги уништил св. Владимир“. 

Стр. 384: „Бидејќи на Самуил му ласкаше тоа што Владимир беше од стар 
кралски род, а притоа многу ја сакаше својата ќерка, со голема радост се согласи да 
ја исполни нејзината молба. Поради тоа нареди да го облечат Владимир во кралски 
алишта. Потоа го повика кај себе и бакнувајќи го пред големците на својата држа-
ва, му ја даде својата ќерка Косара за жена.  

Откако на кралски начин се изврши венчавањето, го назначи Самуил Влади-
мир за крал и му ја даде земјата и кралството на неговите татковци и целото Драчко 
подрачје. Потоа го повика Драгомир, чичко на кралот Владимир, да дојде и да ја 
прими својата земја Трибуња, да го собере народот и да ја насели земјата, и така се 
случи, како што вели Поп Дукљанин. На тој начин Владимир му стана верен и пре-
дан вазал на Самуил, кој за сето време на својот живот го пазеше. И не само тоа. 
Кога Владимир се врати со својата жена Косара во Дукља, тој според Дукљанин, 
владееше доверениот му народ ‘во страв божји и според правдата’. За Владимир и 
Скилица- Кедрен има само најубави зборови, кој вели дека бил оженет со Самуи-
ловата ќерка, дека е човек праведен, мирољубив и полн со добрина, а владеел со 
‘Трибалија’ и околните области на Србија, кои, покрај Драчката област, сигурно му 
ги предал во рацете неговиот дарежлив тест“. 

Се говори за Владимир, а имало и Добримир=добри мир. Бидејќи на албан-
ски јазик мир означува-ло добро, како и Ѓорги бил Ѓерѓ..., Албанците се одродени. 

Еве го доказот: Албанците ги имаат сите бригиски гласови, глаголот во тре-
то лице еднина завршува со ит како плачит=плач ит=ет, темниот вокал е почест не 
како на Илири туку како Траки- следи тие биле романизирани како и Власите. Па 
ги имаат и гласовите на Вук Караџиќ, а јазикот на Вук Караџиќ бил само од 19 век. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 533, пиши: „Занимливо е дека  основните тренутци на 
животот и смртта на св. Владимир се потврдени со византиските извори. Хроника-
та на Јован Скилицес, на пример бележи како: ‘Владимир бил човек на мир, правда 
и многу врлина... До додека тој владеел во Дукла беше мир во српските земји, вклу-
чувајќи го Драч... Дека Владимир бил издаден... Да поверувал на заклетвата на без-
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бедниот пат кој му го гарантирал Давид, архиепископ на Бугарија... Дека бил уби-
ен, после што состојбата во Драчката област пошла од зло на полошо’ “. 

Бидејќи се говори за владетелски земји, следело да има предавство. Пак, то-
гаш немало српска црква за да има било каков српски народ. И затоа имало Бугари, 
кои биле припадници на вулгарната=булгарната=народната Охридска артхиеписко-
пија со вулгарниот=булгарниот=народниот македонски тн.старословенски јазик. 
Па и Грци на македонска царска Цариградска патријаршија со македонскиот коине. 

„Веројатно најголемо историско сведоштво на статусот на св. Владимир во 
христијанската хиерархија на Балканот се најдува во настаните кои се одиграле на 
почетокот на XIII век, после основање на снажната византиска држава измеѓу Ко-
ринтскиот Залив на југ и Драч на север, кнежеството Епир, чиј основач бил Михај-
ло Ангел (1204-1215). Годината 1215. Епирците го опседнале и освоиле градот Ска-
дар. Во плачкањето долж брегот на Скадарското Езеро, Епирците успеаа да ги зе-
мат остатките на св. Владимир. После краткиот престој во Драч, Епирците ги поло-
жиле остатките да почиваат во манастирот св. Јован (од тогаш свети Јован) кај 
Елбасан во централна Албанија“ 

„Славата на св. Владимир ги привлекува ходочасниците на сите вери од Гр-
ција, Македонија и Албанија. Секоја година на ден св. Владимир се отвора камени-
от саркофаг и дрвениот ковчег се изнедува во двориштето на видување и поклону-
вање на литијата на ходочасниците. 1380. година манастирот го обновил Карло То-
пи, водечка личност во Албанија измеѓу реката Мат и Скумба. Епитафот е на три 
јазика: грчки, латински и српски“. (Српски немало туку тн.старословенски, Р.И.) 

Се говори за три јазика на три црковни народи: грчки (коине) на Цариград-
ската патријаршпија, латински на Католичката Црква и тн.старословенски јазик на 
Охридската Црква. Токму од неа на неканонски била отцепена Пеќката Црква. 

Стр. 537: „Rex Mihailo потоа бидува замолен да ја прими царската круна од 
Бугарите. Вместо тоа, Михајло ги испраќа своите синови под предводништво на 
Бодин во Бугарија (quam provincial dedit rex Mihaila Bodino filio ad regendum), да го 
поведе востанието против Византијците“. 

