1

Д-р Ристо Ивановски

ГЕРМАНЦИТЕ БРИГИ
И МАКЕДОНЦИДВОЈНО МАКЕДОНЦИ

Битола, Р.Македонија
2011 година

2
Д-р Ристо Ивановски, ГЕРМАНЦИТЕ БРИГИ И МАКЕДОНЦИДВОЈНО МАКЕДОНЦИ

Адреса на авторот:
Ул. Михајло Андоновски бр. 6/21
Битола, телефон: 047/258-133

ИВАНОВСКИ, Ристо
Германците Бриги и Македонцидвојно Македонци / Ристо Ивановски.
- Битола : Ивановски Р., 2011. - 100 стр; 29 см.

А) Историја на Германците
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ВОВЕД
Денес се говори за европски народи. Па тие биле само оние вон Балканот, а
оние на Балканот биле само од 19 и 20 век, како што биле и денешните Македонци.
Историјата познава само Бриги (б=ф), кои според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), биле постари од Египтјаните. Значи, постоеле Бриги и Египтјани.
Со Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија.Следи Македонија да има свои два дела: Долна Македонија и Горна Македонија со Бригија...
По потпаѓање на Македонија под Римската Империја, Балканците главниот
град на Римското Царство го преместиле на Балканот, во Цариград, царскиот град.
Западното Римско Царство пропаднало- Источното опстоило сé до со 15 век.
Следи состојбата не се променала, Бригите опстоиле како Бриги и после Филип Македонски, што продолжило и во новата ера... 16 век ..., како и денес. Тие се
познати како Брзјаци. Значи, она што било опстоило, ништо не изчезнало- умрело.
Токму и затоа Бригите=Брзјаците се Македонци, како и другите Македонци.
Иако Континталците биле неписмени, канибалисти, не знаеле за лајца и вилушка, никако дури ни нужници, тие во последните векови не само да си напишале
свои истории, тие за свои потреби им напишале дури и на населението на Балканот.
Меѓутоа, тие изумиле дека Континталците со својат католички Рим, без прекин од 1071 година, а во сојуз со исламот, го плачкаат и уништуваат македонското
православие, место да го шират римскиот католицизам го шират исламот. Следи на
Балканот да се дојде и до колективна неписменост, поготово во Македонија, која
беше и до денес остана центар на сé- Македонците во старата ера имале парна машина, а во 20 век творец на комјутер бил Македонец. Значи, Македонија била прва.
Само за потсетување, Балканот бил Македонија сé до 1809 година. Оттогаш
Цојне место името Македонија го внел поимот Балкан. Следи промена на името
Македонија во Балкански Полуостров, и Континенталците од опши поими создале
мноштво народи, кои во историјата и никогаш не постоеле. Историјата била нова.
Денес се знае дека Бригите повеќе ги нема, и тие како Македонците биле изчезнато. Ама дури за Македонците се вели, од нив останале неколку стотини збора.
Наспроти ова се говори за Европјани, а такви биле Германците, Французите,
Англичаните и уште многу други европски народи, кои историјата не ги познава.
Ова било само поради тоа, што Европјаните и никогаш не постоеле.
Во ледено доба континентот не бил населен. Тој во постледено доба се населил само на јужниот Балкан. Со текот на времето тој постепено се населувал.
Преселбите биле по долината на Вардар- Морава- Дунав- Рајна и тоа со луѓе
и домашни животни од и преку Балканот, но никако од континентот на Балканот.
Според европските автори, Келтите биле Бриги со бригиска писменост...
Следат преселби со население познати како Венети со своја писменост руни.
И конечно со Македонци, по потпаѓање под Рим, и тоа само како колонисти.
Следните векови преселбите продолжиле- тие сé до денес траат, не обратно.
Ова говори едно: најголем историски фалсификат се тн.словенски преселби:
На Белци северно од Дунав немало преселби на југ, на Балканот. Токму и затоа секој оној кој пронајде наод/доказ за преселби (животно, растение...кола за превоз и дел од неа и нејзино колце, облека, носија, метал и неметал, пара, сад и било
што) е за Нобелова награда. Меѓутоа, за историската наука наод/доказ и не е битен.
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ПОТЕКЛО НА ЕВРОПЈАНИТЕ
Европската наука за своите Европјани си создала свое потекло и тоа од мајмун. Ова неа и било потребно затоашто во Европа нема трага на човекот од дамнина, туку во последните миленуми. Следи европската наука за себе си барала излез.
Човекот од сите видови мајмуни се разликува во сé. Најдобар доказ е ембрионалниот развиток. Ако човекот би бил сличен на било кој мајмун, тој во својот
ембрионален развиток во некој стадиум на развиток би сличел на мајмун. Сличност
на човек со мајмун или обратно во целиот ембрионален развиток не постои. Ова говори дека човекот уште од самиот свој почеток се разликувал од сите други видови.
Бидејќи во емброналниот развиток најпрво се развива главата,черепот на сите видови мајмуни е на одраснат цицач, а на човекот фетален кој можел да расте...
Следи приматите како шимпанзото можат истовремено да дишаат и голтаат, бидејќи главестиот поклопец на грлото и ресицата образуваат збиено затворање.
Кај човекот заради положбата на поклопецот ова не е можно.
Потеклото на човекот немал врска со мајмуните- неандерталот бил мајмун.
Според Велс, Дарвин мислел дека човекот водел потекло од на нему сличен
мајмун, како што е пример со шимпанзо, орангутан или горило. Други мислат дека
човекот води потекло од истиот предок од кој е и шимпанзото, орангутанот и горилото. Трети дека Црнецот водел потекло од предокот сличен на горилото, Кинезот од некој ран орангутан, а „белата“ раса од предокот на шимпанзото итн.
Меѓутоа, за мене е битна и влакнестоста. Токму од црн мајмун би потекнал
црн човек. А за од мајмун да се дојде до Црнец, на мајмунот треба да му испаднат
влакната. Следи кога од Црнец треба да постане Белец, на Белецот веќе изумрените
влакна на мајмун кај Белецот треба поново да изникнат- што умре тоа не оживува...
Шкерљ наведува дека кај луѓето се јавуваат четири групи на крвни групи.
Во источна Азија е повеќе крвната група В, во Европа А, во Америка 0. Изгледа
дека крвна група 0 е „најмногу човечка“, зашто освен кај шимпанзото не е откриена кај ниеден друг мајмун. Дали човекот бил сродник со мајмунот се докажува со
преципитанската (серолошка) реакција. Значи, ако се вбризга премногу, на пример,
крв од човек во куниќевите жили, куниќот би умрел, зашто би се создале противбелковини (антипротеини).Во ваквиот случај, исклучок се мајмуните. Талогот на крвта е незначителен, кај шимпанзото е скоро ист како кај човекот, а кај орангутанот е
поголем. Доказитете за белковидското крвно сродство меѓу човекот и шимпанзото
било потврдено за прв пат во 1904 година. Такви докази (за сродство) имало и меѓу
животните: кучето, лисицата и волкот, меѓу козата и овцата, меѓу разните мачки
итн. Кај шимпанзото познаваме крвни групи 0 и А, кај горилото А и В, кај орангутанот А, В и АВ. Трансфузијата на крв од шимпанзо кај човекот би била (секако
во иста крвна група) можна, ако се работи само со тие основни групи, но мораме да
водиме грижа за разните други крвни групи.
Следи „мораме да водиме грижа за разните други крвни групи“. Значи, и со
исти крвни групи можат да се јават проблеми при трансфузија- видна посебност.
Заклучокот е едноставен, кај мајмуните сите крвни групи уште на самиот
почеток постоеле. Ова е во спротивност кај човекот. Негова првобитна крвна група
била само 0, а тек подоцна се појавила А и В, а заедничката АВ во најново време.
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Најбитно било размножувањето. Секој оној вид на животно кое со друг вид
дава меѓупрозвод, тие два видови се сродни. Таков бил случајот меѓу коњот и магарето, два вида од две различни генетско- географски подрачја на белата и темната
раса. Од тие два вида се добива само неплоден машки потомок. Бидејќи досега никој меѓу видот човек и сите видови мајмуни не добил меѓупроизвод, човекот не само да не е сродник со ниеден вид мајмун, туку човекот со мајмуните нема ништо
заедничко. Токму затоа сите досегашни а и понатамошни истражувања се залудни.
Следи кај човекот постојат раси. Темните раси биле со заедничко потекло од
пред да настанат континентите.Тие меѓу себе се со мноштво заеднички особености,
спротивни со бела раса во однос на обрастеноста со влакна, коски, витамин Д итн.
Бидејќи последните два милиони години нагло заладило северно од 35- паралела, Белците биле повлечено јужно од 35- та паралела, јужно од островот Крит,
во Левантот, кој со вода се левал, налевал, и бил потопен под морска вода- до море.
За да се потврди дека немало Средоземно Море, доказ била јагулата. Ако
тоа би постоело, јагулата немаше да се мрести во Саргашко Море туку во Средоземно Море со своето Јадранско и Егејско Море каде се движат јагулите од Балканот.
Дека имало потопи доказ била рибата туна. Таа до денес не се движи по
Англискиот Канат, оти тој не потоел пред потопите, а такви биле повеќе итн.
Следи Белците во Левантот ја имале само крвната група 0. Кога тие станале
сточари-одгледувале домашни животни-, поради огромната концетрација на говедо
и свиња се создала крвната група А, која биле од пред 15.000 г.п.н.е. Таа настанала
поради чумата на говедото и грипот на свињата. Кај луѓето со крвна група А се појавила одбојност на животинска храна. Токму и затоа таа крвна група А постанала
вегетеријанска, а Белците биле и земјоделци. Кога Белците со своите домашни животни дошле во Централна Азија, таму од Источна Азија по еден милениум дошле
Монголите, кај Монголите се создала крвната група В. Во новата ера, кога дошле
Монголите во Европа, се создала „мешаната“ крвна група на Белци и Монголи АВ.
Белците од Источното Средоземје стигнале до Источна Азија, од каде Монголите преминале во Америка, историски познати како Индијанци, што важи и во
Јапонија. Следи во Кина биле пронајдени мумии на руси луѓе итн. Најглавните откритија во археологијата биле направени во 1995 година. Тогаш, крај бреговите на
јапонскиот остров Окинава бил открие добро зачуван древен град. Тој се простирал
на место од 311 кв. милји под дното на океанот. Огромни патиша, свечени плоштади, пирамидални построења, преполни со модерна архитектура итн.
Токму и затоа Јапонците до денес ја имаат крвната група А 38%. Исто така,
тие се дури побели и повисоки.Ова е во спротивност на Монголите- темни и ниски.
Сојата била мешункасто растение. Освен мешункасти биле однесени и житариците. Таков бил и оризот. Бидејќи денес тие простори не се за мешунки и житарици, таму сите тие биле однесени. Ама исто и нивна прерабработка, во разни брашна и од нив правење на разни производи. Такви биле и шпагетите. Нив низ Европа ги носеле Антите. А тие имале балканско потекло. Сé било од со наше потекло.
За да се потврди дека сојата била донесена во Јапонија е доказ што неа не ја
подесува крвната група В, што го пишат Адамо- Витни. Токму таа била монголска.
Во прилог е доказот: Денот 19. февруари 1981.г. ја донел „Chicago Tribune“
следната обавест за „Најстарата ‘кинеска ’ од која се гледа дека таа не претставува
жена со кинески тип, туку руса жена на белата раса...“. Тоа било јавено од Пекинг,
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а со карбонското датирање стара 6.470 години. Па Монголите таму дошле подоцна
еден милениум, околу 3000 г.п.н.е. Таму се одгледувале говеда и свињи. Токму
затоа крвната група В како монголска се појавила некаде околу 2000. г.п.н.е.
Оттаму Монголите (Готите...) стигнале не само на Кавказ, дури до Балтичко Море.
Токму затоа Ерихон била најстара населба. Што се оди кон Исток населбите
се сé помлади и помлади. Следи традициите на белата раса биле пренесени и таму.
Сонцето бил симбол на Белците до со Јапонија (=јап он: Јапет=Џафет). Тоа
се среќава и за време на Нарамсин (околу 2270-2233), внукот на Саргон од Акаде.
До каде стигнале Белците тие таму со себе однеле многу нешта. Таков бил
примерот и со зурлато во Виетнам, таа таму е мала, пирамиди и други градежи итн.
Ведите потекнале од Балканот. Па тие ги гореле мртвите како на Балканот.
Тие понеле расни традиции,а јазикот на Ведите бил санскритски=тн.словенски. Ова
го тврдат тн.словенските и тн.не-словенски автори. Во прилог е и објаснувањето на
зборот чакра. Тој до денес е тн.словенски, поточно бригиски. Следи од чакр произлегува очакарен човек. Бригиско презиме на семејство било Чакре- вци, како што е
и на авторов, а има и Чакареви... Чакра означувал точак=то (тој) чак + ар = точакар.
Ведите до денес оставиле наследство за облекување. Денес жените се со наметка како наша шамија, следи подолга наметка како сакма до со царска наметка:
Белата Индијка се облекува како Богородица. Богородица била како Бригијка без ниеден прамен од нејзината коса да и стрчи вон наметката на главата, без
оголени гради, што важи и за раце. Ова било наспороти Семирамида од месопотамските простори кои се блиски до персиските и индиските простори.
Буда бил претставен како бригиски симбол со раце и нозе на гуштер итн., но
не на буф или гулаб како на Семирамида. Бригиски бил и змија, орел (сокол) итн.
Исто така, во Индија машките носат кратка бригиска јакна на кошулата, како што е во Кина (тн.кинеска јакна) и Русија. Значи, традициите што биле останале.
Да не се изуми бригиското дативно у на имињата во Кина и Индија: во Јапонија Аину + л =лаину + в = влаину + влакину: влаи влакна со влакина=влакнест.
Следи Белците биле обрастени со влакна по телото, што било спротивно на
темните раси со заедничко потекло од пред да се одвојат континентите.
Во прилог се наведува различни генетско- географски животни на Белци говедо, коњ, овца и коза, што важи и свиња. Овие на просторите на другото генетскогеографско подрачје постанале помали и почврсти, им се таложи лој во грбката, тртката и опашката што е неопходно за опстанок на тие услови без храна и вода- маста има двојно повеќе енергија и дава најповеќе вода во однос на шеќери и белки.
Од говедото произлегло зебу кое било од Индија до со Месопотамија, кое
живее и во Африка. Од белата свиња на Белците кои породуваат прасина со белоцрни траки се создала црна масна свиња.Значи, кај темните раси луѓе и црна свиња.
Како што животните станале помали, темните раси биле ниски. Значи, се разликувале темни ниски раси и белата раса била висока. Токму ова и денес се гледа.
Следи домашни животни на темните биле бивол, камила, магаре итн. Биволот бил азиско- афрички од пред да има континенти. Истото било со слонот и крокодилот, што го забележил и Александар Македонски,ама и за ист грав во Инд и Нил.
Следат разлики: коноп, темен чај, свила итн. Ова никој досега не го оспорил.
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Бизонот на белата раса дошол во Источна Азија. Монголите ловејќи го него
се префрлиле во Северна Америка. Тој е близок на говедото и се добил наследник.
Како што Индијанците во Америка немале коњ, монголскиот бил на белата раса.
Египетското и бригиското говедо биле од Левантот, само што бригиското
говедо имало понатамошен развиток: понежно, еднобојно итн. Неговите рогови се
со специфично протегање различно од на дивото европско говедо и египетското.
Во Египет немало коњ. Коњот во Египет бил бригиски од 17 век п.н.е. Оттогаш Бригите биле познати кало Хикси. Тие се превезувале со воловска кола, а
коњот служел за јавање.Пак,коњската кола била само прилагодена магарешка кола.
Според некои автори,еврејската историја била на Хиксите.Следи на Бригите.
За да се потврди дека Хиксите биле Бриги е доказ не само што тие таму го
однеле коњот, египетските фараони не биле со закосени очи како што биле Египтјаните и Месопотамците, до денес Берберите, туку со нормални очи. Најголем доказ е што нивната погребална кола не ја влечеле египетски туку бригиски говеда.
Бригите стапувале во брак во крвно сродство. Ова говори дека тие на бракот
му давале важност, најголема љубов, но никако како на тие простори со Семирамида, која била проститутка. Следи наспроти Бригите, жените на тие простори се
однесувале како Семирамида, а таа била само проститука. Еве го и следниов доказ:
Херодот 460. година п.н.е. запишал за сличниот обичај кој е спроведен во
храмот Астарте во Вавилон: „Ова што следи е најсрамниот обичај во Вавилон. Секоја жена родена во оваа земја мора да оди во храмот Астарта и еднаш во својот
живот мора да се соедини со странец...“. Таа на сопругот мора да му донесе пари.
Дека врската била со темните раси,Ескимите му ја даваат жената на туѓинец.
Брак во крвно сродство кај Египтјаните довело дегенерации кај фараоните.
Бриги биле Птоломејци, кои стапувале во брак во сродство. Исто така, Бриги биле Баските. Токму затоа и тие стапуваат во бракови во крвно сродство. Следи
кај нив да биде зголемен - Rh фактор како повисок степен на хомозиготност. Кај
Бригите=Брзјаците било внесено да не се стапува во брак во сродство до третто колено. Меѓутоа, во позафрлените западни бригиски простори уште било задржано.
Бидејќи еврејската историја била и египетска,1 значи, бригиска, и тие стапувале во брак во крвно сродство. А исто така, во христијанството, во православието,
Марија Богородица била претставена како Бригијка:без ниеден прамен од нејзината
коса да и стрчи вон шамијата, таа е загрлена до вратот и не и се гледа ниеден гол
дел на нозете. Тоа се гледа и при погребот, мртвата се закопува како Бригијка. Овој
начин на умирање и закопување били царско достоинство од време на антиката.
Исто така, таа не е претставена со закосени очи, туку со нормални очи како
Македонците, чии наследници останале во Палестина со сé Месопотамија и Египет.
Истото важи, и за Исус Христос2 со своите апостоли.Тие се преставени како тие носат сандалки, кои биле македонски. Такви сандалки носел Филип Македонски итн.
1

Историјата во Библијата, која била пишана за Евреите, била од просторите на Месопотамија со
Египет.Следи митот за Мојси (=мој си-кога ќерката на фараонот го кренала детето,рекла мој си син)
е оној за Саргон во кошница...Во време на Херодот не биле познати Евреи. Најбитно е што тој ги наведува сите оние кои се обрежале, а никаде ги нема само Евреите.Па Евреите се обрезувале во 8 ден.
До тој ден се отворени само трите долни чакри. Следи обрежаните не биле за наука, туку биле само
фанатици итн. Наспроти нив, свештеници не се обрезувале. Затоа само тие биле за наука, вештини...
Вештините биле на повеќебожците, а не на едножците. Македонец бил и Херод=Ирод, а не Евреин.
2
Споредувајќи го Исус Христос тој потполно содејствувал со она на Хорус... Слично било со други.
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Следи македонската жолто-црвена боја на одеждата: плаштот со црвена, а
ширитот со златна. Ама и македонскиот ореол кој зрачи како сонце со жолта боја.
Со ореол и царот Теодосиус I, кај Цирер3 на стр. 137, на мисориумот. Следи
стр. 140 со „Мозаик во мавзелеумот на царицата Гала Плацида во Равена преставување на добар пастир“; стр. 160 „Мозаик од крајот на 4- от век Христус претставен
меѓу апостолите... (Рим, Санта Пуденциана)“. За да се поврзе ореолот со сонцето,
на стр. 245 е „Златен мозаик со Христус како Хелиос на сончевата кола, опколен од
ластар (на винова лоза, Р.И.). Пронајден во мавзолеумот под долгата куќа на Петровата црква во Рим. 4 век“. Очигледни биле врските само со светата Македонија.
Денес православието ја има Богородица, а Католичката црква Семирамида.
Бидејќи се говори за разни традиции, тие биле поврзани и со расите- расни.
Следи белата раса била со фина коса, густа брада и обрастено тело. Ова било во спротивност на темната раса со густа коса, ретка брада- или без неа- и по телото необрастени. На Белците им припаѓале говедо, коњ итн., а на Темните слон,
бивол, камила, магаре итн. Со нив била врската со различни растенија за исхрана...
Токму затоа Белците се селеле кон Исток, а Темните кон Запад. Бидејќи се
говори за бивол, а тој до новата ера доспеал до Месопотамија, се потврдува, дека
никогаш немало Индоевропјани: Индијците биле темни, а Европјаните бели. Не е
случајно, што денес во Индија живеат темни и бели. Бидејќи две раси не можеле да
потекнат од едно исто подрачие, кај темните Индијци пристигнале Белците.
Белците во Индија го донеле своето говедо од кое произлегло зебу, со свои
измени. Тоа го имало до во Месопотамија. Од него било создадено и афричко зебу.
Следи Европјаните биле Белци, кои во леденото доба престојувале во Леванот, а оттаму го населиле јужниот Балкански Полуостров. Преселбите продолжиле
и потоа. Тие траат сé до денес. Досега нема ниеден доказ дека имало преселби на
Белци од континентот на Балканот. Бидејќи преселбите биле само со домашни животни (говедо, коњ...), а такви вон Балканот немало, никогаш немало преселби:
Историски биле познати Монголите. Следи тие да го внесат генот на монголскиот коњ во балканскиот (бригискиот) коњ. Биле познати Келтите, кои во старата ера дошле на Балканот... Меѓутоа, тие не донеле никакво свое домашно животно на Балканот. Ова било само поради тоа што коњот на Келтите бил само бригиски. Токму со коњот се потврдува бригиското потекло на Келтите. Од 19 век се
говори и за преселби за некакви словенски народи. Со тоа што до 19 век ниедно
животно не преминала на Балканот преку реката Дунав, а таа не била преминлива,
никогаш непреминале на Балканот било какви словенски народи. Такви и никогаш
не биле познати. Бидејќи до 20 век немало чартер летови, од континентот на Балканот до 20 век немало преселби, туку преселбите биле секогаш од и прека Балканот.
ПРВИ НАСЕЛБИ ВО КОНТИНЕНТОТ
Континенталците тврдат дека тие низ целиот континент биле домородци.
Меѓутоа, тие го забораваат најбитното. Ако Контиенталците би биле домородци во
континентот, тие како ловци и рибари само со првобитната крвна група 0 би изумреле околу 95% како што било со Индијанците во Америка. Но тоа не се случило.
Иако ваква е состојбата, Европјаните ја одбегнуваат вистината за преселби.
3

Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes, 1983 Herbig, München – Berlin.
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И токму затоа најпрво бил населен јужниот Балкански Полуостров, а тек потоа продолжило со северниот дел. Следи Подунавјето било со помлади населби од
јужниот Балкански Полуостров. Ова се потврдува со пчелата. Таа северно од реката
Дунав била темна како темните раси луѓе, а јужно светла како белата раса. Исто така, северно од реката Дунав биле диви животни, а јужно на Балкнот имало домашни животни. Бидејќи крвната група А била со мутација поради говедото и свињата,
таа била вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија, кои ги немало вон
Балканот. Токму само од него постепено се вршени преселбите во континентот.
За да се потврди дека Европа, вон Балканот, не била населена, таа нема стари населби, писменост итн. како оние на Балканот. И следи наодите во Македонија
се постари од оние на Подунавјето. А само тек по Подунвајето следи континентот.
Па и затоа градежите во континентот не се без прекинато живеење, како што
било на Балканот. На Балканот населбите се без прекин. Имало дури и пирамиди...
Следи преселбите биле постепени од и преку Балканот по долините ВардарМорава- Дунав- Рајна итн. Значи, преселбите биле вршени каде било потопло итн.
Ова најпрво се вршело во трагање на рудно богатство. Онаму каде такво било пронајдено, воглавно калај, кој бил потребен за бронза, таму се граделе населби.
Во прво време рудата се превезувала до Балканот со Мала Азија, а тек потоа таму
од рудата се добивал металот. Меѓутоа, ваквите преселби биле безначајни.
Со методот C- 14 се добива вредности многу постари, затоашто тој не е поуздан метод, за да се утврди точноста на наодите кои биле пронајдени насекаде.
Овде се наведува и што во Encarta, под Agriculture, стои: „Мешункастите растенија најдени во Тесалија и во Македонија датираат уште од околу 6000 години
пред Христа“. Значи, сојата како легуминоза со другите мешункасти култури биле
од Македонија. Тие долж јужна Азија биле пренесени низ Азија, дури во Америка,
пловејќи само по Тихиот Океан, Patifik=патифик=паттивик, пат тивок. Тие во Америка стигнале од Запад. Пченката не можела да биде од Америка, затоа што таа ја
имало во југозападен САД, но не југоисточен САД. Па се говори за пченкови полиња, а во 11 и 12 век н.е. за неа се најдува докази на Јужна Италија, а и Балканот.
Адамо-Витни пишат: „Лектините од пченката влијаат на производството на инсулин и често доведуваат до дијабетес и здебелување. Сите луѓе со крвнта група 0 треба да ја одбегнуваат пченката“...„Самиот житен глутен не го напаѓа типот В толку
сурово колку што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде на пченка, ељда и кикиритки, крајниот резултат е исто толку штетен“. Ова говори дека пченката не била
подесна за исхрана на Индијанците со крвна група 0 и за крвната група В на Темните. Ова објаснува дека тие биле само ловци и рибари. Па Темните потекнале јужно од Сахара кога Африка била споена со Индија- Индијанците биле Монголи.
Во прилог се наведува сé што било градено во Америка сé било со македонско, египетско, месопотамско и персиско потекло. Таму имало пирамиди, разни
градежи итн. Дури египетски хиероглифи и фонетско писмо, египетско балсамирање, календари итн. Па за нив се вели дека тие биле стари со илјади години од
старата ера. Меѓутоа, сé тоа било само после смртта на Александар Македонски.
Иако ваква е состојбата европските автори не ја бараат врската на мегалитите во Ирска, Британија, Скадинавија...со Левантот и неговите блиски простори.
туку обрано- од западна Европа Европјани влијаеле врз земјите на Левантот.
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При тоа тие се повикуваат на староста на мегалитите, утврдени со С-14, а не
дека тој метод не е точен да се потврди староста на оставштината од старата ера.
За несогласувањата се говори и во книгата „Животот- како настанал ?“- „Со
еволуција или со создавање ?“, 1999, WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA…OF NEW YORK…Brooklyn, New York, U.S.A.
Во наведената книга, на македонски јазик, на стр. 96, стои: „...Еден научен
журнал известил за студиите кои покажуваат дека ‘датумите одреден преку радиоактивното распаѓање можат да промашат- не само за неколку години туку и за низа
велични’. Тој рекол: ‘Човекот, на место да одел по Земјата 3,6 милиони години,
можеби бил отприлика само неколку илјади години’. На пример, да го земеме радиојагленородниот ‘часовник’. Оваа метода на радиојагленород датирање ја развиле научници од целиот свет во периодот од две децении. Таа била нашироко поздравена заради точното датирање на ракотворбите од човековата древна историја.
Но, потоа во Упсала (Шведска) била одржана една конференција на светски експерти, вклучувајќи радиохемичари, археолози и геолози за да се разменат забележувања. Извештајот од нивната конференција покажал дека основните претпоставки
на кои се темелеле мерењата не се достојни за доверба во поголем или помал степен. На пример, тоа открило дека стапката на формирање на радиоактивен јагленород во атмосферата не била доследна во минатото и дека оваа метода не е веродостојна во датирањето на предметите од околу 2.000 пр. н.е. или пред тоа...“.
Најдобар доказ се домашните животни. Ако Европјаните би биле домородци
во Европа,нивните домашни животни би биле како нив домородни на нивните простори. Домашните животни биле/се само со балканско потекло-Источносредоземје.
Се наведува генетското истражување, „Северна Африка- родно место на домашната мачка“, што го објави магацинот „Наука“, јавува Ројтер. Следи сите мачки
кои живеат во Азија потекнувале од едни подвидови што живеат во Северна Африка. Па затоа сите диви мачки во светот имаат заеднички предок кој живеел во Блискиот Исток. Не постојат посебни видови домашни мачки во Европа или во Јужна
Африка или во Кина. Според зачуваните докази, мачката била особено ценета меѓу
старите Египтјани,а при едно археолошко ископување на Кипар во 2004 година бил
пронајден скелет на мачка што укажува дека мачките биле чувани како домашни
миленици уште пред 9000 години.
Бидејќи Египет му припаѓал на Левантот, а тој потонал под морска вода, се
создало Средоземно Море. Тоа конечно се оформило околу 4000 г.п.н.е.
Прво бил населен јужниот Балкан, а тек потоа и тој цел се населил. А кога се
завршило населувањето на целиот Балкански Полуостров, преселбите продолжиле.
Преселбите биле по долината Вардар-Морава- Дунав- Рајна, биле пренесени
домашни животни и растенија. Таков пример бил со лозата до Лозана. Бидејќи во
Скадинавија со источно во Русија и денес е ладно тамо сé уште не успева лозата.
Следи помасовни преселби биле каде било најтопло- до и по реката Рајна. А
таа за народот била рај: рајов=рајон=рајот, рајв=рајн=рајт, Рајна=рајат, со в-н-т.
Ова се потврдува со ДНК.Со неа континентот е само со генетско-географска
оддалеченост од Балканот. Па најоддалечните простори се генетски најоддалечени.
Ова се гледа и на старите поморски карти. Најстари населби има околу јужното Црномерие со Егејското Море. Ова се потврдува со генетските истражувања.
Бригите се преселиле без Тројанско, а Македонците со Тројанско потекло.
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ТРОЈАНСКО ПОТЕКЛО
За Псаметих 7 век Бригите биле постари од Египтјаните.Пак, за Херодот Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Токму затоа следи Фригија била бригиска.
Иако историски од Бригите немало постаро, само поради Библијата, која била украдена историја од мноштво простори, следи да се одбегнува името Бриги. Но
тоа си останало до денес, а со разлика што тн.еврејска историја била/е фалсификат.
Во претходните книги ги собирав изворите за фалсификатите, како и оваа:
Иво Вукчевиќ,4 на стр. 23, пиши за „Персонификација на небото“:
„Чуениот руски научник А. Н. Афанасиев [1865- 69] го опишува Сварог со
следните зборови: ‘Сварог, како персонификација на небото, некогаш осветлен со
сончеви зраци, некогаш прекриено со облаци и осветлен со секавица, е сметан за
татко на сонцето и огнот. Во сенка на облаците молњата би го палел пламенот, појавувајќи се така како творец на небескиот оган. Земскиот оган пак, бил боженски
дар на Земјата во вид на светлост. Затоа е разумливо зошто Словените го почитувале огнот како син на Сварог ’ “.
Стр. 24 е: „Оживување на сонцето“, „Повисока вистина“ и „Не е реч Божја“.
„Во врска со Сварог и словенскиот соларен култ Афанасиев пиши: ‘Понатаму, разбивајќи ги облаците со молњави стрели, Сварог би предизвикал појава на
сонцето или, со метафоричен јазик на старина речено, би го палел сонцето кое го
угасиле демоните на темнината. Оваа поетска концепција исто така била применета
на утринското сонце кое се помалјало испод вело на ноќта. Со родувањето на сонцето и обновувањето на неговиот пламен била поврзана идејата за поновно родување.’ “.
„Треба да се истакне дека дури и денес одат толку далеку, говорејќи дека тогаш и сега соларниот култ претставува повисока вистина. За тоа Loyd M. Graham
пиши: ‘Сонцето е космички суд во кој е создаден оној крст викан материја, со други зборови, трансформатор на космичката енергија- тоа е чинител познат со илјади
години кои се претворени во мит: ‘Прометеј бил прв кој ги трансформирал атомите
прилагодувајќи ги на човечкото тело.’ Прометеј, кој го украл огнот од рајот и го
донел на Земјата, не е ништо друго до персонификована сончева светлост. Овде
огнот е заробена материја. Тоа се ‘Прометејеви окови’. Ослободената радијација,
таа ‘Прометеј го ослободила од оковите.’ Сé ова древните луѓе го знаеле и на светот му оставиле во она што го нарекуваме ‘древна мудрост’. ’ (L. M. Graham, Deceptions and Myts of the Bibel, 1975)“.
„Спрема ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е ништо друго до
конфузно извртување на древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е
‘реч Божји’, туку украдена од паганските извори. Нејзиниот Еден, Адам и Ева се од
вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не се ништо друго до делче околу четири стотини записи за поплавата; нејзините Арк и Арарат имаат свој еквивалент во митските верзии на Потопите; дури и имињата на Ноевите синови се копирани; така е и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновиот подвиг рушење на столбовите, Мојсиј е вообличен по углед на сиријскиот Мизеса;
неговото право по углед на Хамурабијев законик. Нејзиниот Месија е изведен од
египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови дословна се копија на египетските
4

Иво Вукчевиќ, во „Словенка Германија“, Пешиќ и синови, Белград, 2007. (Српски Београд, Р.И.)
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ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) најдува
137 сличност, додека измеѓу Христо и Кришна ги има на стотини.’
Со мешањето на законите на природата и процесите со Божјата волја, јудеохристијанската теологија, по верувањето на Грахам, го меша Пеколот со Рајот. Тој
така пиши: ‘Волјата Божја ! Волја Божја !- тоа е општопознат узвик на секој масовен убиец.’ “.
На стр. 26 е „Аспекти на Врховното боженство и Творецот“:
„Исто важи за словенскиот пагански систем. И тука исто така боговите се
аспекти на Врховниот бог или Творец; манифестацијата на универзалната узрочност. И овде е господар Перун, бог на војната и бурата, почитувана и моќна манифестација на словенскиот бог на боговите, Сварог. Не е тогаш изненадување што Прокопиј во трудот посветен на религијата на Словените, од средината на 6 век, Сварог 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 Gotthico)“.(Перун=Зевс=св.Илија-ист бог со разни имиња, Р.И.)
Кога тн.Словени=Белците на Перун не му жртвувале луѓе, се потврдува дека
канибализмот бил внесен од просторите каде живеела темна раса. Следи вакви канибалистички традиции биле однесени во Америка- по смртта на Александар Македонски, и континентот Европа, вон Балканот, само од македонските колонисти.
Иво Вукчевиќ, на стр. 38, говори за „Хорс“, со следниот текст:
„Паганскиот словенски бог сонце има исто потекло како ведски свар, староперсиски, како хвар кхсаета (славен бог сонце со кочиите и брзите коњи), подоцна
персиски хорсид (вечно, светлечко сонце). Е занимливо, можда случајно, дека во
староегипетската религија богот на небото Хор или Хар, во облик на орел, на чии
раширени крила се боговите, чии очи се сонце и месец, бил бог на над боговите.
Првата египетска династија, династија на обединителите, го почитувале Хор. Од
тоа време, со повремени прекини, постои верување дека секој фараон е човечка манифестација на Хора, додека прво име на секој фараон бил Хор...“.
Па митологија била една иста на народот Белци со еден тн.словенски јазик.
Хиксите, кои биле Бриги, во Египет го однеле коњот... Следеле фараоните...
Бидејќи Библијата била здружена, истото важело и за делата на тн.Хомер.
Првите книги на Библијата се пишани во Вавилон 6 век п.н.е. на арамејски
јазик, во кој се внесени канибалистички одлики на темните раси5 со заедничко потекло од пред да постојат континенти. Канибалистички одлики се внесени во пелазгиската митологија. Меѓутоа, сé до денес Бригите=Брзјаците не јадат човечко месо,
ниту било каква крв, која е нечиста. Исто така, тие не јадат коњско месо и млеко, а
пастувот бил Посејдон. Тие научиле да јадат говедско месо и млеко од Монголите,
а Бикот бил Зевс. До денес Бригите и пошироко Македонците не јадат други животни. Тие јаделе јаречко месо, а пиеле козјо млеко, а јарецот бил Арец=Арес, бог.
Бидејќи за Херодот Хесиод и Хомер биле од исто време, а Хомер никогаш и
немало, и „Илијада“ била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е.,
од тој век почнува митологијата на Хесиод и Хомер, дури што значеле боговите... :
5