„После успешните победи над Византијците, Бодин е крунисан за цар на Бу-
гарија. Дуклјановиот помен на Бодиновото доаѓање не престолот го потврдуваат и 
византиските извори. ‘Во првата година на власта на нашиот цар, Србите ја напа-
днале и ја освоија Бугарија... Дозволете ми да раскажам како ова се случило... Во-
дачот на востанието во Бугарија го убедиле Михајло, владетелот на Дуклја, да им 
помогне, да ги обединат снагите, синот да биде крунисан за цар на Бугарија... Како 
одговор, Михајло испрати војска под водство на својот син, Бодин... Во Призрен 
собраните Бугари го крунисале за Петар, Цар на Бугарија... После унишувањето на 
големата византиска војска кај Призрен, Бодин тргна на нишка област, каде уни-
штувал сè што се нашло на пат, додека Петрило (друг заповедник од Дукла) тргнал 
против Римјаните во областа Касторија’ “. (Римјани=Ромејци=тн.Византијци, Р.И.) 

Г. Острогорски, на стр. 390, пиши: „Немилосрдниот фискализам…Востани-
ето зело огромен замаф. Петар Делјан, кој, се чини, бил син на Гаврил Радомир, е 
прогласен во 1040 година во Белград за цар…“. 

Рајнхолд Ланге48, на стр. 179, пиши за внукот на Цар Самуил, Петар Делјан: 
„тој во Белград во 1040 година се прогласил за цар“. 
                                                 
48 Reinhold Lange, “Imperium zwischen Morgen und Abend”,Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
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Прилог кон кажаното: Ѓорѓи Војтех бил крупен феудалец од Скопје, кој кре-
нал востание. Бидејќи се барала „царска крв“, бил повикан зетскиот кнез Констант-
ин Бодин. Тој по баба бил од царско семејство на Самуил. Него го нарекле Петар. 

Стјепан Антолјак, на стр. 36, пиши: „Како надополнување на овој католог 
треба да се спомене Црковно-географскиот спис за петте источни патријаршиски 
престоли, кој го напишал Нил Доксопатрид (XII в.), а се однесува на автотекафал-
носта на ‘Бугарската црква’, т.е. Охридската архиепископија“.  

Стр. 307: „Речиси иста практика се сретнува и кај оние византиски автори, 
кои директно или индиректно говорат за востанието на комитопулите во Македо-
нија и за создавањето на новата, македонска држава, со цар Самуил на чело. Фактот 
дека бугарскиот владетел Борис (852-889) го примил христијанството во 865 година 
по византиски образец и својата црква во 870 г. ја ставил под врховна власт на Ца-
риградската патријаршија, била една од главните причини да ја признае бугарската 
држава дека ‘е од бога’ создадена, а ‘бугарското племе’ за бугарски народ’ (Види: 
Теофилакт Охридски, Житие на Климент Охридски, стр. 65, 67-69, 71, 75, 77-79...)“. 

Бидејќи имало еден цар под кој бил цариградскиот патријарх, а царот Бори-
совата црква „ја ставил под врховна власт на Цариградската патријаршија“, всу-
шност, царот го изиграл Борис- тој без своја патријаршија и патртијарх не бил цар. 

Д. Оболенски, на стр. 119, вели: „Во октомври 927 година бил потпишан 
мир меѓу Византија и Бугарија. На прв поглед условите биле исклучително повол-
ни за Бугарија. Петар, синот на Симеон и неговиот наследник, се жени со Марија 
Лакапина, внука на ромејскиот цар и византиската влада го признала како ‘цар на 
Бугарија’. Post factum е потврдено и незаконскиот чин на Симеон што бил изведен 
во последните години од неговото владеење, а со кој бугарскиот архиепископ бил 
издигнат на ранг на патријарх. Меѓутоа овие отстапки не можеле да го прикријат 
фактот дека Ромеите извојувале особено голема дипломатска победа над Симеоно-
виот и ангелски син. Бугарскиот патријарх само номинално не зависел од цариград-
скиот, а се чини дека Византиците инсистиртале неговото седиште да не биле во 
Преслав каде што можело да подлегне на несоодветни притисоци од страна на бу-
гарската власт, туку во далечната Силистрија, на Дунав. Меѓутоа, бракот на Петар 
со прицезата од царско потеко го издигнал меѓународниот углед на Бугарија, па 
затоа не им се бендисал на оние од Цариград кои биле склони да ја бранат расната 
чистота, на пример на Константин Порфиригенит, кој се противел на праксата виза-
нтиските принцези да им се даваат на странски владетели. Таквото однесување 
(освен во случаевите на стапување во брак со франечки владетели), строго ги осу-
дувал, впрочем како и продавањето на свечени облеки и дијадеми на варвари или 
предавање на грчки оган на потенцијални непријатели на Византија...“. 

С. Антолјак, на стр. 689, пиши: „Меѓутоа се гледа дека тоа не í одговара на 
реалноста. Имено- пак според Скилица- првиот Василев потег бил што ја формирал 
темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а нејзина метропола станала Скопје. 

Според Јахја, арапски писател, во 1010, Василиј во ‘Бугарија’ поставил свои 
василики, т.е. управители, и ја направил катепанат. 

Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја фо-
рмирал темата Паристрион или Пардунавон со седиште во Силистрија, некогашен 
Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската патријаршија“. 
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Љубомир Кљакиќ, на стр. 147, вели: „Веќе кажаното...Така, на пример, Ша-
фариковите бугарски Словени се разместени во областите на ‘ужа’ Србија, во Да-
кија, Мезија, Тракија, Македонија, на Пелопонез и во Мала Азија. Ова 1878. година 
ќе го ‘потврди’ и Санстефански договор за Голема Бугарија, со познатите истори-
ски резултати...“. 

До овде се говореше за белата раса. Таа била еден народ со еден те ист јазик. 
 

РАСА=НАРОД=ЈАЗИК 
 
Бидејќи се говори за раса=народ=јазик следат некои истогласни толкувања: 
Анадол=а на дол-Анадолија во дол; Армен=а рмен-Арменија на рамнина... 
Се кажа: „De bellis Gothico“. Пак, бела била војна, како до денес: бела=бела. 
Биста=виста=в иста. Бистата мора да е иста, инаку таа нема да биде биста; 
Варда- водата само се варди во барде: вард=вард, в=б, бард=барде за вода; 
Глауч=Глаук=гла ук- Селеук=селе ук;глагол=гла гол-Монгол=мон (мин)гол; 
Дијалект=диа лект=рект. Следи дво рект=рекот. Се говори само за дворекот; 
Ехнатон, х=г, Егнатон=е гнат он: гнат=гонат; Via Egnatia=е гнати=гонати- 

Римјаните по тој пат Македонците ги гонеле=протерувале низ Европа- следи Игна-
тиј; од гонат=гонад до гонади со својот нагон=на гон- ѓон со кој се гонат нозете ... 

Иустин[Јустин]=устин=истин + в = вистин-а; уста=иста=биста. Јуст-ин-и-ан; 
Каста=кашта: кашта=кушта=куќта=куќата=куќа та-секоја куќа до династија; 

Клептоман=к лепт ман49: к-ако рака лепит=краде; ман=мон=мин=човек мина=луѓе; 
Лепра=лебра=лебара- лепрата изгледа бела како изваден леп од лебара; 
Рајна=рај на, според рај. Па Рајна извира од Раетските Алпи: рает + ј =рајет; 
Скупи=с куп и: куп=кип-Кипар=Купар=куп ар; Купар=купр=Cuprum-бакар; 
Траки=т раки; трака=т рака-Тракија е како т [таа] рака, со свој ракав морето; 
Урна, која се урнува в земја, во неа урнатата пепел да стои урната в земја... 
Филип=фил=пил-о; од пило пи лип- липа поилка за поење=пиење; пил=пир; 
Чакра+то (ва-на-та)=точакра=точакар-ар(додаток)=точак: чакре-очакарен ... 
Шкорпија=Скорпија=с корпи: corpi=crpi=црпи-црпалка. Секоја корпа црпи... 
На почетокот поимите биле кратки, а со текот на времето тие имале свој ра-

звиток. Следи поновите поими се подолги. На пр.: ва + ка = вака; ка + рава = крава. 
Истогласно одгонетнување е можно со тн.словенски јазици, кои се еднора-

сни јазици. Следи во нив секој поим има свое значење, а од него се прави дејствие, 
значи глагол, а имало глаголски имени. Пак, со повеќерасни јазици тоа не е можно. 

Со тоа што во македонскиот јазик се говори едначење по звучност (пред=пр-
ет, леб=леб...) објаснува дека во него има измени како што има кај сите тн.Словени. 

Бидејќи од Месопотамија со до Египет живееле две раси (Белци=Пелазги и 
Семити=Црнци), имало дворасни јазици: арамејски и староегипетски. Следи од нив 
да произлезат новоперсиски и македонскиот коине од 300 г.п.н.е. Потоа и конската 
„копија“ латинскиот јазик,а народен бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Бидејќи од коине со реформа произлегол тн.старословенски, а од овој срп-
ски на Вук Караџиќ, авторите пишат ист корен на коине, тн.старословени и српски. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Грчки и Латински...го наведува ова: 

                                                 
49 Клепт, к=к, л=р, е=а, п=б=д, т=т, крадт=крадит, а спротивно од рамо + а = арам: арамија...армија... 
на арамија се сечи рака од рамо, а на противникот рака од рамото со меч-сабја=сабиа=савиа=са виа. 
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„Во склад со претходниот заклучок Ами Буе во своето познато дело ‘Евро-
пска Турција’- во том II, а на стр 41., споненува, дека во негово доба:  

‘...се знаело за трудовите на извесни филолози со цел да се пронајде потпо-
лно заеднички корени на грчкиот и српскиот’ “. 