На просторите на Месопотамија и Египет живееле две раси: бела и црна. Следи Црнците била канибалисти, до денес темните. Црнците се обрежувале, а и денес, дури и девојките. Херодот го наведува обржувањето на тие простори. Од Црнците го прифатиле и Белците. Тие две раси пишеле посебно. Се пронајдени наоди на исти плочи да се на два јазика еден покрај друг-и до заеднички јазик.
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„тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале
имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови“.
Бидејќи Атина ги владеела македонските приморски простори, таа бригиската митологија од Пелагонија, која до денес е најговедарска на јужниот Балкански Полуостров, што важи за најкоњарскиот Пелистер, ја поместила далеку на југ,
на македонскиот Олимп.Меѓутоа, тој како планина, која е гола, не може да се равни
со Пелистер. Бидејќи бикот бил Зевс, а пастувот Посејдон, за кои климатските прилики за маслинки и смокви не се погодни, никогаш Олимп не можел да биде митолошки со бик и пастув. Исто така, свињата го прати говедото. Следи главата со забите на нерезот биле носени на врвот на бродовите. Па затоа е врската со Посејдон.
Пеисистратос (Пизистрат) сакал Атињаните да имаат дело како што имало
во Египет, Месопотамија (Гилгамешов еп) итн. Тој го задолжил својот Редакциски
одбор да состави такво дело. Поради настанатата состојба итно да се создаде такво
дело, тоа било од трите области: магаре од Месопотамија до Египет, говедо и коњ
од Бригија и островите од Јадранско Море кои се населуваат токму од 6 век п.н.е.
Според Херодот, скитските коњи се плашеле од рикањето на магарината.
Ова било поради тоа што коњите не ги познавале магарињата од другото генетскогеографско подрачје. Следи лавот во Македонија бил како питомо животно, напаќајќи ја само камилата од друго генетско- географско подрачје како магарето. Дури
и коњот со магарето во Елада не давало плод- следела привремена неплодност- во
Елада тек тогаш било донесено магарето. Меѓутоа, тоа со она од Мала Азија давало
плод.Ова било затоа што во Мала Азија магаре до 480 г.п.н.е немало-со Персиското
Царство немало граници, кога таму било пренесено.И Атлантида било фалсификат.
Македонецот Аристотел не верувал дека постоела Атлантида.За ова е и доказот тоа
што фауната и флората на Атлантикот нема врска со Европа каде живеат Белците, а
вон Балканот немало говедо и свиња за да настане крвната група А на Белците, која
е вегетеријанска за житарици и мешункасти храни- Белците биле само во Левантот.
Во „Илијада“ источно од Троја било езеро (море), а западно од неа висока
планина. Во Пелагонија имало езеро и планина Пелистер со две очи... Токму Троја
се најдувала меѓу нив. Исто така, имало две реки, од кои една се вливала во друга.
Ова и мноштво друго се совпаѓа со Пелагонија. За ова во моите претходни книги.
Едната река била Скамандери=а камен дери, а другата Семоенс=Семенс=Семниса=Шемниса=Шемница.Вторава се вливала во првата Скамандер во 6 век п.н.е.,
Еригон во 5 век п.н.е. и Црна Река во 9 век н.е. Пак, река=рика, оти кога реката извира од камен (Скамандери) таа рика=ри ка.Еригон=е риг он, рига, нарига, носи, земја која е црна. Следи рига=ри га=Геа=зеа=зема=земја=змј=змеј...Бидејќи дери=де
ри, како дебре=де бре, се доаѓа до дери. Имало и град Дерион. Историски Дерион
се нарекувала областа на горниот тек на реката Еригон, со градовите Стибера, Алкомена и Брианион. Во прилог е реката Курдерес=к ур дерес: како на ј-уриш дереш.
Меѓутоа, тн.Троја се најдувала меѓу двете реки, во врска со езеро и планина.
Покрај Скамандери=Еригон=Црна Река се најдувала пештера Змејова Дупка.
Во Пелагонија постоело Пелагонско Езеро, а сé до 1963 година преостанало
Битолско Блато.Во него и Црна Река до 1963 година имало јагула-не во Мала Азија.
За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.
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Според Херодот, Бригите „живееле во Европа во соседство на Македонците“. Тој многу убаво објаснува, Европа била токму Горна Македонија, каде живееле
Бригите. Значи, постоеле Македонија (Долна Македонија) и Европа (во Горна Македонија). Кај Херодот просторите на Бригите и денес се на Брзјаците.
За Стефан Византиски (6 век) Троја била „западно од Македонија, во земјата
Европа“. Стефан Визатиски овој податок го користел од Мојсија Хоренски.
Мора да се разграничи кога била Илијада и зошто во неа ја нема Македонија
Историски се говори само за Аминта I (540-498) и Александар I (498-454).
Овде се бара врската со тиранинот Пеисистратос (547- 527). Следи историски Македонија била само со Александар I, а со него и со неговиот татко започнала
македонската историја. Па токму затоа од Редакцискиот одбор таа не биле внесена.
Бидејќи Македонија си го имала својот македонски Каранов род следи ова:
Постои народна песна Каранфило=каран фило, фило=пило, за род Каранов...
Карановиот род бил од 8 век п.н.е. со Аргеадите (Каран, Којнос, Тирима) ...
Бидејќи се пиши за Бригија,таа во Македонија влегла со Филип Македонски.
Иако Бригија влегла во Македонија нејзините традиции останале и за време
на Александар Македонски. Следи Македонците во Пакистан до денес имаат бригиски куќи... и други традиции (музика, носии...). Ама и преданија како нашиот
бригиски Силјан Штркот. Најбитен бил бригискиот симбол јарецот- богот Арес.
Името Бриги се сретнува и кај Марин Барлети во 16 век, во неговата книга
„Скендербег“, што опостоило сé до ден денес: Бриг=Бриж=Брж=Брз + јак = Брзјак.
Меѓутоа, Илијада била само со Македонците со Александар Македонски.
Македонците, во кои имало и Бриги, стигнале во Америка, пловејќи само на
Исток по Пацифик=Пативик, а Посејдон бил само Патодавател=пат о давател...
Како доказ дека не само Илијада била во врска со Александар Македонски,
кој неа ја обожувал и почитивал, се доказите и што белите Индијанци во Америка
биле со крвна група 0 и А, а монголските Индијанци само со крвна група 0 и ДНК
како во Кореја... Македонците во Америка однеле жртвување на луѓе, жртви на бог.
Таму однеле градежи, писменост (египетски хиероглифи и фонетско писмо), разни
традиции од Персија, Месоптамија, Египет и Македонија. Такво било и вадење на
срце како Семирамида + в = Свемирамида. Ама и египетско балзамирање... Тие го
однеле методот на омамување, со мала количина дрога, следи средството според
авторите биле Амала=а мала. До денес Македонците велат: каква количина ? Амала
=а мала. До денес постои поим амал=а мал, носач на мал терет. Бидејќи Готите биле мали, нивниот род бил Амал. Во Пеонија, според Мара до Мариово, на децата
им се давала мала количина дрога=драга=дража, која подражува. Тоа било од афион=апион=опион=опиум=опи ум.Пак, опиумот бил познат и во стариот Египет итн.
Во книгата на Гај Јулие Цезар (100- 44 г.п.н.е.), издавач Матица Српска, од
издвачот, на стр. 7, се наведува: „Гај Јулие Цезар, спрема општото мислење најголема личност во историјата на римскиот народ, и еден од најгенијалните луѓе што
ги дал човечкиот род, потекнува од племето Јулиевци, кој, поново спрема римската
традиција, води потекло од Јула, синот на тројанскиот јунак Енеја. Како Енеја бил
син на Анхиз и божицата Венера, тоа кај Римјаните било и вкоренета традиција дека во крвта на родот Јулиев, па спрема тоа и во крвта Цезарова, има некоја боженска примеса. Таква околност и традиција и го раководела најголемиот римски епски песник Вергилиј пишејќи ја Енеида, и воздигнувајќи го до ѕвезди својот совре-
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меник царот Август...Неколку години подоцна, и другиот голем римски песник
Овидиј го почнал своето дело Метаморфоза со создавање на светот, односно со хаосот, а го завршил со претворување на Јулија Цезар во ѕвезда те на тој начин царската куќа ја воздигнал до небеса“.
Се истакна: Енеј + в = Венеј, Венет-и. Па Македонија била венетска земја.
Бидејќи Илијада била преведена на коине во 3 век п.н.е. во Александрија, а
со Лив Андроник 240 г.п.н.е.започнува латинскиот,видлива е врската на Тројанското потекло на Римјаните само со и по смртта на Александар Македонски-не порано.
А за Тројанско потекло говорат и сите Европјани, а вакви се и Германците.
На Германците, што важи и за другите Континталци, нивното Тројанско потекло било само со Македонците.Ова било само по потпаѓањето на Македонија под
Рим. Тогаш Римјаните Македонците ги колонизирал низ континентот- ама и потоа.
„Во Забелешката за галската војна се опишани војните кои Цезар ги водел
не само во Галија, туку и во Германија и Британија, каде постигнал огромен успех“.
Цезар...и Јустинијан имале војници Македонци со своето Тројанско потекло.
БРИГИСКИ КЕЛТИ
Поимот Бриг=бриж=бриз=брз + јак = Брзјак до денес опстоил. Бригите низ
континентот се преселувале, ги крчеле шумите и создавале ораници. Па затоа тие
станале шумари со својот бог Пан, а шумите ги крчеле со секира=сек кира: сé сек,
таа сé секи=сечи. Следи келт-а=кирта=секирта=секирата. Таа сé кири=кили=убива.
За да се потврди дека Келтите биле шумари се и нивните Друиди. Следи
Друиди, у=в, дрвиди=дрвити=дрвит и- бригиско ит=ет: друи=дрви- се дрви дрвото.
Во Ларус6, том 3, на стр. 257, стои за Рим и Келти: „Меѓутоа, Рим е соочен
со големата опасност која претставува доаѓањето на освојувачите од север на неговите граници. Со потекло од централна Европа, од областа која се најдува измеѓу
Рајна и Дунав, Келтите можда веќе на почетокот на железното доба се појавиле во
северна Италија (Халштат). На почетокот на 6 век се населуваат во Галија, каде нивната култура, викана Латена (по името на археолошкото наоѓалиште недалеку од
езерото Нојшател), се менува во допир со локалното настеление (постепено го напуштаат спалувањето [посмртни урни] и воведуваат сохранување испод тумулуси).
Вешто обработувајќи ги металите и дрвото на своите шуми, тие го пронајдуваат најверојатно плугот со тркало (carruca) и бачварство, со што се објаснува развојот на
земјоделството во земјите кои живеат. Тие технички особини се исполуваат и во
изработување на нивните мечеви, чуени огрлици, тв. torques, накит понекогаш емајлиран, како и ваза од топен метал. Спрема тоа, тие располгаат со сјајна материјална
култура која, уз тоа, има и оригиналности. Ама на политичкиот план се одликуваат
со војноборност да основаат голема држава. И вистински, често владее неред меѓу
нивните разни племиња, кои понекогаш се собираат во сојузи со кои владеат кралеви, ама секогаш на војната аристократија и под влијание на свештеничките класи,
друиди, кои, истовремено свештениците, судиите и божанствата, изгледа уживаат
поголем углед од своите старешини“.
Се говори, Келтите „на почетокот на 6 век се населуваат во Галија“. А преселбите биле до долината Вардар- Морава- Дунав- Рајна, во Галија. Балкански тра6

1967, LIBRAIRIE LAROUSSE, PARIS, VUK KARADŽIĊ • BEOGRAD, 1973 на српски јазик.
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диции биле запалување на мртвите, а и нивно закопување, што тие го однеле дури
и во Индија,Кина итн.Балкански традиции биле сите оние кои овде и се наведуваат.
За да се дојде до некој степен на изработка на плуг, тркало, садови... е потребно неколку милениуми таков развиток. Ваков развоен процес уште не е познат.
Па келтската култура била само од 6 век п.н.е., а и никако порано. Не случајно, за Источното Средоземје во Ларус многу до овде е пишано, а за Келтите ништо.
„Со своите војни одлики ја надохнадувале расцепканоста и мошне брзо
успеваат да го прошират своето подрачје на своето распространување со масовен
покрет кој ги тера спрема богатите медитерантски полуострова. Додека прекорајнските Келти, изгледа, се населуваат на север на Галија под назив ‘Белги’, некои од
нив се населуваат на ибериското полуострово (6 век), каде околу 300. се појавуваат
под името Келтибери; други, тргнувајќи од Бохемија, продираат како буици спрема
Грција (го плачкаат Делфи 279/278) или одат во Мала Азија, каде се појавуваат под
името Галати (околу 278/270) и каде најпосле ги победил кралот Атал I од Пергам
(241). Во меѓувреме, трета група, која дошла од Галија, продрела со долината на реката Тесин во Италија и ја завзела областа околу Милано. Тогаш тие последни Келти се сукобуваат со Етрурците, го завземаат нивното место во долината на реката
По и ја забрзуваат нивната пропаст. Така доаѓаат во допир со Римјаните, чии легии
ги победуваат 381. на бреговите на Алиј. Победниците влегуваат во Рим плачкајќи
и палејќи го, ама не можат да го завземат Капитол. Да би ги зауставиле нивните понатамошни наезди, Римјаните се принудени да платат мошне голем откуп. Ова е
најопасна наезда, ама оние до кои ќе дојде со текот на 4 век ги држи Римјаните во
стален страв од русокосите војници облечени во ‘галски чакшири’. Во другата половина на 4 век се прошируваат римските хоризонти.После победата над Латините,
тие го освојуваат цел Лациум и основаат колонии и муниципији. Латините тогаш
добиваат второразредно граѓанско право, латинско право“.
Бидејќи во континентот, вон Балканот, можело да има само до простарепродукција, само да се задржувал истиот број на население, со приказот од Ларус,
сите Келти би се иселиле и од нив не би останало трага. Меѓутоа, тоа не се случило
затоашто преселбите продолжиле. Следеле македонските колонисти. Токму и затоа
кај Келтите и Некелтите во континентот сите традиции биле само едно: балкански.
Морис и др. пишат: „За Келтите првпат се дознава во Европа околу 750 г.п.
н.е. кога почнале да тргуваат со сол од Халштат (во денешна Австрија) со старите
Грци“...„Околу 750 г.п.н.е народите од регионот на Халштат во централна Европа
(во денешна Австрија) ги преминале Алпите за да тргуваат со старите Грци. Понеле
со себе сол што ја ваделе од планината околу Халштат и што ја користеле за конзервирање на храна. Келтите разменувале со сол со луксузна стока што ја изработувале грчките занаетчии. Грците ги нарекувале Келтон, име што личело на името со
кое тие се нарекувале. Денес ги нарекуваат Келти“...„Прво се населиле по долината
на реките Дунав и Рајна и околу 6 век п.н.е. дошле дури до денешна Франција, Белгија, Шпанија, Португалија, Британија и Ирска, како и до некои делови на Германија и северна Италија“...„На крајот од 1. век со целата келтска земја, освен далечните делови на Британија и Ирска, управувале Римјаните (кои Келтите ги нарекувале ‘Гали’)“.
Се гледа, Келтите биле од 750 г.п.н.е. Нивни први населби биле по реката
Дунав и Рајна како што биле преселбите на Балканот по долината Вардар-Морава-
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Дунав низ Европа. Ако кон наводот се додаде, на Келтите говедото и коњот биле
само балкански, сé е јасно. Тие се преселиле од и преку Балканот, никако инаку.
За да се потврди дека врската била со Балканот и Мала Азија следува:
Цезар, во Граѓанска војна, Прва книга, под 61, се говори за Келтоибери. Пак,
поимот Иберија се сретнува до на Кавказ,7 а со потекло од Балканот.Следи Иберија
да постане Пиринејски, а според Пирин, како во Македонија, а според пиреј итн.
Според едни се говори за Келти, а според други за Гали. Значи, Келти=Гали.
Меѓутоа, не е можно да се одбегнат поимити: Латобриги, Магетобриги... Па
од поимот Бриг била врската: Бриг=Бриж=Фриж...Brighton итн. Дури Фризија=Фригија=Бригија. Токму фризиското=бригиското говедо денес е најбројно. Меѓутоа,
не само тоа, туку сите европски говеда се бригиски со специјално протегање на роговите. Бидејќи тие се најдуваат на главата, а тие се најбитни за одбраната на говедото, се најголемиот доказ за бригиската Европа. Тоа што тие растат по породот
е само тоа што со нив не е можно нивно породување. Бидејќи забите на прасињата
не пречат при породување, прасината се раѓаат со нив.Затоа нивните заби се оштри.
Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ставена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,
дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...
Исто така, во прилог е што се говори, Келтите имале бригиска писменост...
Келти=Гали биле Бриги. Гревс пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа
на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била
со фригиско потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. (бригиска, Р.И.)
Според A.Meillet и A.Vaillant во “le Slave commun”- Seconde edition de revue
et augmenté avec le concours de A.Vaillant, Ed.Honoré Champion; Paris 1965.pg.13-18;
„Словенскиот јазик без прекин го продолжува индоевропскиот јазик, без кризи. Словенскиот јазик им го дал карактеристичниот изглед на грчкиот, италијанскиот, особено на латинскиот, келтскиот и германскиот јазик.
Словенскиот јазик е индоевропски, обликуван со долга употреба, навистина
длабоко променет, но тој во основа го зачувал општиот архаичен изглед. Лингвистичкото единство на словенските јазици, веќе на прв поглед се приближува до
истоветност која наоѓа своја потврда и објаснување во фактот, дека во едно одредено време, постоел само еден единствен јазик со кој говореле луѓето“.(Белци,Р.И.)
Македонскиот службен јазик како тн.словенски бил бригиски јазик=говор.
Е познат „Натпис во Дура-Еуропос“, а и со „Додаток А Натписите во Дура
Еуропос (Dura Europos). Следниов текст е земен од страниците 7577 од книгата на
Антониј Амброжиќ „Збогум на Бретања, транскрипција и превод на венетски пасуси и топоними“.
7
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Овој пасус се појави на еден рељеф на Митра (Mihras) во еден храм во ДураЕуропос, по должината на одбранбената линија на римската Еуфрат. Еден кој ова
го посветил (во друштво на двајца истакнати познаници) е командантот на стрелците, јарибол.
Облатот е означен со пасус XXXXIV.
Бидејќи го немам истоветниот фонт, го пренесувам алфабетот.
„…DI MI HRANET TO JESEN ZHENO H IO SDRAIE IA JE I RASIA RIBOLEUJC…’AT JE’ (?) GOSTOJETOT ON JE TOJI DE I TE ROJ…J”,со транскрипција:
„…DI MI HRANET TO JESEN ZHENO H JO SDRAJE JA JE I RASJA RIBOLEUJC…’AT JE’ (?) GOSTOJEDOT ON JE TOJI DE I TE ROJ (VAR) J !“.
Бретањците говореле тн.словенски јазик. Па тие и сите Белци говореле јазик
на Белци, тн.словенски. На „одбранбената линија“ имало и штит. Следи Штутгард,
освен студ (студен) гард (град) да биде и Штутгард=штут гард (град): штуд=штит.
Според Ростовцев,за време на римската доминација располамаме со изричити сведочења на апостолот Павле кој кажува дека населението во Мала Азија уште
говореле со фригијски и галаѓански јазик.Пак,во Мала Азија доаѓаат Келтите (Галатите) во 278 година п.н.е. Тие продреле длабоко во Мала Азија и се утврдиле во фригиската равница. Значи, се говореле двата јазика, кои биле бригиски- пелазгиски.
Кавендиш и Линг,8 кои на стр. 174 ги наведуваат ирските богови. Тие започнуваат токму со богот Бригит: „...Бригита, народна светица, на келтското говорно подрачје све до модерните времиња, заштитница на сточарството; нејзината
исцелителска моќ и нејзиниот свет оган кој не е достапен за сите машки, веројатно
претставува христијански одраз на паганската божица; еден лик на божанства е Бриганција, великата заштитничка божица Бриганта, на народ на север на Британија“.
Луј Леже,9 на стр. 10, во книгава стр. 17, пиши: „...за скадинавските божанства: Тора, Водан и Фриги (Fricco). Се верува во извесно сродство суеверјата на Саксонците, Словените и Швеѓаните...“. Значи, сите тие имале бригиско потекло.
Стр. 23, овде-38: „словенскиот Перун во скадинавскиот Тора, кого на колите
го влечат два впрегнати јарци, те силата на варницата од облакот, и пронес на екот
на громот...“. Следи Торовата мајка..., како што е Фреја или Фриг. Значи, Один,
Фреја,Фриг...биле бригиски,тн. словенски,со Скадинавците,што важи за Друидите.
Кристофер Најт и Робери Ломас, на стр. 64, говорат за скадинавско предание Один. Меѓутоа, Скадинаците се обратиле во христијанството после 1000. година. Па тие говорат за Торовата мајка..., „како што е Фреја или Фриг“. Значи, Один,
Фреја, Фриг...биле бригиски, тн.словенски,со Скадинавците,што важи за Друидите.
Значи, Бриги.И Викинзи со бригиско говедо и бригиска змија на лаѓите, итн.
Бидејќи со Филип Македонски Бригија влегла во Македонија, иако Бригите
постанале Македонци, тие понатаму биле свесни на своето потекло како Бриги. Ова
се гледа и според симболиката: Македонците останале со лав, а Бригите со јарец.
Следи глаголицата од Солунско со лавот да се пренесе во Далмација и Венеција, а
кирилицата од Бригија со јарецот во Истра. Токму затоа денес во Далмација симбол останал лавот, а во Истра јарецот. И низ континентот стигнал лавот и јарецот.
Па затоа денес низ Европа симбол бил лавот (Баварска, Англија...) и јарецот.
8
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МАКЕДОНЦИ КОЛОНИЗИРАНИ НИЗ КОНТИНЕНТОТ
Во мојата книга Античка=етничка Македонија наведив: „За културата и богатството на Македонската држава може да се заклучи од триумфот што го приредил Емилиј Паул во Рим, по победата над македонскиот крал Персеј кај Пидна во
168 г.пр.Хр. Пљачкањето и грабежот на римските легии на македонската земја по
враќањето на Емилиј Паул во Рим, а таму го прославувал најубавиот триумф што
дотогаш го видел Рим. За оваа свеченост (прослава), за време на кое биле сите храмови во Рим отворени, и во кој учествувал цел римски народ во свечени бели тоги,
траело три дена. На првиот ден била прикажани на 250 коли кои пренесувале само
ликови, слики и други уметнички дела, што римските легионери по Македонија ги
заплениле. Вториот ден на колите го носеле силното одземено оружје и штитови,
оклопи, мачеви, копја, узди и др. што со својот сјај на сонцето и тропањето од звукот, одавало некој јуначки и страшен призор, зад овие одело 3000 луѓе, кои носеле
750 садови полни со сребрени пари, зад ним други кои носеле разни сребрени садови, пехари, шоли итн. Треттиот ден бил најсјајен. Уште од рани зори звуците на
воените труби се рашириле по улиците и ја објавувале свеченоста. Кинисувањето
отпочнало со 120 жртвени волови, со позлатени рогови и накитени со венци и ленти, пратени од младинци облечени со китњасто извезени облекла и деца со златни
сребрени жртвени садови. Зад овие оделе војници, кои носеле 77 садови со златни
пари во нив и голем жртвен сад... потоа Персеј со својата фамилија, како и сите
повидни Македонци и др. истакнати занаетчии, донесени во Рим на број околу
150.000 луѓе“. Па и Македонците го изградиле Рим и тој постанал вистински град.
Не случајно, низ Континтеот, на пример, во Брититанија, Данска и Скадинавија во раните римски карти се наведуваат балкански имиња на реки, планини: ...
Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра,
Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска 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.
Се истакна што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик... дека во Европа се
дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување од
Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци, дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици... Ова се
совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под римско
ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот.
Ама колонизирањето на Македонците продолжило и по Цезар,во новата ера.
сé до тн.Византија, воглавно машки над 15 години, за Македонците да се истребат.
Цезар, во Прва книга, под 28, вели: “Кога тоа Цезар го сознал, им нареди на
оние преку чии земји оделе да ги бараат и повратат ако сакаат да се оправдаат, а
вратените ги вброји меѓу непријателите. Сите останатите, бидејќи ги предале талците, оружјето и бегалците ги прими на предавање. Заповедите Хелвеќаните, Тулингите и Латобригите да се вратат во земјата од која тргнале, а бидејќи потполно им
нестанало храна, гладот да би го ублажиле, им нареди на Алоброгите да им спремат нешто жито и сами градејќи и села, кои ги биле спасиле, поново ги изградиле.
Тоа го направил со разлог што не сакал она место откаде Хелвеќаните отишле да