Бранко Вукушиќ, на стр. 20, вели: „Салинас мошне критички ја истакнува 
улогата на Грција во присвојување на целокупното трајанско наследство, кое по-
чнало уште во античко доба со преведување на Илијада и Одисеја од ‘непознат ја-
зик’ на грчки и преземањето на тројанското наследство како автентично грчко од 
страна на Римјаните...“. 

Милан Будимир, во насловот Балкански корени на европската писменост, 
пиши: „На основ на тие подударности во европските речници утврдил францускиот 
лингвист А. Меје постоење на ‘европски менталитет’, изграден на база на класич-
ните јазици, во кои припаѓа прво и раководечко место на балканскиот источник. Не 
се работи тука само за поедини зборови и фрази, туку се работи во прв ред за сами-
от стил. Ако е точна Бифоната изрека дека стилот всушност е самиот човек, тогаш 
би било претерано да се тврди дека европскиот културен човек се изградувал и ра-
звивал под влијание на балканскиот источник. Знаеме дека Бифоновите и Мејсови-
те земјаци го усовршиле својот стил во многи поголем степен но останатите Евро-
пјани. Француската писменост се одликува мимо сите останати со јасност која по-
чива на хармоничната и уравнотежената реченица, односно склопот на реченицата. 
Во тој поглед треба да се има на ум дека балканскиот изворник е европски стил, 
всушност, духовен претставник на атинската демократија и нејзините книжевни со-
здавачи Аристофан и Тукидит. Грчкиот јазик имал услов да се развива истовремено 
во обата правца на духовната активност, во научен и во уметнички. Изузетна спо-
собност негова, која ја наследил од своите индоевропски предци, лежи во тоа што 
може неограничено да склопува и сложува нови зборови,и тоа секогаш јасни и пре-
гледни сложеници, како што не можат да се замислат во латинскиот книжевен ја-
зик. Едино Платоновиот вулгарен говор чини изузеток во тој правец. Освен таа изу-
зетна способност за стварање на сложени зборови, грчкиот јазик можел- заблагода-
рувајќи ја употребата на членот- не само прецизно да ја одреди вредноста на поеди-
ни зборови во реченицата, туку да и во најмал фонем или морфем им даде само-
сталност со помош на тој ист член. Поново мораме да го споменеме Плаут и него-
вата вулгарна латинштина, во која, под влијание на грчките, те. балканските ори-
гинали почнува да се јавува функција на членот, која после ја презеле сите западно-
европски јазици“.(„Платоновиот вулгарен говор“ и „грчкиот јазик“-два јазика, Р.И.) 

Се говори за два јазика: тн.Платонов јазик и грчки (коине) Птоломејов јазик. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Кој јазик го научил римскиот песник 

Овидиј (живеел од 43.г. п.н.е. до 18.г. н.е.) во изганство на брегот на Црно Море: 
„Па овде да се потдрудиме...Фрања-Марија Апендини...продолжува Апен-

дини, дека Пелазги биле Траките и Скитите, при што нас не упатува на Херодот, 
кн. II; Тукидид, кн. II и IV и Страбон, кн. VII. Потоа изричито кажува, дека знаеме 
(sciamus), дека Пелазгите не биле само во Грција, туку и во нејзините соседни зе-
мји, како нпр. во Италија, по сведочењето Херодотово (кн. I), Диодор Сицилиски 
(кн. XIV), Диодор Периегета и Дионисиј Халикарниски. Освен тоа Страбон јасно 
рекол, дека Италија била запоседната од Трачани: ‘…Italiama Thacibus quoque fuisse 
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possessam, ut clare fatetur Strabo…’ (lib. XII), а Трчаните биле и Фрижаните, или 
Тројанците и Хенетите, кои се сместиле во аголот на јадранскиот залив...“. 

Се потврдува дека на Балканот и во Италија народен бил еден ист јазик: ва-
рварски=пелазгиски=тн.словенски. Пак, латински бил „копија“ на тн.грчки (коине). 

Во насловот ...или за староста и распространетост на илирскиот јазик стои:  
„Конечно, еве драгоцен текст онака, како тој дословно гласи во Дубровни-

чката студија: ... 
‘Ако Етрурците(Рашаните),исто што и Илирите...До денес во Апулија посто-

јат цели градови, основани од најстарите жители, кои се служат со илирски јазик’ “.  
Љубомир Кљакиќ, на стр. 79, пиши: „Будимир во Пеласто-Славика наведува 

дека изворот на ‘долатинското име на вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај 
Венетулан или Рутал. За Венетулан се кажува уште и тоа дека се во врска со јадра-
нските и централно-балканските Венети, кои, поново, претставуваат најснажен до-
каз на протословенската врска со докласичната Анадолија.Во овој правец не упату-
ва и приповеста за Енеји или Ајнеји, легендарниот основач на Рим, кој после тро-
јанската војна долго лутал по морињата додека не се скрасил на Апенинското По-
луострово. Заедницата која ја основал подоцна ќе постане ‘центар на светот’. Пре-
данијата и античките извори сугерираат дека тој настан се одиграл во XII век п.н.е. 
Овие наводи ги потврдува и Тадеј Волански кој во книгата Па’мјатники писме-
ности Слов’јан до риздва Христовога, објавена во Москва 1854. година, нашол дека 
Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е пронајдена 1846. година кај Кре-
чента, е испишана со етрурско писмо на словенски јазик. Волански истата година ја 
објавил и својата анализа на натписот на теракотата од VI век п.н.е., кој се најдува 
во колекцијата на Минизис во Фарм. Теракотата ја публикивал Теодор Момзен во 
книгата Die Unteritaischen Dialekte, објавени во Лајциг 1850. година. Со грчко пи-
смо, на теракотата е посвета: ‘lerakleos Skalbenos’. Волански го превел како ‘Хера-
клеа словенски’. На Енејевата надгробна плоча и словенскиот Херакле, кај нас прв 
скренал внимание Радивоје Пешиќ“. 

Се говори за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, кој бил склавински. 
Стр. 101: „Го споменувам и чинителот дека последен човек за кого поуздано 

се знае дека го говорел јазикот на старобалканските Далмати, заедница која е свр-
стена во Илири кои поново му припаѓаат на големото семејство Пеласти, дека зна-
чи тој човек умрел на Крк на ден II. јуни 1898. година. За тоа не обавестува Милан 
Решетар, повикувајќи се на делото на професорот на торинскиот универзитет М. 
Бартолиј Das Dalmatische, кое е објавено 1906. година во Виена. Занимливо е дека 
Бартоли, како што наведува Решетар, далматинскиот јазик подоцна почнал да се 
назива ‘превенето’, што Решетар го преведува како ‘предмлетачки’. Тоа би можело 
да се преведе и како ‘превенецијански’ или, уште подобро, како ‘венетски’, со об-
ѕир на чинителот постоење на словенски Венети во таа област во античко доба. Ако 
тргнеме ли понатаму по овој траг, ќе видиме дека најадекватен превод на овој Ба-
ртолиев ‘превенето’ јазик бил ‘предсловенски’, односно ‘словенски’ јазик.  Решет-
ар претпоставува дека во ова преименување на далматинско во ‘превенето’ Бартоли 
бил раководен со амбицијата да утврди како тој јазик е ‘талијански дијалект што се 
говорел на источниот брег на Јадранско Море пред него ли, од XV. век понатаму, 
Млечаните го внеле својот млечки дијалект’. Без обѕир на Бартолијевите намери, 
стој чинителот дека го идентификувал тој јазик како ‘превенето’ јазик, Бартоли 
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укажувал на лексичкиот фонд кој бил доминантен во тие области многу пред него 
што градот Св. Марко постанал светска велесила. Венетите, кои ја населувале таа 
област во друго време во текот на II и I милениум пред н.е. и кои ја основале Вене-
ција во V век нова ера (таа област и денес се вика Венето, а самиот град Venezia), 
се потврдени како заедница во чиј словенски идентитет не може да се сумња, а да 
не се огрешиме за тврдиот чинител. Постанокот на оваа венетска населба на остр-
овите е поврзана со инвазијата на Атиловите трупи...“.(Со нив биле Балканци, Р.И.) 

Стр. 229: „Февруари...Ова ретка појава се случила и со козите на мојот со-
говорник. Два пати се окозиле во текот на 1991. Таа година почнала војната и не-
волјата на секој вид на југословенските простори. Ертрурците козата ја сматрале за 
свето животно со изразени пророчки моќи. Пророчката моќ на козата кај нас, гле-
даме ќе остане респектабилна до денес“. 

Јарецот бил бригиски. Јарецот од Бригија=Брзјакија стигнал во Истра. Па до 
денес во Истра останал јарецот симбол како и на Бригите во Пакистан. Иако Маке-
донците опстојувале само од козите, еден Македономразец станал и козомразец... 

Билбија,50 под наслов Ала и Перун, наведува: „Овде е прикажана фотокопија 
на фреската со етрурски натпис, откриен е на крајот на минатиот век во местото 
Тарквинија. Тоа место се наоѓа на северо-запад од Рим, оддалечен околу 40 милји“.  

Следи во Италија да живеат Венети- Венеција..., како и Илири- тн.Словени. 
Тој, на стр. 245/6, говори За Јан Колар со свои „преку 700 страни докумен-

тација за словенското присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на 
античкиот Рим“. Следи и со Александар Димитријевич Чертков, Радивоје Пешиќ ... 

Бидејќи во Италија живееле Венети и Илири,јазикот на Римјаните бил таков. 
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски, 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“. 