20
остане пусто, Германите, кои преку Рајна стануваат, заради квалитетот на земјата
да не би преминувале од својата земја во земјата на Хелвеќаните па постанале соседи на покраината Галија и Алоброгите. Излегувајќи во пресрет и молбите на Хедуанците дека Бојите, кои биле познати по своето јунаштво, да се населат во својата земја. Овие земја им дале и подоцна ги прифатат под истите правни услови какви и самите имале. (Алоброги=Алобриги=ало бриги=Бриги: оди=иди, о=и, Р.И.)
29. Во логорот на Хелвеќаните е пронајден список,составен со грчка азбука,
во кој поименично е наведено кој број, кој е способен да носи оружје би тргнал од
куќата, а исто така посебно се наведени деца, старци и жени. Бројот на сите лица
бил: две стотни шеесет три илјади Хелвеќани, триесет шест илјади Тулинги, четириесет Латобриги, дваесет три илјади Раураки и триесет две илјади Боји. Од оние
што можеле оружје да носат до деведесет и две илјади. Целокупниот број изнесувал до три стотини и шеесет осум илјади, а оние што се повратиле во завичај, по
извршената процена, како Цезар бил наредил, излегол бројот од стотина и десет
илјади“. (Латобриги=лато бриги=Бриги и грчка азбука- Илијада од 3 век п.н.е, Р.И.)
Се потврдува дека за време на војувањето на Цезар мноштво од војската и
придружбата останало. Во римската војска војници имало и Македонци,сосе Бриги.
Цезар, во Пета книга, под 12, пиши: „Внатрешниот дел на Британија е населен со она што кажуваат дека спрема усменото предание се родени на самиот
остров, а приморскиот со она кои заради плачкање и наметнување војна од Белгија
преминале- и тие скоро сите се називаат според имињата на оние држави во кои се
родени па овде стигнале- и после војната тука останале и почнале земјата да ја обработуваат. Постој небројно мноштво луѓе, а зградите им се мошне чисти и скоро
сосем слични на галските, а и стока има огромен број. Се служат или со златни пари или железни штапчина, измерени спрема одговарачката тежина, вместо пари.
Тука во средината на земјата се јавува калај, а во приморските краишта и железо,
ама во незнатна количина. Употребуваат и туч, кој го увезуваат.Дрво има секој вид,
како и во Галија, освен бука и ела. Сметаат дека е грев да се јаде зајак, кокошка и
гуска, ама ипак ги одгледуваат заради забава и завеселувања. Краиштата им се потополи отколку во Галија и со помала лад“. (Животните биле малку за грев..., Р.И.)
Се говори за усно предание, а тоа можело да биде само некој век пред тоа.
Тие биле колонизирани и онаму каде имало рудно богатство, поготово калај. А населбите биле каде било потополо во Рајна и на други места. Бидејќи на тие простори преданијата биле нови,граделе згради со наследство откадешто дошле.Следи тие
имале и традиција, „а зградите им се мошне чисти и скоро сосем слични на галските, а и стока има огромен број“. Пак, домашните животни биле само балкански.
Цезар, во Шеста книга, под 14, пиши: „Друидите навикнале да не одат во
војна и да не го плаќаат со останатите ни заедничкиот порез, а ослободени од војската и им се опростени сите обврски. Примамени со таквите награди, а и самите
од себе, многу се посветуваат на науката па родителите и роднините таму ги испраќаат. Се раскажува дека таму се изучуваат голем број стихови. Затоа некои и по
дваесет години на науката останат. Тие мислат дека на науката не и е дозволено со
писмен пат да се пренесува, иако во јавните и приватните работи се служат обично
со грчката азбука. Се чини дека тоа го завеле од два разлога, што не сакаат науката
по народот да се шири и што сметаат дека оние кои учејќи во книгата се поуздуваат, помалку се трудат да памтат. Така повеќе се случува дека заблагодарувајќи на
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книгата марливоста во учењето и памтењето се запоставува. Особено сакаат и тоа
да го истакнат дека душата не умира, туку после смртта преоѓа од едни на други, а
тоа, како тие мислат, потекува на храброста, бидејќи се занемарува стравот од смртта. Освен тоа многу расправаат и за ѕвездите и нивните движења, за големината на
земјата и планетите, за природните појави, за снагата и моќта на бесмртните богови
па и тоа на младината го пренесуваат“.
Се истакна: „Се раскажува дека таму се изучуваат голем број стихови...во јавните и приватните работи се служат обично со грчката азбука“.
Пак, еладската азбука била јонска, на која била пишана Илијада. Таа во 3 век
п.н.е. била преведена на коине, па се говори и за коинско писмо. Да не се изуми дека Македонците пишеле со свои знаци, како оние што биле најдени на Каменот во
Розето во Египет. Значи, врската се трага со македонските колонисти и со Илијада.
И она што друго е наведено било поврзано со македонските колинисти.
Под 15. „Другиот сталеж е витешки...“. Македонците се бореле како витези.
Под 16: „Цел тој галски народ одвеќе одан на религијата па од тој разлог
оние кои се нападнати на тешките болести, како и оние кои во борбите и опасностите најдуваат, или принесуваат луѓе како жртви, или се заветуваат дека тие ќе
се жртвуваат па за таквите жртвени обреди ги користат друидите како извршители.
Тие држат дека во боженствената волја не може да се удоволи во колку животот на
човекот не се откупи со животот на човекот, а имаат и на јавни места за таа сврха
поставен жртвеник. Други поново имаат огромни кипови, чија утробо, исплетена со
шибље, го исполнат со живи луѓе па, бидејќи ги потпалат, луѓето обземени со оган
издушуваат.Сметаат да се казнат оние кои се фатени во крадење или разбојништво,
или со каков престап, се дражат со бесмртните богови, ама ако ги нема доволно од
тој вид, тие пристапуваат дури и ги казнуваат и невините“.
Бидејќи темните раси до денес се канибалистички, канибализмот бил внесен
во Илијада од просторите на темните раси.Црнци биле населени во Месопотамија...
Египет. Следи во Библијата да се внесат канибалистички навики, што важи и за во
Илијада. Такви традиции биле пренесени во Америка и во Континентот Европа.
Цезар, во Седма книга, под 1, пиши: „Бидејќи Галија е покорена, Цезар, како
било одлучено, тргнал во Италија да одржи собрание...“.
Со потпаѓање на Македонците под Рим, Македонците биле колонизирани.
Доказ дека Германците биле македонски колонисти, во прилог е она што го
наведуваат Кавендиш и Линг. Тие, на стр. 190, наведуваат една слика: „Паганска
германска митологија вклучувајќи го принесувањето на човечки жртви на богот
Tiwaz, богот на небото, и Wotan, богот на војната, чии жртви се обесувале за дрво.
Телата на жртвите понекогаш се фрлало во мочварите и барушините. Мумија од раното железно доба девојка со заврзана очи во мочвараата Windeby во Германија“.
Се кажа: „Один, Фреја, Фриг“, а овде Вотан, т=д, Водан, само тн.словенско.
Ова поврзување со Македонците, а не со Бригите, произлегува што Бригите
не ја познавале Илијада, а таа со Александар Македонски и неговиот учител Македонецот Аристотел, кој ја донел од Атина, станала многу позната. Токму во неа било внесено приложување на жртви на боговите, што било пренесено и во Америка.
А она што се говори за „Мумија од раното железно доба“, С-14 не е поуздан.
Такит, во Германија, под 3, пиши: „Споменуваат дека кај нив престојувал и
Херкул, па кога одат во битка, го опеваат прв од сите храбри мажи. А имаат и такви
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песни со чие кажување, кое го нарекуваат бардитум, ги соколат душите, а со самото пеење ја претскажуваат среќата во престојната војна...
Меѓу другото, некои сметаат дека и Одисеј, за време на неговите долги и
славни скитања, бил донесен и во овој океан, па ги посетил германските земји; се
мисли, исто така, дека од него бил основан и именуван Аскибургиј, сместен на брегот на Рен, кој и денес постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил откриен
жртвеник посветен на Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и
дека на границата меѓу Германија и Раетија сé уште можат да се видат некои споменици и гробови со грчки натписи...“.
Се говореше за бригиска писменост,како спротивност на тн.грчка писменост
Токму коинската (тн.грчка) писменост била со македонските колонисти.
Се потврдува дека овие традиции биле само од на македонски колонисти.
Па тој под 9 вели: „Од боговите најмногу го почитуваат Меркуриј, кому во
одредени денови можат да му се принесуваат и човечки жртви. Херкул и Марс ги
смилостивуваат со одредени животни. Дел од Свебите ѝ принесуваат жртви и на
Изида; ми беше тешко да дознаам од каде потекнува овој туѓински култ, освен ако
таа фигуричка во облик на лаѓа не сведочи дека тоа верување е донесено од надвор.
И не сметаат дека боговите треба да ги затвораат во ѕидовите, зашто тоа не одговара на нивното небеско величие, како што не доликува и да ги претставуваат со
човечки лик. Им посветуваат лагови и шумички и со божествени имиња го нарекуваат она таинствено нешто, кое го гледаат само во свет занес“.
Германците имале венетски=тн.словенски, а со колонизирање на Македонците и македонски, тн.Олимписки, богови. Дури „се принесуваат и човечки жртви“.
Такит, под 34, вели: „...Од таа страна се обидовме да допреме и до самиот
океан; се ширеше глас дека таму сé уште стојат Херкуловите столбови10- или затоа
што Херкул дошол дотаму, или зашто имаме обичај на неговата слава да ѝ припишуваме сé што е величествено. На Друз Германик не му недостасуваше смелост11:
но, Океанот не му дозволи да проникне во него и во Херкуловите тајни. По нив никој не се ни обиде, бидејќи се сметаше дека е посвето и подостојно за почит на божествените дела да се верува, одошто да се проникнува“.
А вакви традиции биле донесени само со Македонците, кои биле колонисти.
„39. Семнионите ги сметаат за најстари и најблогаодарни меѓу Свебите: тоа
се потврдува и со древноста на нивните верски обичаи. Во определено време, во
една шума која ја сметаат за света поради староста, убавината и тамошните обреди
на предците, се собираат пратеништва од сите сродни племиња, па откако ќе принесат човечки жртви, со варварски обреди слават некои страшни мистерии“.
Бидејќи имало човечки жртви, а канибалисти до денес се темните раси, оваа
традиција не била постара од 6 век п.н.е.,кога во Илијада бил внесен канибализмот.
Ова било пренесено и во Америка, каде стигнала флотата на Александар Македонски. Следи да се говори за канибализам од 6 век п.н.е. па по Александар и со Рим.
Замаровски пиши: „Така се сретнуваме со тврдењето дека Одисеј бил во Британија, Германија, Португалија, дека го препловил Црно Море, дека пристигнал уз
’ртод Добра нада, дека Еол островот го посетил за пловидбата на Индискиот океан.
10

Постојат и други Херкулови столбови, кои ги обележуваат неговите митски патувања: на Гибралтар, на Понт...
11
Друз Германик според Светониј бил првиот Римјанин кој запловил во Северното Море.
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Десетина научници точно го локализираат Скила и Харидба: еднаш Дардански канал, вторпат Месински теснец,а најновите научници го поставуваат во Гибралтар...“.
Ото Цирер, на стр. 269, вели: „Пиктите биле во Шкотска населени, веројатно
предкелтско племе. Тие се стопиле со келтските Скоти, кои прапочетно Ирска ја
населиле и во 1 век според ним именуваната земја Шкотска ја освоиле“.
Се работи за пред новата ера.Тогаш биле населени македонските колонисти.
Во прилог е што Цирер, и на стр. 301, вели: „...Како сопствено одржување на
античката традиција важи нарочно првиот голем манастир во Јужна Франција...“.
За да се гради некаков манастир, е потребен милениумски развиток до градеж, а не само неколку вековно живеење. Традициите за градење...биле балкански...
Следи во Единбург (=един бург) Скотите му подигнале споменик на Александар Македонски, како што било во Александрија, што важи и за во Македонија.
Скоти (од скот) кажуваат дека имаат македонско потекло. А тоа се гледа во
фустанчињата, а такви се носеле во Пелагонија- с. Кукуречани, македонската гајда
со македонски ритам седумосмини...Музичката група да се спореди и со фалангата.
Кога се говори за музиката, слична била и на Баските..., како и во Америка.
Следи песната „El condor pasa“ е како македонската „Со маки сум се родил“.
Исто така, се и дувачки инструменти како кавалот, а и низ како со шупелки.
Бидејќи се говори за музика следи и танцот на коњот липицанер. Тој не е воен марш, туку неговите нозе кога ги подигнува, тој танцува: нога напред па и назад.
Во прилог е и наводот што Александар Македонски обожувал да игра топка.
Следи топка да играат и Маите...Баските...Англичаните. Европски симбол останал
лавот кој бил македонски (Солунско), и јарецот кој опстоил бригиски=брзјачки.
Меровингите, наследниците на Франките, се наследници на Македонците.
Во THE HOLY BLOOD AND THE HOLY GRAIL By Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln, чија книга е преведена на српски јазик, се говори:
„Една од нив се однесува на потеклото на катарите, па иако во почетокот изгледало дека тоа е само академско прашање, се покажало подоцн дека тоа е прилично значајно. Мнозина скори историчари тврделе дека катарите потекнуваат од богомилите, секта која делувала во Бугарија во текот на десетиот и единасетиот век и
чии мисионери се отселиле на Запад. Нема сумливост дека меѓу еретиците на Лангдок бил и извесен број богомили.И навистина,еден познат богомилски проповедник
се истакнувал во политичките и верските збивања на тоа време. Па ипак, нашите
истражување го обелоденило темелното сведоштво за тоа дека катарите не воделе
потекло од богомилите. Напротив, се чини дека претставувале цвет на нешто што
на француско тло било вкоренето веќе со векови. Изгледа дека настанале скоро непосредно од ересите востанови и утврдени во Франција на самиот почеток на христијанската ера“.
Се истакна: „Нема сумливост дека меѓу еретиците на Лангдок бил и извесен
број богомили“. Се кажа и: „утврдени во Франција на самиот почеток на христијанската ера“. Па ова било од македонски колонисти по потпаѓање на Македонија под
Рим. Значи, двојно било наше: македонско пред Христос и бригиско со богомилите.
За богомилите се говори за Бугарија. А во 11-12 век постоела тн.Византија.
Се објаснува: „Богомилите во Бугарија и Македонија се јавуваат во 10 век.
Во Србија брзо се уништени, ама во Босна нашле уточиште. Во Босна богомилитесе христијани, како себе се нарекувале, образовале Црква босанска со незнатна је-
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рархија. На чело стоел дјед, потоа гости и старци. Постоел некој вид државна религија, потпора на домашното благородништво во борба за самосталност измеѓу
православниот Исток и католичкиот Запад. Во 14 и 15 век се повлекува пред католичеството и продирачкиот ислам.(прим.прев.)“. Православна била тн.Византија.
Бидејќи бугарските градови во 17 век Пловдив, Софија, Видин, Разград, Шумен и други биле во Македонија, денешните Бугари биле Македонци, а никако Бригите Бугари. Ама Македонија била до реката Дунав- српско предание. И во 1809 г.
Бидејќи Македонците во Пакистан, од војската на Александар Македонски,
останале Бриги, отпаѓа било што бугарско. Македонците во Пакистан и во Америка
-по смртта на Александар Македонски-, биле со слоговен јазик. Тој се разликува од
денешниот македонски,затошто бригискиот до денес има свој непрекинат развиток.
Тие пишат и за „‘Сечење на брестот’ во Жизор“. „...Спрема средновековните
хроничари, тоа место било сматрано свето од предхристијански времиња, а во текот на дванаесетиот век претставувал позорница на бројни сретнувања на кралевите на Англија и Франција. Насред Светото поле стоел еден древен брест. А годината 1188, во текот на состанокот на Хенри II Англиски и Филип II Француски, од
некој непознат разлог, тој брест постанал предмет на озбилен, дури крвав судир.
Спрема еден извештај, брестот пружал едини лад на Светото поле. Се говорело дека бил стар повеќе од осумсто години и толку широк да деветмина луѓе, држејќи се за рацете, одвај можеле да го обфатат неговото дебло. Се сматра дека Хенри II со својата придружба се склонил во ладовина на ова дрво, препуштувајќи го
францускиот монарх, кој стигнал подоцна, на немилосрдни сончеви зраци. До третиот ден на преговорите, наравот на Французите постанала раздражлива поради
жештините; оклопниците едни на други им дофрлувале навреди, полетале стрели
од редовите на Хенриевите велшки најамници. Тоа предизвикало уриш на Французите, бројно многу појаки од Англичаните. Овие другите побарале прибежиште зад
ѕидините на самиот Жизор, додека Французите, сматрале, да го засечат дрвото во
немоќниот бес. Филип II, потоа, одјурил увредено во Парис изјавувајќи дека не дошол во Жизор да ја игра улогата на дрвосечач“.
Се кажа за брестот: „Се говорело дека бил стар повеќе од осумсто години“.
Се потврдува, Меровингите таму биле пристигнати дури од пред Христос.
Hugh Seton- Watson, NATION AND STATES, 1977 Hugh Seton- Watson, 1980,
Globus- Zagreb, преведена на хрватски, го истакнува името Бодин. Следи тој пиши:
„Во текот на граѓанската војна се појавиле нови филозофски и политички
идеји, кои ги изразувале Бодин, Montaigne и некои нивни помали важни следбеници. Све повеќе преовладувало чуството дека Франција е поважна од специфичните
теолошки доктрини, нацијата е поважна од сектата. Испрво католиците уживале
предност на почитување кое народот му го искажувал на монархијата, симболот на
единството и големината на Франција: хугенотите биле побунети. Подоцна, кога
законитиот крал постанал хугенот, а екстремните се католици, странката на гизовците, се поврзала со Шпанија, одеднаш хугенотите,или les politiques средна струја,
се сметани родољуби. Хенрик IV, прифаќајќи ја старата вера 1593, е свесен дека
‘Париз валјда вреди една миса’, ги обединал мнозина Французи. Во подоцнежните
години, Франција изврсно се опоравила од своите маки, недвојбено затоа што нејзиниот народ и понатаму бил најброен, најинтелигентен и највешт во Европа; а Хенрик се задржал во сеќавањето како еден од најголемите француски кралеви, пому-
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дри и повеликодушни од Филип Аугуст, можда дури равен на Светиот Луј. Ама за
окцитанските родољуби на денешно доба Хенрик IV е подвоена појава: бил голем
водач и владетел, ама последица е неговата победа на стопување на окцитанијската
култура со француската“.
Како што била врската на Русија со семејството на Самуил, овде се среќава
и Бодин. Следи Ѓорѓи Војтех бил крупен феудалец од Скопје, кој кренал востание.
Бил повикан зетскиот кнез Константин Бодин. Тој бил во врска Самуил. Него го нарекле Петар. И токму Самуил, како Бриг=Брзјак, имал војници богомили, кои биле
Бриги, со бригиска Богомила... Следи богомилите бегале во Италија, Франција итн.
Бидејќи името Бодин било во врска со македонска Бригија, а традициите биле македонски, како оние во Ерусалим,во кој владееле Македонците (Ирод=Херод),
ништо не било еврејско туку само едно македонско, и тоа само од пред Христоса.
Се истакна: „Македонците во Пакистан и во Америка -по смртта на Александар Македонски-, биле со слоговен јазик“.Следи во Америка јазикот бил слоговен.
Па во Америка дури поимите се правеле,како што ги правеле Македонците.
Пијалокот Текила бил македонски:Текила=те кила, како Тесалоника=те Салоника...
Според Бискупот Диего де Ланде (16 век), Маите во Америка имале јазик
како на Баските. Баските до денес се со традиции како Македонците: бригиски куќи... река е ерека=е река12...црвени нижени пиперки...народни песни и игри итн.
Маите имаат орловски нос, како и Баските, на ист начин ја обработуваат земјата. Тие не орат, како останатите народи. Тие користат „лајас“, двозапчест рачваст стап, со кој се дупи во меката земја, ја прекопуваат, а потоа во неа фрлаат семе.
Играта топка кај Баските „јаи-алаи“ со корпа од врбови пруќа, сврзани со рака, неодоливо потсетува на „пок-а-ток“, древна игра на Маите.(Топка...пк=пок,Р.И.)
Има и други сличности, како што се тотемските плесови, верување во бесмртност на несохранети тела, обичај на вештачко истегнување на вратот итн.
Луис Спенс истакнува: „Името на Аутохтонус само имплицира ‘староседелец’, но мора да се нагласи дека Грците со него обично ги нарекувале жителите од
древно пелазгиско потекло, чии приказни, пишува Волтерс во својот ‘Класичен речник’, можеле да се споредат со приказните на Бајскиците од Шпанија и на Келтите од Велс“. (Келтите=Галите биле Бриги, бригиска писменост..., Велс=Велес, Р.И.)
Некои антроплози сметаат дека тие, заправо, се Скоти, кои тука ги населилЈулие Цезар. Според други, туку потомци на патријархот Тубол, Ноаховиот внук. А
трети настојуваат да докажат како потомци- Атлантијци.(Врска со Македонци,Р.И.)
Кавендиш- Линг пишат: „Освен тоа, Средна Америка може да се смета библиографско средиште на староседелците на Америка. Многу порано но што сти12

Според Олга Луковиќ-Пјановиќ,„можат да бидат најмалку 30 до 40%заедничко лексичко благо во
баскискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува: „Воопшто не се работи за еден поширок проблем.Формулација како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р
Славеска утврди многу повеќе сличности...според етимолошката анализа’, ‘Македонската наука досега...не се занимавала со истражувањето пред 6 век од нашата ера’ “. Херман Бергер во 1935 година
наведува дека јазикот на народот на Хунза бил брушански јазик. Според мелодичноста тој наликува
на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин
во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Македонија). Староштокавски (старосрпски) бил во Р.Македонија, средно до Крушевац и ново до Дунав.
Пак, српски и руски јазик биле тн.старословенски јазик.Значи, рускиот и српскиот биле македонски.