Милан Будимир, во наслов Хомерова песна за смртта и љубовта, истакнува: 
„Како што веќе е речено, на почетокот на VI в. ст. е., измеѓу Солоновите ре-

форми и Пејсистратовата тиранија, Атињанинот Милтијад ги повел своите согра-
ѓани, трговци и колонисти, подлабоко во трачкото задгрбие на североисточниот Ба-
лкан. Така Атињаните утврдувајќи го не само трачкиот Херсонес, туку навлегле по-
длабоко во областа на трачките песници и пејачи Орфеј и Тамир. Од тие области 
дошле по своја прилика, веќе порано, преку Бојотија, трачките мајстори- пеачи, кои 
во Атина добиле и грчко презиме Еумолпиди. Тоа значи: потомци на добрите пеа-
чи. Орфејевите Трачани, заедно со трачкиот бог на виното и љубовта, со младиот 
Дионис, се здружуваа со атичките земјоделци во Елевсини и основале орфичко- ди-
                                                 
50 С.С.Билбија, „Староевропски језик и писмо Етрураца“, Чикако, 1984- превод на српски јазик.  
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онисовски мистерии, кои се одржувале сè до во првите векови на христијанските 
евангелија. Овој крупен термин на европскиот речник веќе се јавува во Хомер. Гла-
вно боженство на орфичките мистерии постанува Ерот (Љубав), чиј примитивен 
култ веќе порано е документиран во Бојотија. Виното и љубовта се нераздвојни 
божества, кои дејствуваат истовремено и на небо и на земја“. 

Се кажа: „Орфејевите Трачани, заедно со трачкиот бог на виното и љубовта, 
со младиот Дионис, се здружуваа со атичките земјоделци во Елевсини и основале 
орфичко- дионисовски мистерии, кои се одржувале сè до во првите векови на хри-
стијанските евангелија“. Па 529 год. Јустинијан ја затворил Платоновата академија. 

Ова говори дека коине во Елада со Атина бил само едно: христијански јазик. 
Бидејќи се говори за раса=народ=јазик, се потврдува дека никогаш немало 

било какви етнички народи. Па белата раса говорела варварски=пелазгиски јазик. 
Токму и затоа никогаш немало етнички народи Грци, Срби, Бугари итн. 
Па еладскиот=тн.грчки јазик бил создаден со реформа на македонски коине.  
Тн.византиски коине бил само македонски Птоломејов Александријски ја-

зик од 300 г.п.н.е. Па и затоа Илијада на коине била преведена само во III век п.н.е. 
Бидејќи повеќето книги на Стариот Завет биле пишани на коине, а Новиот 

Завет само на коине, и тоа во Александрија, коине постанал христијански јазик. 
Бидејќи во Атина службен бил јонскиот, коине не бил познат во Атина- тој 

не бил нити разбирлив. Па коине бил вклучен на Балканот само како христијански. 
Ова било повод, тој да не се познава во Македонија, и од свештениците. 
Стјепан Антолјак, на стр 12, пиши: „Miracula II е збирка од ‘6 чуда’ и таа е 

продолжение на Miracula I, со таа разлика што овде секое опишано чудо претставу-
ва повеќе или помалку значаен настан. Се претпоставува дека авторот на Miracula 
II е припадник на нижиот црковен клер во Солун, зашто тој анонимус, не знае да се 
изразува, не пишува со изграден стил како архиепископот Јован...“. 

Па коине како христијански јазик го знаеле високобразованите свештеници. 
Стр. 13: „Се гледа дека Miracula II…Затоа веродостојноста на извештаите од 

4-6 поглавје е поголемо од 1-3 поглавје од оваа збирка. Словените овој анонимус ги 
нарекува ‘варвари’ и секако не ги симпатизира. Што се однесува до настанувањето 
на Miracula II, во најново време се смета дека 685 год. претставува terminus ante 
quem“. 

Се говори: „Словените овој анонимус ги нарекува ‘варвари’ “. 
Ова говори, дека народен јазик бил варварски. Таков бил тн.старословенски. 
Тој бил службен не само на Балканот, туку во Романија... дури и во Русија. 
Рускиот бил на крајот на 18 век, а српскиот само со Вук Караџиќ, двата ма-

кедонски тн.старословенски јазик- овој настанал со реформа на коине без семитски 
зборови. Двата грчки јазика- еден народ/еден јазик- биле од реформираниот коине. 