26
гнале Европјаните со своето писмо, Средноамериканците веќе имале книжари со
книги напишани на хартија или на пергамент, со пагинација на преклоп, или во вид
на армоника, чии садржини биле распоред на обредите и родословјето на моќните
семејства. Шпанците ги запазувале тие книги, како што паганите се однесувале во
однос на христијанското учење, ама неколку биле сочувани, оти биле пренесени во
Европа и денес се познати под името на книжарите или семејствата кои ги поседувале (Боргиа, Виена, Дрезден, Парис, Бодлеј). Некои биле сочувани и во Мексико,
заедно со трајните текстови врезани во камен или на дрво. Повеќето средноамерикански текстови се напишани со толтечко или Маја- писмо. Двете тие писма служат за одредување низови на ликови, броеви и знакови својствени на средноамеричките обреди и двете поврзани со мошне сложени календари. Иако книгите напишани на домородно писмо продолжило да се пиши во Средна Америка барем до 19
век, по шпанското освојување неколку писатели го прифатиле алфабетот како би ги
запишале своите јазици, во мах јазикот на Нахуа и Мајите. Средноамериканската
книжевност пишана на стародомородно и алфабетско писмо може да послужи како
меродавен водач за запознавање на начинот на живеење и мислење кои во Стариот
свет долго биле познати“. (Мексико=мек сик о: мек, к=г=х=в...; сик=сук..., Р.И.)
Наводот на авторите мора да се поврзе со знаците кои биле користени во североисточна Азија, од каде Монголите се преселиле во Америка. Тие немале алфабет. Токму и затоа фонетското писмо било македонско, а хиероглифите од Египет.
Меѓутоа, имало и тн.словенски хиероглифи, зашто пишував во претходните книги.
Се говори за македонско наследство со Тројанско потекло- се продолжува:
За Мајкл Бејџент, Риџард Лиј и Хенри Линколн, преданието на Иза произлегува од Изида, кое суштествува со Тамуз, или Адониз, чија глава била фрлена во
морето, како и со Орфеј, чија глава е однесена од реката Хебр, Волшебните способности на главата ја напоменуваат и за Бран Благословени со неговата чудодејна
глава од келтските преданија.Родословието на династијата на Меровингите или мистериозните собитија во јужна Франција, како и крепоста во Нормандија и Стене во
подножието на Ардените, некогашната престолнина на Меровингите, каде 679 година е убиен Дагобер II, било откриено дека династијата на Меривингите се потомци не само на Франција, но и други европски држави. Меровнигите се преставуваат и за преселници од древна Троја, кое го објаснува француските географски наименувања како Троа и Парис (Парис, синот на тројанскиот цар). Историчарите од
поново време докажуваат, дека Меровингите доаѓаат од древната област Аркадија.
Според ‘Документите’ претците на Меровингите се сврзани со владетелите на Аркадија. Некаде околу почетокот на новата ера се преселуваат на Дунав, потоа на
Рајна и во западните провинции на денешна Германија. За некои од првите древни
историчари Троја била основана од преселници, кои дошле од Аркадија (‘Аркадија’
доаѓа од ‘Аркадци’- народ на мечката). Според митологијата Аркад е син на Калисто, нимфа, сврзана со богињата на ловот Артемида и со Зевс во соѕвездието на Големата мечка. Така Сикамбите, франковско племе, од произлегле Меровингите, се
поклонуваат пред мечката, како кај древните Аркадци, применета форма на Артемида, или поточно, на галското и тоа на Ардуина, богиња покровителка на Ардените. Во почетокот на 5 век Меровингите ја преминале Рајна и се населуваат во Галија- денешна Белгија и северна Франција, крај Ардените. Еден век потоа областа
ја нарекле Австразија, со центар денешна Лотарингија. Во 448 година во Турне, си-
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нот на првиот Меровеј, е поставен како крал на Франките сé до 458 година кога
умира. Тој е сигурно првиот офицјален крал на Франките како обединат народ.
Се истакна: „Некаде околу почетокот на новата ера се преселуваат на Дунав,
потоа на Рајна и во западните провинции на денешна Германија“. Се потврдува дека преселбите биле на македонски колонисти и тоа по долината Вардар- МораваДунав- Рајна. Токму и затоа тие не биле Келти туку само македонски колонисти.
Се говори и за „За некои од првите древни историчари Троја била основана
од преселници, кои дошле од Аркадија (‘Аркадија’ доаѓа од ‘Аркадци’- народ на
мечката)“. Меѓутоа, аркадските простори биле/се за маслинки и смокви. А на тие
простори нема услови за зимски сон, како што се пелистерките предели, каде сé до
денес постои мечката, која убива=аркади.Тие бил коњарски- Пелагонија за говедо.
Се вели „народ на мечка“. Меѓутоа, во областа Квито (денешен Еквадор) завршните зборови на погребниот говор е за ѕвездите на Големата Мечка.
Деникен пиши за дивовите, кои се наоѓаат не само во Библијата, туку и Маите и Инките говорат за митови. Првиот род што пред потопот го создале „боговите“ бил родот на дивовите. Два истакнати дивови се викале Атлан (Atlas) и Theitani
(Титан). Деникен го споменува и преданието на Инките од Перу, Тиахуанак и продолжува за богот Макемаке, со неговиот симбол јајцето ! (Кокошка немало, Р.И.)
Видлива е врската со Библијата, која на коине е преведена во 3 век п.н.е. во
Александрија, што важело и за Илјада по смртта на Александар Македонски. После
него Македонија потпаѓа под Римската Империја-Македонците биле колонизирани.
За Беџент и Лиј, Шкотска е „единственото келтско царство од почетокот на
касното средновековие со добро организрани и независни политички институции“.
Во почетокот на 14 век келтските традиции се сливаат во една целост, на пример,
стариот „култ кон главата“ од келтското верување, дека душата се наоѓа во главата
и денес се гледа во едно од основите на древната келтска култура. Тоа може да се
изложи со митот за Бран Благословени, чија глава според традицијата од Лондон е
свртена со лицето кон Франција, за да ја чува Англија. По појавата на „Одисеја“ на
Хомер за историските сведоштва од „Илијада“ за опсадата на Троја, некои случки
во Стариот завет, на пример преминувањето на Црвено Море и законите, пратени
од Бог на Мојсеј, денес се примаат од многумина како „митови“. Некои сметаат, дека келтските саги за Кухулин и за „рицарите“ на црвената гранка ги изразуваат историските факти, дури во историјата на американскиот Див запад од 19 век се сметале за „мит“, на пример битката кај корал. Самиот Робин Худ го сметале за „добар
дух“, за потомок на старото келтско и саксонско божество на плодорието и растителноста. Зелениот човек- човечка глава, од устата, понекогаш и од ушите од кои
излегуваат лози, висат по стените.
Видлива е врската со Балканот, од каде биле преселбите, сосе лозата итн.
За Дјурант, Рим Франција ја нарекол Келтика, а тек во Цезарово време била
наречена Галија. Пак, Велс пиши усмената книжевност на Келтите кои продирале
кон запад не е сочувана потполно. Ирците, кои говореле келтски, најдолго го задржале својот примитивен живот. Тани, ирска Илијада, го опишува говедарскиот живот. Во Тани се јавува истиот општествен поредок како во Илијада.
А врската била со говедарската „Илијада“, преведена на коине во 3 век п.н.е.
Роберт Гревс во неговата книга за Грчките митови наведува има податоци
дека пред воведувањето на обликовната феничка азбука во Грција, постоел алфабет
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во вид на верски тајни кои ги чувале свештениците на Месечевата божица Ије или
Три Суѓаи. Тој бил сосем близок на календарскиот алфабет и словата не се означувале со знакови, веќе со гранчиња на различни дрва кои симболизирале годишно
доба и поедини месеци. Древната ирска азбука, како и таа на Друидите во Галија,
сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била фригиско потекло и се
сложува со пелашката и латиницата. Може да се докаже дека имињата на словата
во ирската била донесена од Грција.
Следи со македонските колонисти, како Македонци,имало и Бриги=Брзјаци.
Б.Гавела наведува, дека Пелазгите и Пеластите, како ги нарекуваат лингвистите, биле старбалкански народ, Пеласти се транскрибира во Пелазги... Тие имале
светилишта посветени на божиците: во Атина божицата Партенос, во Елеузин божицата Деметра, во Олимпија божицата Хера. Преставата на пеперутките како симбол се одржал. На саркофагот во Капитоилскио музеј на божицата Атина се гледа
во совремнениот пример во Велс и западна Шкотска, каде народот мисли дека белите пеперутките како душата на покојникот ги храни со мед и вода, додека шарените ги убива. Ако кон ова се додаде и Цезар, кој според Апијан принел жртви на
Марс и Венера, своите прародители (оти сметал дека родот на Јулиеви водел потекло од Енеја и Јула, син Енејов), сé е јасно. Со Илијада била врската на Европјаните, дело кое било од 6 век п.н.е.: Велс=Велс=Велес (Волос), а и во Македонија.
Како што со глаголицата од Македонија (Солунско) во Далмација и Венеција бил пренесен симболот лав и од Бригија Кирилицата со јарецот во Истра, исто
така низ континентот биле пренесени симболите лав и јарец. Дури на врвот на лаѓите кај Викинзите има бригиско-македонски симбол: тело на змија со глава на лав.
Ама сé тоа не било. Покрај бригискиот јарец, бригиски бил и петелот-галскиот итн.
Следи да се шири и името Европа која го носела Бригија, денес Брзјакија.
Исто така, тоа важело за Тројанското потекло, кое било поврзано со Пријам.
С.Антолјак, на стр. 166, вели: „...Дури еден подоцнежен спис, кој се базира
врз извадоците на Фредегар, изнесува дека Франците го имаат истото потекло како
и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па потоа таму се
отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги примил“.
Следи Пријам бил едногласно на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,13 има наслов „Ведска Priya,современа српска Прија, скадинавска Freya и старо словенска Priya“.
Значи, Прија била бригиска=фригиска, основа за Пријам, само тн.словенско.
Потоа таа наведува: „Понајпред, Фрејр и Фреја биле пријателски боженства,
кои околу себе го расипувале благословот, одликувајќи се особено со сјајот, убавината и мудроста; како таква, тие дарувале благосостојба, која произлегувала од љубовта и богатството.
Германските научници залудно барале објаснување на етимологијата на Фрејра и Фреја, повикувајќи се на Сакс Граматик, Грим, па дури и на Улофилин превод, но залудно.
Не влегувајќи овде во подолгиот мит за наведените боженства, кои за нашата студија не е битен, да го наведеме најнапред една едина реченица на Војциех Кетризински од стр. 104:
13

Олга Луковиќ- Пјановиќ, „Срби... народ најстарији“, АИЗ Досие, Белград, 1990.
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‘Ihre Name lautet in rein slawischer Form Priya’…’Ihre Wesen entspricht nach
der mater verborum der latenischen Venus; Priya ist demnoch die Göttin der Liebe.’
Ево го горниот навод во превод:
‘Нејзиното име гласи во потполен словенски облик Прија’...‘Нејзиното суштество одговара по (речникот) мајка збор на латински; спрема тоа, Прија е божица на љубовта’. (Љубов, љ=л + ј, лубов=луб ов: луб=либ, у=и, либе=Liebe, Р.И.)
Мислиме, дека во врска со овие примери- дури ни читателите, кои српскиот
јазик не го знае- немаме потреба да докажуваме... прија со глаголот пријати...“.
Иако ваква била состојбата, ќе се пренесе спротивно мислење- со романи.
Вилкен,14 на стр.352, пиши: „Книгата на Нисами за Александар веќе спомнавме дека е една од последните фази на Александровата визија, која води потекло од
Александрија од минатото време, а подоцна, од почетокот на средниот век, се прошири низ целиот свет, како на Исток така и на Запад. Иако грчката верзија на Псевдо-Калистен, што е темел на сите овие ориенталски и западни дела, не е толку популарна книга, како што порано се претпоставуваше, бидејќи има малку научна содржина, слична со историчарите на Александар, а особено со Клитарх, сепак циркулацијата на овој туѓ литературен продукт покажува колку е голема импресијата
на херојската фигура на Александар врз наредните генерации.Од латинските преводи на Јулиус Валериус (четврти век) и на Аркпрезвитер Лео (десетти век), Александровата визија на Псевдо- Калистен стана позната за цивилизираните народи на
Европа и беше репродуцирана на различни јазици сé до Исланд. Дури и германската поема за Александар од свештеникот Лампрехт (околу 1130 година) низ медиумот на француската поема на Албрехт од Базансон (единаесетти век) се враќа на
истиот извор. Слично, ориенталските народи презедоа половина прозаични, половина митолошки книги на Псевдо-Калистен, преведана и соединета со многу карактеристики на легендата за Александар што разрасна на Исток. Додека христијанските ориенталци ја зачуваа карактеристиката за легендата што се појави од египетскиот локален патриотизам, при што Александар беше син на последниот египетски фараон, Нектанебо15 II, Фирдауси и Нисами од персиска национална гордост го
направија Александар потомок на Ахеменидската куќа, а со тоа и нивни национален херој. Кај муслиманските поети Александар е муслиман, кој, како кај Нисами,
оди во Мека и се моли во Каба. Во Коранот Александар продолжи да живее. Дукларнаин (оној со два рога)16, спомнат во осумаесеттиот век, се идентификува како
Искандер, веројатно како сеќавање на синот на Амон декориран со два рога на
Амон. Дури и во еврејската есхатолошка литература Александар има свој дел. Така,
секоја раса на свој начин се обидела да го присвои Александар“. (Дукла..., Р.И.)
Меѓутоа,никаде не се наведува латинскиот автор Куртиј Руф само од 15 век.
„Најмногу изненадува она што, според извештаите на современите патници,
дури и во наше време, сеќавањата за Александар се незрели и сосема несигурни во
многу места. Така, Франц Фон Шварц, кој на крајот од минатиот век живееше подолго во Туркестан, потврдува дека главните водачи на источните планински предели на Бадакстан се директни потомци на Александар, додека другите жители на
оваа земја се сметаат за потомци на Александровите генерали и борци. Во Маргхе14

Улрих Вилкен, „Александар Македонски“, 1988, Мисла- Скопје.
Нектанебо=некта небо,како за Вавилонската кула Небокатница=небо катница,со Зигурет=сигурет.
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Во Библијата, владетелот како Александар Македонски, е означен само како јарец=ј арец=Арес.
15
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лан,главниот град на Ферхана,мажите и денес длабоко го почитуваат црвеното свилено знаме, верувајќи дека Александар го употребувал во своите походи и дека неговиот божемен гроб е задржан како свето место. Свен Хедин известува нешто слично од ова. Бидејќи Александар никогаш не дошол до овие источни предели, Фон
Шварц веројатно тоа го поврзува со старото население на Бактрија и Согдијана кое
беше прогонето од Монголците во овие региони, а ги понесе со себе спомените за
Александар во своите нови домови. Така, името на Александар не е избришано дури и со пљачкашките напади на Јенгцин Кан и на Темерлан“. (Капа=кауза..., Р.И.)
Ова се случи истото и во Македонија. Иако во Македонија традициите си
продолжиле сé до со 19 век, а такви дела собирал С.Верковиќ, што важи и за други,
се говори за Александар Македонски: „Преку романите за Александар, приказната
од средниот век стигнала до денешните дни и го опфатила целиот свет“. Меѓутоа,
вакви традиции не постојат во Елада, која цела македонска историја ја присвоила.
Бидејќи од 1767 година, кога беше укината Охридската архиепископија, а
потоа се доспева до колективна неписменост, сеќавањата во 19 век биле традиции...
Со нејзиното укинување се уништи книжевниот фонд... Најбитно беше што
во црквите се водеше матичното книговодство, кое водеше непрекинато запишување на семејството од самиот свој почеток. Имињата на семејствата беа антички
македонски. За тоа потполно да се уништи се внесе правило да се доделуваат нови
презимиња според дедото, татко на таткото на родениот. Токму на тој начин се изгуби коренот.Не случајно,денес презимињата достигаат само во последниот век, но
никако порано. Така се изгуби коренот на античките Македонци со своите Бриги.
ГАЛСКА ВОЈНА
Гај Јулие Цезар ја напишал книгата Галска војна- Граѓанска војна. Таа е
објавена како античка книжевност на Матица Српска. Во оригинал: C. Iulii Caésaris
BELLUM GALLLICUM COMENTARII REBUM GESTARUM- COMMENTARII BELII CIVILIS. Следи поимот бела бил на античките Македонци, кој до денес ние во
Битола како бригиски=брзјачки град го користиме во непромената форма и со исто
значење. Токму и затоа ние Битолчаните велима тој белаџија секогаш прави бели.
„Цазер е роден во Рим годината 101, а според некои верзии 100. год...“.
Во книгата Галска војна, на стр. 15, се започнува со Прва книга:
„1. Цела Галија е поделена на три дела. Еден од нив се населуваат Белги, други Аквитани и трети оние кои на својот јазик се викат Келти, а наш јазик Гали.
Сите тие меѓусебно се разликуваат со јазикот, установите и законите. Галите од
Аквитанија ги дели реката Гарона, од од Белгите Марна и Сена. Од сите тие најјаки
се Белгите, оти од културните и цивилизирани провинции јако се оддалечени па трговците со ним ретко собраќаат и не увезуваат она што им годи на човечките срца,
а и им се најблиски на Германците кои преку Рајна борават и со кои непрестално
водат војна. Затоа Хелвеќаните останатите Гали со храброст ги надминуваат, што
готово во секојдневните борби со Германите се огледуваат, било во своите земји да
ги одбиваат, било само во нивната земја да водат војна. Еден дел, за кого е речено
дека го држат Галите, почнува од реката Рона, допира до реката Гарона, на океанот
и земјата на Белгите, а од страна на Секваните и Хелвеќаните се пружа дури реката
Рајна и се простира спрема север. Белгите од крајната граница на Галија допираат
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до долниот дел на реката Рајна и се свртени спрема север и исток. Аквитанија се
пружа од реката Гарона до планините Пиринеј и оној дел на океанот кој допира до
Шпанија, а се простира на запад и север“.
Јас признавам само истогласно толкување, никако описно, како што се чини.
Поимите се на тн.словенски јазик: Гали=гали- да се гали, Белги=белг=белег
а, Аквитани=а к вита н и и Келти=керти=кирти секирти, келта=секира, за шумари.
Следи да се крчат шумите и да се прават ораници. Остануваат само панови, според
пан, кој бил пастирски бог и шумски демон, како и господин на полски, чешки и
словачки.Следи Пан бил само бог на шумата или господар. До денес на македонски
постои паница, а таа се прави од пан + ј = пањ. И затоа на битолски денес и пањца.
Бидејќи се говори за богот Пан, следи: с + Пан = Спан,с=ш, Шпан=Шпанија.
Следи река Гарона=гарона=ге рона: га=Геа=земја рона, земјата да ја рони; а
затоа постои и Рона; Марна=марна; Сена=сена;Рајна=рајна, од рајон, а=женски род;
Хелвет=хел вет, Хелиос, х=б, белиос, хел=бел од сонцето и светлина=с вет лина:
вет=вет; Секвани=сек вани; Пиринеј=Пирин.. од пир, крал Пир, пиреј, кој се пири...
Да не се изуми , денешниот македонски јазик имал понатамошен развиток.
Под 2 е Оргеториг=ор ге ториг=то риг: ор ге=Геа то (тој) риг=рига, нарига...
Марко=Марко=мар ко; Месел=месел; Пизон=пиз он, з=с; Јура=ј ура;Леман=лем ан.
Под 3: Кастига=ка стига; Катаманталед=ка та ман та лед: ка (ко, како), та=
тој ман за мани=удри, од ман=мин=мон=мун=човек а мина=луѓе, лед=лед; Думнориг=думно риг; Хедуанци + в = Хедуванци=х едуванци=е дуван..; Дивицијаков=
диви цијаков=ци (ти) јаков,според јак до Јаков=јак ков, како животно јак кое е јако;
Под 5: Раурики=рау рик и, р=л, Лаурик=лаур ик; Тулинг=ту линг=линк; Боји
само боји; Латобриги=лато бриги; Норик=нор ик, како Нореја=нор од нора, понор...
Под 6: Генова=гено ва: Гено=Жено, следи и генет=женет; Порфирогенет=
пор фиро генет: пор-а, фиро=пиро, генет=женет: пора=отвор, пиро топлина=жештина при пороѓај, генет=женета, само жена и Гина- гинокологија=гино колог; Аула
=а ула или у=в авла итн.
Под 10: Сантон, а=о, сонтон=сонт он: сонт=сонц; Лабијена=л абијена=а бијена; Грајоцели=грајо цели: грај=греи, од кај греиш...; Катуриги=ка тури ги; Воконтиј; Алоброга=Алобрига;И Ламерика=л Америка,Америго=а мери го Вес-пуч-и.
Под 11 Амбар=амбар; под 13: Дивикон=дивик он; под 16: Лиска=лис ка, а за
објаснување на стр. 388 стои: Алесиј-како во бригиска Албанија Алесиос за Лес, с=
ш, Леш, лешник. Следи од леска се добива лесик=лешик + н = лешник; под 19: Троцила=троц ила; под 23: Бибракта=би бракта=вракта в ракта=раката; Емилиј=е милиј од мил, како Милет, Милан до Милано; под 31: Ариовист=арио вист: арио=а рио
и вист=ви ист, оти виста=биста е ист-а; Харуда=х аруда=а руда; Магетобриги=магето бриги; под 37: Тревери од трева- Тревари; Свеби=Свеви- с=тн.словенско; под
38: Весонци од весон, ц=т или Весонце=в есонце=е сонце; под 47: Кабура=ка бура;
Втора книга, како што Белги од бел следи под 4: Беловаци; Свесиони=све
сиони; Атребати=а требати; Амбијани=а м (н) бијани; Морини=морин и; Менапи...
Калет=калет и, калење; Велиокаси=вели о каси; Вироманди=виро ман ди...Атуатуци...Кондруси=кон д руси; Ебурони=е бурон и; Цероси=церос-и;Цемани=це ман и...
под 12: Реми=реми; под 13: Галбе=галбе; Братуспанциј=брату с панциј=пан циј,
ц=т, како бригиското=брзјачкото братучед чедо брату... под 34: Венети; Венела=ве-
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нела, Осис=оси с; Кориосолити=кори о солити; Есувија=е суви..; Редони=редон и;
под 35: Карнуте=к арнут=арну т; Туроне=ту роне...
Трета книга, под 7: Седуни=се дуни; Крас=крас; Терасидиј=терас, с=ш, идиј;
Унеле=унеле, у=в; Есувиј=е сувиј и с увиј; Требиј; Кориосолит; Квинт=к винт=винет; Веланиј од Велан Силиј=силиј; Венет=Венет; под 9: Лесковија; Намнете... Менапија=мена пија- мена измена, промена, смена, менопауза со месец; под 17:Сабин,
б=в, Савин; Виридовиг=вири довиг, г=к... итн.
Четврта книга под 4: Усипети=у сипети; Тенктери=тенк (о...) тери... итн.;
под 10: Атриј=а триј;
Пета книга под 1: Пирусти=пирусти итн.; под 39: Левак=левак итн.; под 53:
Самаробрива=сама робрива=роб рива; Росци=рос, ц=т; под 54: Каварина=ка варин
а итн.; Во прилог е што левакот е инка, а градот на Инките бил како во инка=левак.
Шеста книга, под 14: Друиди, у=в, дрвиди=дрвити=дрвит и- бригиско ит=ет;
под 29 се говори за Убија=убија, Волкациј според Волкац=волкат, Басила=Васила=
ва сила: Василе=Василеус, у=в, Валилевс + ки = Василевски - в = Васлески;
Седма книга, под 14. Верцингеториг, Велаунодуну=велаун одуну и Новиодуну=нови одуну; под 31: „...Нитиоброга Теутомат, Оловиконов син...“; под 33:
Конвиктолитав=кон викто литав; под 37: Литавик=лита вик; под 38: Виридомар=
вири домар; под 42: Аристија според арист во градот Кавилон=ка вилон, спореди
со Вавилон=ва вилон; под 54: Епоредорига=е по редо рига;под 58: Метлосед=метло
сед; под 68: Алезиј, град на Мандубиј: Алезиј=алесиј=а лес... леска и Мандубиј-=
ман д убиј (ман=човек де убиј...); под 75: „Сегусијав, Амбиварета, Аулерка, Брановика (Блановија)...Арверна...Елеутете, Кадурке, Габале и Велавије...Секвана, Сенона, Битурига, Сантона, Рутена и Карнута...Беловак...Лемовик...Пиктона и Турона, и
Паризија и Хелветија...Свесиона, Амбијана, Медиометрика, Петрокорија, Нервија,
Морина и Нитоброга...Аулерка и Ценомана...Атребата...Велиокаса, Лесковија и
Аулерка. Од Ебуровика...Раурака и Боја...Ареморици...Кориосолити, Редони, Амбибарији, Колети, Осисми, Венети, Лемовици и Унели. Од овие Беловаци...Комија“;
под 83: Арверна Веркасивелауна; под 88: Седул;
Осма книга, под 1: Балбе; под 17: „...Кореј, водач на Беловаките...“; под 27:
Думнак; под 28: Квинт Атија Вар; под 30: Драпет=драп ет, од драп-а до драперај;
под 44: Еспанакта=е спанакт, спанакот, к=ќ; под 54: Помпеј=по м пеј;
Овие наведени, како и другите ненаведени поими, се на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Бидејќи Континенталците се бореле против тн.Словени,
сите имиња биле потиснати. Следи да се појават нови имиња. Ваквото дело било на
Рим со своите Франки, кои се бореле да се истреби одвратната тн.словенска раса.
Шеста книга, под 17: „Од боговите најповеќе го почитуваат Меркур. Негови
светилишта ги има наповеќе. Кажуваат дека тој е пронајдувач на сите вештини, дека е водач на патиштата и патувањата, а мислат дека има најголема моќ и кај стекнување на пари и во трговијата. После него се Аполон и Марта и Јупитер и Минерва. За ним имаат скоро исти мислења како и останатите народи: дека Аполон ги
тера болестите, дека Минерва го дала почетокот на занаетот и уметноста, дека Јупитер го држи небеското царство, дека Март води војни. Кога одлучат во борбата
да се огледуваат, нему му заветуваат повеќето она што во војната го задобијат, а
бидејќи победат, запленетите животни ги жртвуваат, а останатите работи на едно
место ги соберат. Во многу држави е можно да се видат подигнати гомила на овие
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предмети посветени на местата. А поретко се занемарува светата обврска па или
онаа што е изложена е однесе, а за престапи таков вид е одредена најтешка казна со
ставање на мака“. (Се истакна: „запленетите животни ги жртвуваат“- без луѓе, Р.И.)
Исти богови со различни имиња: македонски, римски и тн.словенски. Како
што римските биле вон Балканот, истото било и за тн.словенски. Па и затоа според
Луј Леже, „кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на домашните богови“. Ним со милениумски огништа тоа не им било потребно. Ова било во спротивност на ненаселениот континент чии Келти биле Бриги и македонски колонисти...
Под 21: „Германите на оваков начин живот многу се разликуваат, оти немаат друдида кои со верски ритуал раководат,ниту марат за жртвување на обреди. Тие
држат само до оние кои ги гледаат и со чија помош очигледно се користат: до Сонце, Вулкан и Месец, а за останатите не слушнале ни по раскажување. Целиот живот
им се состои во лов и во делатности војна природа, а од мали нозе се привикнуваат
на напори издржливост. Оние кои меѓу ним останат најдолго како неженети, уживаат најповеќе во пофалби, бидејќи сметаат дека тоа го зачврстува стасот, ја потхранува снагата, а ги јача живците. Да се дојде до претстава за жена пред дваесеттата година го сметаат за најсрамен чин, но ипак тоа така не се скрива, оти и измешани во реката се капат и како покривачи употребуваат кожи и мали парчина крзна, додека големиот дел на телото е гол“. („марат за жртвување на обреди“, Р.И.)
Херодот пише дека во Скитија се селеле Балканци од разни причини. Бидејќи кај нив не доспеала Илијада, тие во многу нешто се разликувале од македонските колинисти низ Европа. Па Германци имало и постари, како Венети=тн.Словени.
Под 24. „Било тоа порано време кога Галите Германите со храброст ги надвисувале па и што повеќе и војни наметнувале, а поради големиот број луѓе и оскудица во земјата тие и колонии преку Рајна основале. Затоа тие места во Германија
кои се најплодни, околу шумата Херцинија, а за која знам по раскажувањето дека
му била позната на Ератостен и на некои Грци, а кои тие ја викаат Орцинија дека ја
освоиле Волки Тектосаги и тука се населиле. Тоа племе до денес денешен во тој
крај се задржало и слови како особено праведно, а ужива и војна слава. Како Германите и денес останале при истата оскудица, сиромаштво и стрпливост како и порано, а употребуваат и иста храна и вид облека, а Галите меѓутоа во близина на провинцијата и добро ја познаваат прекуморската роба наведува на благостостојба и
уживање, навикнале полесно да ги надјачуваат и во многу борби да ги совладуваат
па дури ни во храброста не можеле со нив да се споредат“.
Се говори за Орци=о рци, раци=раце. Следи Херценија, слично на Орцинија.
Ова се потврдува дека Ерастотен и другите Македонци биле со тн.словенски јазик.
Следи тн.словенски поим Волки=волки; Тектосаги=текто саги: текто=тек то, спореди со тектон=тек тон, тек да тони. Сé по Александар Македонски на тн.словенски.
Под 25: „Ширината на оваа шума Херцинија, која горе е спомената, изнесува за лесно наоружани пешадијци девет дена ход и не можела другчие да се означи
бидејќи не знаеле мерки за патишта. Таа почнува од земјата на Хелвеќаните и Немети и Раурака па во равен правец со реката Дунав допира до земјата на Даките и
Анартија. Одовде скретува од реката на лева страна во разни правци. Поради големината, таа ги дотечува на границите на многу народи па така нема никого во оваа
Германија кој би рекол дека или стигнал до крајот на таа шума, дури кога би и шеесет дена патувал, или дознал од кога местото почнува, а е познато дека во неа и
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многу видови ѕверови се котат, кои не се видуваат по други места. Ова се нивни видови кои од останатите најповеќе се разликуваат, а заслужуваат да се споменат“.
Се говори за Раурака=р аурака=а урака=врака.Следи истоветност со трака=т
рака. Тракија била како трака=т рака, која го обфаќа=ракува Црно Море, Босфор...
Следи дека на Балканот, северно од него, што важело и по Дунав...Рајна живеел еден ист народ. Херодот пиши за најбројниот народ, а денес најброен народ се
тн.Словени.Меѓутоа, на просторите на Дунавските Германци имало други животни.
Под 26: „Постој говедо, наизглед елен, кај кого од средина на челото измеѓу
ушите се помаља рог, повисок и поусправен од оние рогови кои нам ни се познати.
Од неговиот врв, попат на дланка на рака, гранките широко се разидуваат. Ист е
изгледот на женката и мажјакот, а исти им е обликот и големината на роговите.
27. Постој исто така и она животно што се вика алке. Нивното тело, како и
шаренилото на крзното посве е слично на козите, ама со големината нешто се истакнуват. Тие се шукави и имаа цеваница без колена и зглобови, не лежат заради спиење и не можат, ако со кој случај погодени паднат, да се исправат ни подигнат.Ним
им служи место постела стебло уз кое се прибијат, па така само малку наслонети се
дограбе и на сон.Кога ловците по нивните траги познаваат каде обично се скриваат,
тие на тоа место сите дрва или од коренот поткопуваат, или стеблото само го посечат да управо изгледа како да стои. Бидејќи тука по обичај се наслонуваат, тие со
својата тежина стеблото го притиснат па сами заедно паѓаат“.
Па козите и овците биле со балканско потекло, што важи и за свињата итн.
Под 28: „Трет вид се оние што се викат ури. Тие се величествено нешто помали од слонот, а изглед, боја и облик им е како во бикот. Нивната снага е голема, а
голема е и брзината па ни човек а ни ѕвер кого го видат го штедат. Нив внимателно
во јама ги фаќаат и убиваат.На таа работа младинците учат изржливост и во тој вид
на лов се вежбаат, па оние кои најповеќе убиваваат и пред светот рогови донесат, а
тие служат како доказ, стекнуваат и најголема слава. Ама, не можат на луѓе да се
навикнат и да се припитомат па макар биле и мали фатени. Ширината на роговите,
како и обликот и изгледот, многу се разликува од роговите на нашите волови. Нив
внимателно ги обработат, со сребро по рабовите ги опточат па на најотмени гозби
се употребуваат место чаши“.(Волови: кастрирање=штроење од пред 12 в.п.н.е,Р.И)
Цезар разликува афроазиски слон и европски бизон, кој бил како говедо тур.
Дивото говедо било ур + т = тур. Следи аур=а ур, пондила=стаја за говедо...
Се истакна: „нашите волови“. Значи, во континентот немало говеда. Тие со
преселбите биле пренесени од и преку Балканот. Балкански биле и во Италија.
ГЕРМАНИЈА
Во книгата на Публиј Корнелиј Такит, „Германија • Агриокола“,17 на стр. 9,
стои: „...По апсолутизмот на Домитијан, Такит полага големи надежи во доаѓањето
на власт на Трајан и токму првата година од неговиот принципат е времето кога ја
пишува Германија, а истата 89-та г.н.е. настанува списот Агрикола. Овие две дела
се сметаат за негова подготовка и преод од говорништво кон историографија“.
Трајан (=трај ан) до денес е само на тн.словенски јазик, никако на друг европски службен повеќерасен јазик. Ова било само поради тоа што Македонците, со
17

1. De Germania;2. De vita et moribus Gn. Iul.Agricolae/P.Cornelii Taciti,на македонски-Култура, 1999
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Македонецот Константин Филиозоф, од македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине ги остраниле семитските зборови на Црнците и го создале македонскиот тн.старословенски јазик. Бидејќи Белците во својот варварски=пелазгиски=
тн.словенски јазик имале теменвокал, тој е задржан до денес во португалскиот, романскиот, што важи и за во Франција итн. Следи европските државни народи со
своите државни службени јазици, и со други, се одродиле од јазикот на белата раса.
Следи Герман=гер ман, Геро човек, како и Агрикола=а гри кола: гри=гори...
А се гори кога сонцето=Хелиос=Илиос,со Ил=соил=сл + он = слон + т = слонт, т=ц,
слонце - л = сонце, гри=гре, грее, до греј дојденец од Исток: греј=греи до Греики.
Од овој поим произлегол и Негре=не гре=грее, туку гори, а кога нешто гори=гари=
жари е црно. Токму затоа од гарежот=гаражот се доаѓа до гаража- само истогласно.
Такит, во Германија, пиши: „1. Реките Рен и Данувиј ја делат сета Германија од Галите, Раетите и Панонците, а планините или взаемниот страв- од Сарматите
и Дакијците. Од друга страна ја опкружува Океанот, кој навлегува во широки заливи и пространи острови, населени со племиња и кралеви коишто неодамна беа
откриени со походот.(Океан=Ocean,о=е, есеран=езеран, Езерит=Десарет=де..., Р.И.)
Рен извира од стрмните западни падини на Раетските Алпи, на благото свртување кон Запад, се влева во Северниот Океан. Данувиј, кој извира од благиот и
мирно издаден срт на планината Абноба, тече низ многу земји,сé додека не се излее
во Црно Море низ шест устија; седмото се губи во мочуриштата“.
Рен била Рајна, а Данувиј Дунав. Следи тие биле само на тн.словенски јазик.
Еве го образложението: Раетски Алпи, од рает=рает. А кога нешто е рает, тој е рајет- рает + ј = рајет. Од рает=рајет е рај + он = рајон, рајн + а (женски род) = Рајна. А
за Абноба, б=в, авнова=а внова=в нова. Пак, Панонија од пан=Пан, сé е познато.
Се истакна: „...излее во Црно Море низ шест устија; седмото се губи во мочуриштата“. Бидејќи ваква била состојбата, никогаш не можело да има преселби на
некакви Словени, никаква нивна инвазија. Дури тие дошле од ненаселени предели.
Се говори, Словените дошле од Заткатпати, а ги има четири страни: Север, Исток,
Југ и Запад. Според киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнувале
од Илирија. Пак, Илирија била на Балканот. Па тој до 1809 година бил Македонија.
„2. Би рекол дека самите Германи се староседелци и дека мошне малку се
мешале со други народи преку доселувања и гостински врски, зашто оние кои трагале по нови огништа не оделе по копно, туку по море; а огромниот Океан, кој, така
да кажам, е од онаа страна, ретко го посетуваат бродови од нашиот свет. Кој би
пловел толку далеку покрај опасноста од страшното и непознато море ? Кој, напуштајќи ја Азија, Африка или Италија, би се упатил кон Германија, место со грда земја, сурова клима, со мрачно руво и лик, освен ако не му е татковина ?“.
Се кажа: „Азија, Африка или Италија“. Македонците биле колонизирани во
Италија и континентот како робови сé до тн.Византија- римски цар бил Јустинијан.
„Како основачи и предци на родот на славниот Туистон, бог роден од земјата, и неговиот син Ман, и тоа со древни песни, кои кај нив се единствен вид на сеќавање и повест. Велат дека Ман имал три сина,18 по чии имиња оние најблиските
од Океанот се нарекуваат Ингајвони, оние на средината Хермиони, а останатитеИстајвони. И, како што си дозволуваме слобода кога зборуваме за старините, некои
тврдат дека богот имал повеќе потомци и дека од нив произлегле повеќе племенски
18