Русија и Австрија имале свои интереси, и за превласт на Балканот се бореле.  
Бидејќи книгата на Јозеф фон Хамер е до 1836 година, кон книгата хрватско 

издание додаток, во книга 3, е книгата на Шових. Следи, на стр. 262, стои: „Во ме-
ѓувреме, амбицијата на Катерина II  за османската територија биле само поттикнати 
со успехот на Крим. Сфаќајќи дека не може да се оди на понатаму без надохнада со 
други сили, ја развила својата чуена ‘Грчка шема’, работено во таен споразум склу-
чен со царот на Австрија. Основниот план бил прогон на Османите од Европа и по-
делба на пленот на таков начин да се постигне равнотежа на моќта. Кнежевствата 



 129 

(Молдавија и Влашка) би биле обединети во нова независна православна држава 
викана Дакија, под руско влијание со осигураното поставување на Потемкин како 
нивни прв кнез. Дури и поважно во Катарините очи, Цариград би бил обединет со 
Тракија, Македонија, Бугарија и северна Грција во поново оживување на Византи-
ското Царство со главен град Цариград под власт на Катариниот внук (роден 1779) 
викан Константин и припреман заправо за таа улога. Во замена, Австрија би го до-
била западен Балкан- Србија, Босна, Херцеговина, делови на Далмација под Вене-
ција и Кипар. Дури и Франција, која долго била главен заштитник на Портата во 
Европа, била вплетена во тој план како резултат на свртување према Русија и 
Австрија после стапување не престолот Louis XVI и неговата автриска кралица Ma-
rije Antoinete. Франција би била задоволена со Сирија и Египет, заблагодарувајќи í 
така конечно на леванстката трговија, делејќи ја, можда, само со Англија, ако до 
тоа дојде“. 

За појачување на исламот на Балканот, се колонизирале Албанци=Арнаути. 
Вилкинсон, на стр. 62, истакнува: „...Односот меѓу двете групи Словени ста-

на во толкава мера близок по 1840, што Турција ја иницира политиката на населу-
вање на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел да го разделат Ср-
бинот од Бугаринот “. Следи фуснота: „Мјуир Мекензи и А. П. Ирби, Патување во 
словенските провинции во европска Турција, 2 издание (Лондон, 1877). На картата 
составена од Е. Г. Равенштајн за Универзалната географија овие Черкези беа одбе-
лежени во околина на Стара Србија и во областа Ниш- Врање“. 

Па пред 1840 година не биле познати Албанци=Арнаути вон Арбанија: р=л.  
Меѓутоа, колонизирањето на Азијатите продолжило во цел 19 век, кои крво-

лочно ги истребувале доморотците со нивното македонско православие- и до денес. 
Густав Вајганд (1924),51 на стр. 39, пиши: „Злобно огласени како Турци се 

Татарите и уште полоши се Черкезите, кои шират страв и грозота, каде тие се поја-
вуваат. После Кримската војна од Турците биле колонизирани околу 100.000 Та-
тари и 500.000 Черкези на Балканот, од кои додуше само мал дел дошол во Маке-
донија. Како мухамедани тие ги посматраат христијаните како нисковредни луѓе и 
понижувачки гледаат со презир и надуеност. Нивното искористување и силување 
важи како ним да им е дозволено...“. 

Трифуновски пиши: „албанските мухаџири од околината на Врање, Сурду-
лица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“.  

Бидејќи книгата на Јозеф фон Хамер е до 1836 година, кон книгата хрватско 
издание додаток е книгата на Шових. Тој пиши и за преселби од кавказко- црно-
морските...простори. Ако од сите тие извори сé би се собрало можеби во Јужна Ср-
бија биле колонозирани и 1.000.000 Арнаути- крволочно злосторство сè до денеска. 

Секако, Шових говори и за многу високо размножување- па никој како нив.  
За да се потврди дека Черкезите биле Монголи, во Америка имало индијан-

ско племе Черокези што означувало краток нож. Следи Черкезите биле ножаџии... 
Ова кажаното го наведив во претходните книги. Во оваа уште дополнувам:  
Хамер, книга 352, на стр. 394: „Прилив...Масовната емиграција на муслима-

ните се продолжила, иако нешто со смалена брзина, за време на првите години на 
Абдулхамид II, воглавно како последица на руско- турската војна од 1877-1888, 

                                                 
51 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Fredrich Brandstetter, 1924. 
52 Цело ова излагање се темели на Историјата на османското царство на Showih 
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кога е дадена самостојност на Бугарија и Романија, кога Австрија ја добила кон-
тролата над Босна и Херцеговина, северна Добруџа му е препуштена на Романија, а 
северна Македонија на Србија...“. 

Бидејќи, според Херодот, Анадолија и Ерменија биле бригиски, значи, Тур-
ција била бригиска Фригија, јазикот бил бригиски=фригиски, само тн.словенски: 

За Турците се наведува печатот на Георг Кастриот. Тој бил напишан со ки-
рилско писмо, значи на тн.Словени. Се мислело, тој им припаѓал на Османлиите. 
Францускиот историчар Пејсонел, во неговото историско- географско дело, пиши 
дека јазикот на Словените од сите јазици бил еден од најраспростран. Таков бил и 
оној, со кого според него, а врз основа на сведоштвата на Eduarda Brerenwoda во 
“Scrutinium linquarum”, се зборувал во дворот на турските цареви. Според Фран-
цискус Мариа Апендини (1769- 1837) „по цела Турција, нарочито во војската, во 
употреба бил словенскиот јазик“. Јован Хаџи Василевиќ, Муслимани наше крви у 
Јужној Србији, второ издание, печатница „Света Сава“, Белград, 1924 година, гово-
ри: „јазикот на јаничарите бил наш српско- хрватски јазик низ целиот 16 и почето-
кот на 17 век“. Следи тогаш тој да се монголизира.... Така јазикот постанал мешан.  