Сп. го тројството во третата генерација и кај Хелените: Уран- Кронос-Ѕевс, Посејдон, Плутон: ѕ=з.
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имиња, дека и Марсите, Гамбровите, Свебите и Вандалите, имаат исто така стари и
вистински имиња. А што се однесува до името Германија- тоа е скорешно и неодамна дадено: оние кои први го преминаа Рен и ги изгонија Галите сега се нарекуваат
Тунгри, но порано ги викале Германи. Името на едно племе, малку по малку, се
прошири на целиот народ; најпрво сите останати се нарекоа Германи поради страв
од победникот, а наскоро по своја волја“.
Митологијата со Туистон и Ман била со потекло од источното Средоземје
со Балканот. Следи Туистон=туи с т он: туи + т = туи=Теути, оти именките се правеле со в-н-т на почетокот, средината и крајот на именката. Ама и Ман-ес, Мин-ес,
Мон-ес...што означувал човек,а до денес мноштво Македонци имаат такви имиња и
презимиња, но не во Германија и пошироко Европа-и денес македонски мина=луѓе.
Денес повеќе не се германски Ингајвони=и н гај (гаи) вони, Хермиони=хер
мион (о=л) и и Истајвони=истај вони, кои до денес се со тн.словенска основа.
За да се потврди дека имињата се балкански се следниве докази: Марс=м арс
=Арес, кој бил бригиски симбол; Гамбриви до денес не е германски, а Свеби=с веби, дури Вандали=в андали=а н дал=тал=тол=дол...Германи било македонско име и
до денес Македонија има мноштво имиња на места..., историски личности итн.
Само името Германи било скорешно, само по пропаста на Македонија. Македонците биле изгонети од Македонија по Царскиот Пат, Via Ignatia.Следи игнат=
и гнат=гонат=гонад, гонади, а овде стои изгонети Тунгри=т унгри=у н гри: у=в н(е)
гри=грие=грее. Значи, темно, црно, жалосно, што е за секого про(из)гонет народ...
„3. Споменуваат дека кај нив престојувал и Херкул,19 па кога одат во битка,
го опеваат прв од сите храбри мажи. А имаат и такви песни со чие кажување, кое го
нарекуваат бардитум, ги соколат душите, а со самото пеење ја претскажуваат среќата во престојната војна. Со нив ја заплашуваат среќата во претстојната војна. Со
нив заплашуваат, но и стравуваат од тоа како им одекнува бојниот ред, зашто сметаат дека складот на песната не доаѓа од гласот, туку од нивната храброст. Се стремат да постигнат остри звуци и разбранувано мрморење; ги ставаат штитовите пред
лицата, за гласот да одекне подлабоко и потешко.(Бардитум=вардит ум:ит=ет, Р.И.)
Меѓу другото, некои сметаат дека и Одисеј, за време на неговите долги и
славни скитања, бил донесен и во овој океан, па ги посетил германските земји; се
мисли, исто така, дека од него бил основан и именуван Аскибургиј, сместен на брегот на Рен, кој и денес постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил откриен
жртвеник посветен на Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и
дека на границата меѓу Германија и Раетија сé уште можат да се видат некои споменици и гробови со грчки натписи.20 Ниту имам намера овие работи да ги потврдам со докази, ниту пак да ги побивам; секој нека ги отфрли или прифати по свое
наоѓање“. (Аскибургиј=аски бург=бурж: бург=булг=волг=волк=Volk, РИ)
Се потврдува дека овие традиции биле само од на македонски колонисти.
„4. Самиот се придружувам на мислењето на оние кои сметаат дека народите на Германија не се мешале со туѓинци преку женидби и други врски и дека опстојале како род чист, својствен и сличен само на себеси. Оттаму, иако ги има во
19

Според старите хеленски традиции,Херакле го посетил крајниот север (Хиперборејците) во потрага по хесперидските јаболка.
20
Хеленската азбука веќе им била позната на Галите.Оттука може да се заклучи дека за неа знаеле и
во некои западни делови на Германија,каде можеби биле донесени преку трговци.(Македонци, Р.И.)
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толкав број, надворешниот изглед кај сите останал ист: продорни сини очи, црвеникави коси, крупни тела подготвени само за напад. Но, во работата и напорите немаат еднаква истрајност. Многу тешко поднесуваат жед и горештина, а поднебјето и
тлото ги навикнало на глад и студ.
5. Иако земјиштето прилично се разликува по изглед, сепак во поголемиот
дел е покриено со страшни шуми и грди мочуришта; повлажно е кон Галија, а поветровито кон Норик и Панонија. Почвата е доволно плодна, но непогодна за
овошни дрвја; добиток има во изобилство, но претежно неугледно, па ни крупниот
добиток го нема она достоинство и убавина на роговите. Се радуваат на бројноста
на добитокот и тој им е единствено и најмило богатство“.
Следи тогаш таму немало услови за овошје, ни крупниот добиток не бил
убав... Токму затоа преселбите следеле со бригиското говедо- бушата, а нивно било дивото. Денес европските говеда се наследници на бригиското со мали рогови.
Меѓутоа,не само говедото и коњот, балкански биле свињата, овцата, козата...
„Не знам дали боговите ги лишиле од злато и сребро заради благонаклонетост или заради гнев. Сепак, неможам да потврдам дека во Германија не постои ниту една сребрена или златна жица; имено, зарем некој истражувал ? Како и да е, нивното поседување и употреба не им значи ништо. Кај нив можат да се видат сребрени вази, дарувани на нивните пратеници и првенци, кои не ги ценат повеќе од
оние направени од земја. Сепак, најблиските до нас заради трговијата го ценат златото и среброто, па дури познаваат и одбираат некои видови на наши пари (а овие
во внатрешноста, поедноставно и пастарински, се служат со размена на стока). Претпочитуваат стари и веќе одамна познати пари: серати и бигати. Повеќе го ценат
среброто одошто златото, но не поради некаква приврзаност, туку зашто оние што
тргуваат со мешана и ситна стока полесно се служат со сребрени пари.
6. Ни железото немаат во изобилство, што може да се заклучи по оружјето
кое го имаат. Малкумина се служат со мечеви или долги копја. Носат хасти со тесно и кратко сечиво, кои самите ги нарекуваат фрамен; тие се толку остри и згодни
за ракување, што со истото оружје по потреба можат да се борат и од далечина, и
гради в гради. На коњаникот му се доволно штит и фрамен; пешаците, голи или лесно нагрнати, фрлаат по неколку стрели, кои летаат далеку. Не се расфрлуваат со
украси; единствено штитовите ги шараат со одбрани бои. Малкумина имаат кожни
штитници, а одвај по некој има искован шлем или кацига. Коњите не им се одликуваат ниту со убавина, ниту со брзина, а и не ги подучуваат да трчаат во кругови, како нашите, туку ги водат само право или во завој- налево или надесно; во така затворен круг никој не е последен“.
Се говори, коњите не им се убави ниту брзи. Значи, коњите им биле тешки.
Токму затоа тие „...не ги подучуваат да трчаат во кругови, како нашите, туку ги водат само право или во завој- налево или надесно; во така затворен круг никој не е
последен“. Бидејќи коњите не им биле брзи, „Кајсар раскажува дека пешаците на
германскиот крал Ариовист се држеле за коњските гриви и трчале напоредо со нив.
Следи и Ариовист=а риовист=ривист + г = гривист, фатен за гривата. Меѓутоа, се
говори и „пешаците“, но не јавачите.Следи дека тие не биле за јавање.За јавање бил
само бригискиот коњ, кој како бригиското говедо станал и италијански и европски.
„Воопшто, од целата војска најмногу ја ценат пешадијата; се борат измешано, бидејќи брзината на пешаците, кои ги одбираат од сета младина и ги ставаат пр-
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ед бојниот ред, е ускладена и прилагодена за коњичка битка21. Одреден е и нивниот
број- по сто од секое село, и по тој број беа наречени, а името кое најпрвин го означуваше само нивниот број- подоцна стана ознака за чест. Бојниот ред е устроен во
форма на клин. Се смета попрво за итрина одошто за срам ако некој го напушти
своето место и подоцна пак се врати во редот. Телата на своите загинати ги повлекуваат дури и во недовршена битка. Најголема срамота е да се остави штитот; на
така осрамотениот не му е дозволено ниту да присуствуваат на верски свечености,
ниту да оди на собор. Многумина преживеани претстапници му ставиле крај на срамот со бесење.
7. Кралевите ги избираат според благородието, а водачите според доблест.
Моќта на кралевите не е безгранична и своеволна, а водачите предизвикуваат почит не толку со положбата која ја имаат, колку со примерот кој го даваат- ако се одважни, ако се истакнати, ако одат пред бојниот ред. Никому не му е допуштено да
осуди на смрт, робија или камшикување освен на свештениците: имено, веруваат
дека казната не доаѓа од заповедникот во битката, туку од бога, кој се бори заедно
со воините.
Во битка носат кипови и други земени од светите лагови. Особен поттик за
храброст е тоа што бојниот ред не е составен случајно или со слободно редење, туку според семејства и сродници. Најблиските роднини стојат веднаш зад борците,
па оттаму овие постојано ги слушаат лелеците на жените и писокот на децата, кои
секому се најсвети сведоци, а нивните фалби се најдостојни. Мажите ги носат своите рани (на исцелување) кај мајките и жените, кои не се плашат да ги бројат и исцелуваат, а на борците им носат и храна и охрабрување. (И кај Македонците, Р.И.)
8. Се раскажува дека честопати, кога војските веќе биле разбиени и пред повлекување, жените ги запреле со постојани клетви, препречувајќи им ги сопствените гради и укажувајќи им на избежно ропство. А тие најмногу се плашат да не им
ги заробат жените, па затоа најлесно ги држат во покореност оние, на кои меѓу заложниците ќе им земат и угледни девојки. Германите сметаат дека кај жената има
нешто свето и пророчко, па ниту ги отфрлаат нивните совети, ниту ги занемаруваат
нивните одговори. Знаеме дека, за време на владењето на божествениот Веспазијан,
многумуна ја сметале Велајда за божество, а порано ја обожуваа и Албруна и многу
други. Но, тоа не го правеле од ласкање или само колку да им припишат боженско
име“. (Велјада=вел јада=иада: вел=вел, вело...велико... само на тн.словенско, Р.И.)
Жената била како кај Македонците. Тие именки правеле со в-н-т. Следи да е
Веспазијан=в еспазија н=е спазија. Ама и од вес пази: да биде вес за да ја пази. Бидејќи се говори за тн.словенски јазик. следи и Албрун=ал брун=вру н, ври н, бунар,
каде водата бру и, ври е, изври, извира... Токму и затоа постои името Брно=Врно...
„9. Од боговите најмногу го почитуваат Меркуриј,22 кому во одредени денови можат да му се принесуваат и човечки жртви. Херкул и Марс ги смилостивуваат
со одредени животни. Дел од Свебите ѝ принесуваат жртви и на Изида;23 ми беше
21

Кајсар раскажува дека пешаците на германскиот крал Ариовист се држеле за коњските гриви и
трчале напоредо со нив. (Следи и Ариовист=а риовист=ривист + г = гривист, фатен за гривата, Р.И.)
22
Такит ги пренесува германските верувања давајќи им на божествата римски имиња:Меркуриј всушност е Водан (Один), Херкул, во овој случај е громовникот Донар (Тор), а Марс е германскиот бог
на војната Циу (Тир). (За исти богови со различни имиња е доказ, тн.словенски народи немало, Р.И.)
23
Најверојатно не се работи за Изида, туку за некое изворно германско божество чиј атрибут исто
така е лаѓата.
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тешко да дознаам од каде потекнува овој туѓински култ, освен ако таа фигуричка
во облик на лаѓа не сведочи дека тоа верување е донесено од надвор. И не сметаат
дека боговите треба да ги затвораат во ѕидовите, зашто тоа не одговара на нивното
небеско величие, како што не доликува и да ги претставуваат со човечки лик. Им
посветуваат лагови и шумички и со божествени имиња го нарекуваат она таинствено нешто, кое го гледаат само во свет занес“. (Се кажа: „донесено од надвор“, Р.И.)
Се кажа: „принесуваат и човечки жртви“. На Македонци сé до тн.Византија.
Од наводите се гледа дека Германците имале тн.словенски јазик, кој бил како на Македонците. За пример се наведува Водан=в одан, кој бил один=Один. Боговите биле венетски=тн.словенски- со Македонците и македонски, тн.Олимписки.
„10. Многу држат до гатање и претскажувања, а претскажуваат мошне едноставно: гранка од плодно дрво сечат на стапчиња; па откако стапчињата ќе ги обележат со некакви знаци, намерно и без ред ги расфрлаат по бело платно. Потоа, ако
се гата јавно, првосвештеникот им се моли на боговите и, гледајќи во небото, зема
трипати по едно стапче; ако гатањето е семејно, тоа го прави таткото од фамилијата. Земените стапчиња се толкуваат според претходно врежаниот знак. Ако знамењата се неповолни, за таа работа во истиот ден веќе не гатаат; ако, пак, се поволни,
бараат потврда на пророштвото.
И тие, како нас, претскажуваат според гласот и летот на птиците, но само
ним им е својствено да прорекуваат според знаци што им ги даваат коњите. Тие коњи, бели и ослободени од вообичаените работи, ги одгледуваат на јавен трошок, а
ги чуваат во шумички и лагови; откако ќе ги впрегнат во светата кола,свештеникот,
кралот или првенецот одат по нив и го набљудуваат нивното држење и тропотот на
копитата. Не само народот, туку и првенците и свештниците најмногу веруваат во
ова претскување, зашто себеси се сметаат за слуги на боговите, а коњите- за нивни
доверници. (Се истакна: „И тие, како нас...“, Р.И.)
Постои и друг вид гатање, со кое го претскажуваат исходот на големите војни. Во таков случај земаат еден од непријателите, заробен на каков и да е начин, па
го спротиставуваат на еден свој избраник; секој се бори со сопствено оружје. Победата на едниот или другиот пресудува за исходот на целата војна“.
„15. Кога не војуваат, не се занимаваат многу со лов, туку безделничат, спијат и јадат; никој, па дури ни најхрабриот и највоинствениот, не прави ништо, туку
ја предава грижата за домот, пенатите24...“.
Се говори за пенати, древни богови на домашното огниште. А па според Луј
Леже, „кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на домашните богови“.
Ним со милениумски огништа тоа не им било потребно. Ова било во спротивност
на ненаселениот континент чии Келти биле Бриги-следеле македонски колонисти...
„17. Се облекуваат во наметки кои ги закачуваат со копчи или, ако немаат
копча, со обичен трн: инаку, по цели денови минуваат околу огништето, без никаква облека. Најбогатите се одликуваат со посебна наметка, која не е широка како
кај Сарматите и Партите, туку е тесна и го истакнува секој дел од телото...“.
„22. Штом ќе станат од спиење (а често спијат до длабоко во денот), се мијат, и тоа најчесто со топла вода, зашто кај нив речиси е зима. Измиени, седнуваат
да јадат; секој си седи посебно и си има своја чинија. Тогаш вооружени заминуваат
на работа, а мошне често и право на пиење. Не гледаат ништо срамно во тоа дено24

Пенати,древни богови на домашното огниште;оттаму,често се споменуваат и како негов синоним.
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ноќно да се пие.25 Како и кај сите пијани луѓе-често избиваат кавги, кои не се решаваат со викање и навреди, туку со рани и убиства“.
Според наводите, Германите имале само едно: балканско потекло.
„23. Пијат превриен сок од јачмен или жито, сличен на вино;26 овие близу
реката купуваат и вистинско вино. Храната им е едноставна- диво овошје, свеж дивеч и кисело млеко. Гладта ја заситуваат без готвење и скапи зачини. Но, кога си ја
гасат жедта не се толку умерени: ако им дозволиш да се опиваат колку што сакаат,
полесно ќе ги победиш преку овој нивен порок, отколку со оружје“.
Германите, според пивото, виното... имале само балканско потекло.
„24. Имаат само една игра, иста на секој собор. Голи младичи, на кои ова им
претставува натпревар, скокаат меѓу мечевите и опасни фрамен.27 Извежбаноста
создала вештина, а вештината- наслади за очите. Но, тие не го прават ова за накнада или некаква плата: единствената накнада за оваа опасна игра е задоволството на
гледачите“.
Германите, со играта околу мечеви и фрамен=прамен, се само Балканци.
„27. Погребите не им се раскошни; единствено водат сметка за телата на
славните мажи да бидат спалени на оган од особени видови дрва. Врз убаво наредената клада не натрупуваат облека и мириси. На секој починат во огнот му се става неговото оружје, а понекогаш и неговиот коњ. Подигаат надгробен споменик од
баз, а ги одбегнуваат големите, украсени споменици зашто сметаат дека им тежат
на покојниците. Брзо ги оставаат лелеците и солзите, но долго ја носат болката и
тагата. На жените им доликува да тажат, а на мажите- да се сеќаваат“.
Германите имале само балканско потекло, никако инаку.
„Ова го дознаваме за зедничкото потекло и обичаите на Германите. А сега
ќе изнесам во што се разликуваат начинот на живот и верските обичаи кај одделни
племиња, а и кои племиња од Германија се преселиле во обете Галии.
28. Угледниот раскажувач, божествениот Јулиј, пренесува дека Галите некогаш биле најсилни, па оттаму е веројатно дека и Галите преоѓале во Германија. Та
зарем воопшто реката би му попречила на некои осилно племе да го промени местото на живеење и да ги заземе оние краишта кои им припаѓаат на сите и сé уште
не подпаднале под ничија кралска власт ?
Значи, меѓу Херкинската шума и реката Рен и Моен28 се населиле Хелветие,29 а зад нив Бои, и едните и другите- галски племиња. Името Бојхаеми постои и
денес; тоа сведочи за древната историја на ова место, иако жителите се промениле.
25

Во антиката Геманите и Тракијците биле познати по својата неумереност во пиењето. Римјаните,
пак, и другите јужни народи биле поумерени. Пиењето и славењето преку ден- potare de die- Римјаните го сметале за особено срамно.
26
Всушност, еден вид пиво за кое знаеле многу источни и европски народи (Фригијци, Тракијците,
Скитите, Илирите, па дури и старите Вавилонци и Египќаните). Сепак, ова пиво мошне се разликувало од денешното, зашто старите народи не знаеле за хмељ, а јачменот го обработувале сосем примитивно.
27
Вакви игри со оружје, претежно со религиозен карактер, во антиката имало многу; таква е и хеленската пириха посветена на Ѕевс, како и обредната игра на Марсовите свештеници во Рим. Играта
која ја опишува Такит, во слична форма, кај Германските народи се задржала сé до 17 век.
28
Денешна Мајна.(Моев-а, Моен-а и Моет-а, со в-н-т, до Мајн за машки/среден род- а=женски, Р.И.)
29
Хелветите најпрвин живееле јужно од Мајна, а за време на Кајсар веќе досегнале до денешна западна Швајцарија. Боите (келтско племе како и Хелветите) во најстаро време ја населувале денешна
Чешка (сп. гер. Böhmen, фр. Bohéme).
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Но, од друга страна, не се знае со сигурност дали Арависките се доселиле во Панонија одвојувајќи се од Осите, или пак Осите се одделиле од Арависките и се преселиле во Германија, зашто говорат ист јазик, а исти им се уредбите и обичаите.
Освен тоа, обата речни брега некогаш биле еднакво сиромашни и слободни, па заедничко име било и доброто и злото. Треверите и Нервите се премногу настојчиви
во докажувањето на германското потекло,30 сакајќи со таквата славна крвна врска
да се оградат од сличноста со Галите и галската тромост“.
Преселбите биле само по долините на Вардар- Морава- Дунав- Рајна... Само
токму затоа континентот бил балкански, а не обратно-и се говори ист јазик=говор...
„Самиот брег на Рен несомнение го населуваат германски народи: Вангиони, Трибоки, Немети... И Убиите, иако беа заслужиле да станат римска колонија,31
не се срамат за своето потекло. Претпочитуваат да се нарекуваат Агрипини, по
името на својот основач. Тие еднаш беа преминале на соседниот брег, па откако нивната верност беше докажана, се населија на самиот брег на Рен- за да го бранат, а
не тие да бидат чувани под стража.
29. Од сите овие племиња по храброст се издвојуваат Батавите,32 кои ги нема многу на брегот, но населуваат еден остров на реката Рен. Поради внатрешна
неслога, во овие предели некогаш преминале Хатите; тука станале дел на Римската
империја. Останале почесто во знак на некогашното сојузништво, па затоа тие ниту
плаќаат даноци, ниту ги глоби државниот закупник. Ослободени од товари и намети, беа искористувани само за битки и чувани како стрели и оружје за војна.
Во иста покорност е и племето на Матијаките,33 зашто величието на Римскиот народ ја пренело почитта кон државата и преку Рен, и преку старите граници.
Така, нивните домови и земјата се наоѓаат на нивниот брег, но со мислата и со душата се со нас. Во сé друго се слични со Батавите; но, поради самото поднебје, поборбени се настроени“.
„34. Зад Ангриварите и Хамавите се населиле Дулгубиии и Хасуари, како и
други, не многу познати племиња; најблиски до нас се наоѓаат Фризите. Големите
и малите Фризи носат такви имиња според нивната сила. Обете племиња се простираат од Рен, па сé до Океанот, а освен тоа, живеа и околу огромно езера по кои
веќе запловиле римски кораби.34 Од таа страна се обидовме да допреме и до самиот
океан; се ширеше глас дека таму сé уште стојат Херкуловите столбови35- или затоа
што Херкул дошол дотаму, или зашто имаме обичај на неговата слава да ѝ припишуваме сé што е величествено. На Друз Германик не му недостасуваше смелост36:
но, Океанот не му дозволи да проникне во него и во Херкуловите тајни. По нив никој не се ни обиде, бидејќи се сметаше дека е посвето и подостојно за почит на божествените дела да се верува, одошто да се проникнува“.
30