Густав Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесара-
бија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден тур-
ски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не лите-
ратурен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.  

Овде не се говори за било каков народен јазик, туку за мешавина на јазици. 
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни 

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле 
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не мо-
жело да има еладска, албанска и влашка народност.   

Значи, турскиот јазик бил фригиски=бригиски со зборови со туѓо потекло од 
персиски, коине, арапски, а и воглавно со татаро-турски зборови на Черкези, Тата-
ри... Ваквите Арнаути биле протерани од Русите. Тие биле колонизирани од крајот 
на 18 век во Мала Азија и на Балканот. Врз нивна основа се создал нов јазик, уче-
ствувајќи и Кемал Ататурк. Тој бил само од Македонија: Дебарско, Солун, Битола. 

Пак, Унгарија меѓу првите се ослободува од турското=исламско ропство.  
Бидејќи во Унгарија живееле 95% тн.Словени а само 5% Маџари=Унгарци, 

мноштво зборови во Унгарија биле тн.словенски. Токму затоа тие биле како суме-
рските: David Icke пиши: „Dr. Nagy наведува голем број примери како би ја покаж-
ал лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, старомаџарскиот и современи-
от маџарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на првото ил-
јадолетие, вклучувајќи го Арпадскиот кодекс и De Administrando Imperio, а 50 го-
дини водел и сопствени истражувања. Кажува дека тука само две стотини маџарски 
зборови доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илијади зборови кои се 
блиски на сумерскиот“. Слично е кај Вотсон кој пиши само за околу 5% Унгарци. 
Тој станал службен. Следи 95% население биле со тн.словенски јазик, чиј јазик бил 
монголизиран. Тоа што David Icke пиши за Dr. Nagy само се заскрива вистината, 
англискиот исто така како германскиот бил трорасен јазик. Следи најголемото зло. 

Како се прават вештачки народи доказ е Унгарија.Во неа 5% население го-
ворело унгарски, а 95% тн.словенски. Врз мнозинството население се наметнал ун-
гарскиот=монголскиот. За да се потврди дека тоа е можно, со 5% доволно е да се 
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управува земјата: 2% војска, 2% полиција и 1% управа. Ама денес во Унгарија не-
ма Монголи, а вакви се Гагаузите и Арнаутите, со свои монголски навики и обичаи.  

Иако албанскиот јазик не е јазик на еден народ туку на четири народи со че-
тири јазици- според Г.Мајер со зборови на грчко, романско, словенско и татаротур-
ско потекло- авторите го поделуваат албанскиот според сто: сатем и кентум јазици. 

А за ваквата поделба на јазиците авторите пишат: Сите индоевропски (или 
индогермански) јазици, по начинот на изговорот на старите грлени-непчени согла-
сници, се делата на две групи: на источни јазици или САТЕМ (по изговорот СТО 
во јазикот на Авестите, иранските јазици), каде влегуваат балтичко-словенските ја-
зици, ерменскиот, индоиранските и албанскиот; и на западни јазици или КЕНТУМ 
(по изговорот на бројот СТО на латински), каде влегуваат грчкиот, романско-ита-
лските јазици, келтскиот, германскиот и илирскиот.  

Следи сат=кент: сат=сет=cet + n =cent-тоа се само говорни разлики на варва-
рски=пелазгиски=тн.словенски јазици. Поимите се правеле со в-н-т: пет + н = пент- 
доказ Оболенски, стр. 26: „Пред крајот...Via de Zenta, според Зета“: Зента - н = Зета.  

Денес во Европа имаме еднорасни јазици варварски=пелазгиски=тн.словен-
ски јазици,дворасни јазици романски (пелазгиско-семитски- Семитите биле Црнци) 
западно од Германија и трорасни готски јазици (дополнително готски- Готите биле 
Татари) источно од Франција. Следи да се обедини Европа со тн.словенски јазик.  

Одлучуваат само Русите и Србите, чии падежни јазици се само македонски 
тн.старословенски. Тие треба да се откажат од своите јазици, а да се повратат на 
отфрлениот тн.старословенски- тој како македонски бил најстар во Европа од 9 век.  

 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovov "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni" e napi{an 

spored pove}e avtori. Za knigava, isto taka, 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. 
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.   
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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. 

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. 
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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. 
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 76 na makedonski jazik. A i ovaa 77- 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. 
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... 

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. 

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... 
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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. 
 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. 

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{ite kulturi (ja~men, r`, oves...) od 
{to na{iot narod `iveel, da ne postaneme zavisni da uvoz na semiwa i 
zabrani mutirani hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola, a ne zavisna-delovna od 
Veterinrniot 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. 

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. 

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. 
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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