Треверите го населувале брегот на Мозел, а Нервите близу Шелда.
Colonia Claudia Augustia Agrippiensium, денешен Келн. (Келн=Коелн според кол-до колонија, Р.И.)
32
Германско племе населено на устието на Рајна, во денешна Холандија, биле одлични јавачи и
пливачи, но во стариот век го сметале за особено троми и глупави. (Батави=бата ви: батали ги, Р.И.)
33
Матијаките, сродни со Хатите, биле населени меѓу Рајна и Мајна (Aquae Maticae- денешен Визбаден). (Матјаки=мати јаки; Матикае=матика=мати ка- само тн.словенски поими, Р.И.)
34
Четите на Друз (12 г.ст.е.), Тибериј (5 г.н.е.) и Германик (15-16 г.н.е.).
35
Постојат и други Херкулови столбови, кои ги обележуваат неговите митски патувања: на Гибралтар, на Понт...
36
Друз Германик според Светониј бил првиот Римјанин кој запловил во Северното Море.
31
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Фризите=Бригите биле со бригиско потекло. До денес фризиското говедо
останало само бригиско говедо со свое посебно протегање на роговите. Крупноста
не е битна, затоашто истото говедо во Америка постанало уште покрупно говедо.
Долу во фуснотата стои: „ Друз Германик според Светониј бил првиот Римјанин кој запловил во Северното Море“.Германик=гер ман ик; Светониј=светон и ј.
„35. Досега ја запознавме Германија на запад; кон север, таа се простира во
огромен лак. Прво е племето на Хауките кое, иако почнува уште од кај Фризите и
опфаќа дел од брегот, завршува дури кај Хатите, пружајќи се странично од сите
оние племиња кои ги споменав...“.
Следи Бригите=Фризите (г=ж=з, Бриг=Бриж=Бриз) си го задржале името.
„35. Покрај Хауките и Хатите се населени Херуски...Повлечени од пропаѓањето на Херуските беа и соседните Фоси кои, иако порано беа послаби од Херуските, во несреќата им станаа рамни“. (Фоси=ф оси, ф=п, Р.И.)
Херуски=х еруски=е руски; Пруски=п руски; Боруси=б оруси=о руси, б=п.
„37. Во истиот дел на Германија, покрај Океанот, живеат Кимбри...
Нашиот град...Ниту Самнитите, ни Пуните, ниту војните во Хиспанија и Галија...Потоа, едноподруго на римскиот народ му уништија пет конзулски војски, а
на Август- три легии, а го убија Вар; скапо минаа и Гај Мариј во Италија, божествениот Јулиј во Галија, а и Друз, Нерон и Германик, иако ги победија германските
чети. Огромните подготовки на Гај Кајсар заслужија само подбив.37 Потоа настапи
затишје, сé додека овие не ги искористија нашите неслоги и граѓанската војна и не
истераа наши легии од зимските логори, па се обидоа да нападнат и на Галија; оттаму беа потиснати; па сепак, ми се чини дека во последно време има многу повеќе
триумфи над Германите, отколку победи над нив“. (Неро-н, водата не се рони, Р.И.)
Се кажа за римски војски. Македонците како Римјани биле римски војници.
„38. Сега треба да се каже нешто и за Свебите, кои не се едно племе, како
Хатите или Тенктерите; тие го држат поголемиот дел на Германија, но разделени се
на повеќе племиња, кои имаат различни имиња.Сепак, сите заедно се викаат Свеби.
Се познати по тоа што ја чешлаат косата наназад38 и ја подврзуваат со перче. Потоа
се разликуваат од останатите Германи, а исто и и слободните Свеби од робовите.
Оваа го прават и во други племиња (било поради некаква сродност со Свебите, или,
што често се случува, поради угледување на нив), но ретко и само во младоста; кај
Свебите, пак, ова се случува сé до староста- ја тераат косата наназад и често ја врзуваат на самото теме. Првенците тоа го прават и со повеќе украси. Така се грижат
за својата убавина, па сепак- тоа е сосем невино; не го прават тоа за да сакаат и да
бидат сакани, туку се красат пред да одат во војна, за во очите на непријателот да
бидат што повисоки и пострашни“.
Според чешлањето на косата, тие не биле со римско туку балканско потекло.
„39. Семнионите ги сметаат за најстари и најблогаодарни меѓу Свебите: тоа
се потврдува и со древноста на нивните верски обичаи. Во определено време, во
една шума која ја сметаат за света поради староста, убавината и тамошните обреди
37

За одбележување се лудостите на Калигула за време на „германскиот поход“, покрај инцирираните борби, тој им наредил на војниците „да му грабнат плен на моќниот Океан“, т.е. да собират школки од морскиот брег, кои тој „како плен од Океанот, им ги должел на Капиток и Палатиј“ (в. кај
Светниј, Calig. 43 sqq). (Палатиј=пала ти., пала, падната, т=д, Паладиј, Р.И.)
38
Римјаните, пак, ја чешлале косата нанапред, кон челото.
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на предците, се собираат пратеништва од сите сродни племиња, па откако ќе принесат човечки жртви, со варварски обреди слават некои страшни мистерии“.
Бидејќи имало човечки жртви, а канибалисти до денес се темните раси, оваа
традиција не била постара од 6 век п.н.е.,кога во Илијада бил внесен канибализмот.
Ова било пренесено и во Америка, каде стигнала флотата на Александар Македонски. Следи да се говори за канибализам од 6 век п.н.е. па по Александар и со Рим.
„Почитта кон шумата ја искажуваат и на друг начин: никој не смее да влезе
во неа ако не е окован, покажувајќи така дека е безначаен и дека над него е моќта
на божеството. Ако случајно падне, не смее сам да стане, ниту пак да го подигнат,
туку лази по земјата. Сето ова празноверие произлегува оттаму што сметаат дека од
таа шума потекнало нивното племе, дека во неа Бог е господар на сé39 и дека сé му
е потчинето и сé од него зависи. Тежина на ова верување му дава и среќната судбина на Семионите: живеат во сто села, та со толкава бројност природно е да се
сметаат за глава на Свебите“.
Се истакна: „Такит ги пренесува германските верувања давајќи им на божествата римски имиња: Меркуриј всушност е Водан (Один), Херкул, во овој случај е
громовникот Донар (Тор), а Марс е германскиот бог на војната Циу (Тир)“. Истите
богови а со различни имиња е доказ,постоел само еден народ со тн.словенски јазик.
„40. Спротивно на тоа, Лангобардите40 се ценети токму поради малубројноста; опколени од многу силни племиња, не се бранат со отстапување, туку во битки
и со жесток отпор.
По нив доаѓаат Реудигни, Авиони и Англи, па Варини и Еудоси, а по нив
Суардони и Нуитони. Сите се заштитени со реки и шуми. Секое племе поединечно
нема некоја способност, освен што сите заедно ја почитуваат Нерта41, односно Мајката Земја; веруваат дека таа управува со човечки животи и ги посетува луѓето“.
Следи Мајка Земја, бригиската божица Ма (+ ма = Мама), само плодна, а таа
била дури и божица Нерта.Па таа била тн.словенска на варварски=пелазгиски јазик.
„На некој остров во Океанот постои свет лаг, а во него посветена кола, покриена со ткаенина: неа смее да ја допре само еден свештеник. Тој знае кога божицата ќе влезе во предворјето на храмот, но со голема побожност тргнува зад колата,
во која се впрегнати крави. Настапуваат радосни денови, а се празнува во сите места кои биле почестени со доаѓањето и посетата на божицата. Тогаш не се војува,
ниту во рака се зема оружје. Се сокрива сé што е од железо. Сакаат и знаат само за
мир, сé додека свештеникот не ја врати божицата во храмот, зашто се заситила од
друштвото на смртниците. По сето тоа и колата, и ткаенината, па, ако ви се верува,
дури и самото божество, ги капаат во некои скриени езера. Слугуваат робови, кои
веднаш потоа ги голта истото езеро. Оттаму и таинствениот страв и светото незнаење: што би можело да биде тоа што смеат да го видат само оние кои ќе умрат ?“.
Се исткана: „впрегнати крави“. Кравата била свето животно во Египет и Индија. Вака било и кај Бригите.Овие од Монголите го научиле да го јадат говедското
39

Овој regnator omnium dues најверојатно е Тир,древното божество на војната.(Марс=м арс=Арес,Р.И.)
Името Лангобарди или Лонгобарди обично се преведува со „брадести луѓе“; по една друга етимологија, нивното име се доведува во врска со ст.вис.гер. barta- секира, значи- „луѓе со секира“. (Не
е така:лонг- (о)н = лг + до = долг; како гард=град барт=брат=брад-а;само келта=кирта=секирта, Р.И)
41
Култот на Нерта бил мошне сличен со култот на Кибела, кој во времето на Такит бил широко прифатен во Рим. И кипот на Кибела бил носен на кола со прегнати крави, а потоа потопуван во малата
река Алмус. Нерта,инаку, била божица на плодноста, која патувала за да ги оплоди луѓето и земјата.
40
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месо и млеко. Но до денес Брзјаците не јадат коњско месо, ниту коњско млеко. А
ова било кај Монголите: Готи... До каде тие минале, до денес се јаде коњско месо...
Постои татарбифстек- недопечено крваво говедско месо.Ама и крвавици.Пак, крвта
била канибалистичка на темните раси. Следи до денес за Бригите крвта не е чиста.
Кравата била бригиска со рогови како што биле на Викингите=вик кинг=кинг. Монголскиот кинг означувал само едно: владетел. Викинг бил многу нов поим.
„41. И овој дел од Свебите завлегува во неоткриените делови на Германија.
Ако се тргне по Данувиј, како предмалку по Рен, најблиско до нас доаѓа племето
Хермундури: тие се пријатели на римскиот народ, па затоа со нив трговијата не се
одвива на брегот на реката, туку на наша земја и дури, во најубавиот град на провинцијата Раетија42. Тие ја преминуваат реката каде сакаат, и тоа без чувари. Додека
на другите племиња одвај им ги покажуваат оружјето и нашите логори, на овие,
кои не бараат ништо од нас, им ги отвараме и нашите домови и вили“.
Се говори за битки, а овде: „Хермундури: тие се пријатели на римскиот народ...“. Па тој бил нивни населен народ, како што било со македонските колонисти.
Македонски колонисти имало од 168 г.п.н.е. сé до македонска тн.Византија.
„Во земјата на Хермундурите извира Лаба, река која некогаш била мошне
славна и позната; сега, пак одвај и да се зборува за неа“.
Реката Лаба била Елба=е лба=л’ба=лаба, б=в, лава=лива - в = лиа=лие вода.
„42. Крај Хермундурите живеат Варисти, а по нив Маркомани и Квади. Особено е голема славата и моќта на Маркомантите, кои ја стекнале територијата на
која живеат откако ги изгониле Боите. И Варистите и Квадите не заостануваат зад
нив. Доколку Германија лежи на Данувиј, овие се нејзиниот бедем. До пред некое
време со Маркоманите и Квадите владееја домородни кралеви, и тоа од славните
куќи Марободуи и Турди; сега, пак, се под власт на туѓински кралеви, чија превласт и моќ се поткрепени од римскиот авторител43. Ретко им помагале со оружје, а
почесто со пари, па сепак, тоа не ги прави ни помалку послаби“.
Варисти=вар ист и, Маркомани=марко ман и, Квади=к вади, Тудри=т удри.
Се говори за Бои, кои биле за во бои=бој. Бидејќи Ахејци никогаш немало,
тие биле само: “Akhaiwashi”=„Акхаивасхи“, а=о, сх=х и без х само „Акахаивои“=а
к (ко= како) хаи=хај или само ај (ајде) вои (вој): ко ајде (во) вој (бој), што било само занимање војник, Агамемнови војници. Ова се потврдува и со наводот Еубоја=
Евбоја,е у (в) бој,од каде се тргнало во бои=бој-Тројански коњ на вазна од 6 в.п.н.е.
„43. Од друга страна, зад Маркоманите и Квадите се наоѓаат Марсините, Котини, Оси и Бури. Од сите нив, Марсините и Бурите се слични на Свебите по јазикот и обичаите. Дека Котините и Осите не се Германи сведочи тоа што едните зборуваат галски, а другите панонски; тоа го потврдуваат и даноците кои ги плаќаат.
Овие даноци, како туѓунци, им биле наметнати од Сарматите и Квадите:што е уште
посрамно, Котините поседуваат и рудници на железо44. Само мал дел од овие се на42

Augusta Vindelicorum, основан 12 г.н.е.., близу до денешен Аугсбург. (Па таму живееле Виндите,
значи Венетите, кои биле тн.Словени.Следи Аугсбург=а уг с бург: уг=ог=ок-о с бург=булг,б=в,Р.И.)
43
Кралеви ex auctoritate Romana, какви што биле и Масиниси, Атал, Еумен, Јуба и Херод Велики.
(Тие биле македонски: ...Атал=а тал, Еумен=е умен, Јуба=ј уба-в и Херод=х е род, Ирод=и род, Р.И.)
44
Келтите биле одлични рудари и многу подобри ковачи од Германите; срамно е што Котините поседуваат железо, а се наоѓаат под германска власт. Наместо да коваат оружје со кое ќе ја одбранат
својата слобода, тие, во име на данок, им го даваат на Германите. (Железото било многу постаро од
историјата на Келтите во контнентот Европа. Неговите традиции биле бригиски и македонски, Р.И.)
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селил во рамнините; главно живеат на шумовита и планинска земја, зашто Свебија
ја сече и ја опкружува непрекинат планински венец“.
На тн.несловенски јазици истогласно ништо не значи Оси и Бури, и другите.
Кај Свеби=с веби, с бил/е само тн.словенско, а на денешен германски е мит.
Не се говори за посебни јазици, туку говори (јазици). Со панонски се потврдува дека панонскиот говор (јазик) како диалект=дволект,л=р,дворек, бил само дворек, еден говор оддалечен од другиот. Двата говори бил на истиот пелазгиски јазик.
„Од друга страна на тој венец живеат многу племиња, а најпознати од нив се
Лугиите, кои се поделени во повеќе заедници. Од останатите е доволно да се набројат само најмоќните: тоа се племињата Харии, Хелвојони, Манили, Хелсини и Наханарвали. Кај Наханарвалите постои лаг кој бил свет уште од дамнина. Во него
служи свештеник во женска облека, а боженствата, кои по римско видување се слични на Кастор и Полукс, се викаат Алки. Во храмот нема кипови, ниту какви и да е
траги на некое туѓинско верување; сепак, очигледно е дека станува збор за култ на
младичи-браќа“.(Кастор=к астор=а стор-стори; Полукс=полу к с; Алка=алка-и,Р.И.)
Ако наведените тн.племиња биле германски и француски, нивните имиња до
денес би опстоиле или нивното значење би можело да се толкува истогласно.Па тоа
повеќе не е така, затоашто тие се одродиле од својот варварски=пелазгиски јазик.
„Харите се најсилни од сите племиња кои предмалку ги набројав. Покрај тоа
што се диви по природа, суровиот изглед понекогаш го нагласуваат со боење на телото. Имаа црни штитови и обоени тела; за напад избираат мрачни ноќи, па во тој
морничав мрак сејат ужас како војска од мртовците. Ниеден непријател не може да
ја издржи оваа необична, пеколна глетка45: во секоја битка, очите најпрви се прелажуваат“.(Вика, викот=викт=Виктор=викатор, Викторија- по победа се викало, Р.И.)
Се говори за боење на тела, а такво било тетовирањето, кое било тракиско...
„Зад Лугите живеат Готони. Нивните кралеви владеат малку построго одошто кај другите германски племиња, но сепак не ја загрозуваат личната слобода.
Сосема близу до нив, крај Океанот живеат Ругии и Лемовии:особеност на сите овие
племиња се тркалезните штитови и кусите мечеви. Сите имаат кралски уредувања“.
Според наоружувањето, тие биле пешадијци со куси мечеви итн. Пешадијци биле Белците, атлети=а тлети=т лети, да лета- кога трча како да лета: delete=де
летни, бриши...Пак,Моноглите (Готите...) биле јавачи, своите мртви војсководци ги
закопувале со своите коњи,кои ги јавале.Нивниот бог=гот бил бугарскиот бог Асен.
„44. Сујоните живеат во самиот Океан46. Покрај силните мажи и доброто
оружје, тие имаат и моќна флота. Обликот на нивните бродови се разликува во тоа
што имаат клун од обете страни, па секогаш се спремни да одбијат напад47. Немаат
едра, а и веслата не им се прицрвстени од обете страни, туку стојат слободни како
кај некои речни чамци, а кога ќе затреба, се преместуваат на едната или другата
страна. (Монголите биле коњаници, никако поморци. Поморци биле Белците, Р.И.)
Сујоните се мошне алчни за богатство, па затоа мораат да бидат под власт
на еден човек, кому му се покоруваат без исклучок и поговор. Оружјето не го носат
слободно, како Германите, туку го чуваат под надзор на некој роб. Така прават за45

Затоа Гај Мариј им заповедал на своите војници почесто да излегуваат од логорот за да се навикнат на изгледот и викањето на германските воини.(По победа Македонците викале-Виктор-ија,Р.И)
46
Во Сујоните најверојатно се кријат предците на денешните Швеѓани. (Шведи=Сведи=с веди, Р.И.)
47
Такви бродови (camarae) во антиката имале и црноморските гусари. (Со балканско потекло, Р.И.)
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што Океанот ги штити од ненадејни непријателски напади, а освен тоа, кога се безработни, а имаат оружје, луѓето лесно се забораваат. А во интерес на кралот е оружјето да не му се довери на благородник, слободен човек. Па ниту на ослободеник.
45. Зад Сујоните има друго море, тромо и речиси неподвижно48, за кое се верува дека го заобиколува сиот свет: жарот на сонцето од зајдисонце до утрото тука
е толку силен, што ги засенува и ѕвездите49; дури, се зборува дека тука може да се
слушне и звукот на Сонцето кое излегува од Океанот,па и да се видат коњите и зраците околу неговата глава. Вистина е, значи, тврдењето дека светот тука завршува.
На десниот брег од Свебското Море живеат Аестиски племиња; нивните
обичаи и начинот на живот им се исти на Свебите, а јазикот им е близок со британскиот. Ја почитуваат Мајката на боговите50. Како знак за својата вера носат фигурички во форма на вепар: оној кој што силно верува во божицата, оваа амајлија го
штити од непријателот подобро од оружје или каква и да е друга заштита. Ретко
употребуваат железно оружје; почесто носат тојаги.Житото и другите посеви ги обработуваат потрудољубиво одошто другите Германи, кои по правило се мрзливи“.
Значи, Свебите и Британците имале ист говор (јазик), но не денес. Тие како
Белци говореле само со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, а пишеле со венетски=тн.словенски руни,во кои имало тн.кирилични слова, денес само тн.словенски.Тн.словенски јазик бил јазик на Белци- англиски и шведски се трорасни јазици.
Вепар=в епар=ебар, на германски Eber=нерез, истогласно ништо не значи:
нерез=н ерез=е рез,тој рези,како реза=реца=рецка. Токму главата на нерезот со своите заби бил поставен на врвот на бродот, а тој симбол бил поморски на Феникијците, фени=пени, апени=Апенини, кои биле венетски. Венети биле и Викингите...
„Единствени од варварите го пребаруваат морето: во плиткото и на самиот
брег собираат ќилибар, којшто самите го нарекуваат глаесум. Овие варвари не знаат, ниту пак им е грижа како ќилибарот настанал. Тој долго време си лежел меѓу
останатото ѓубре што го исфрла морето, се додека нашиот раскош не му ја крена
цената.На самите Аестијци не им користи за ништо: го собираат суров, го носат необработен, па дури им се чудат на парите што за него го добиваат. А секој знае дека, всушност, се работи за смола од дрво, зашто во неа со проѕираат црви и други
инсекти кои влегле додека била течна, а кога се стврднала- останале заробени. Верувам дека, како на исток, така и во западните земји и острови постојат бујни лагови и шуми во кои испаруваат миризливи масла и балзами, па, под дејство на сончевите зраци, од дрвата се цеди смола која капе во блиското море; силното невреме
неа ја исфрла на спротивниот брег.Ако ќилибарот го изложиш на оган,се пали како
факел и гори со мрсен и миризлив оган.Најпосле омекнува како катран или смола“.
48

Се работи за Северното Море- “неподвижно“, најверојатно зашто во најголемиот дел од годината
е заледено. Хелените знаеле за него уште во 4 век ст.е. (истражувачот Питеј од Месалија, денешен
Марсеј). (Хелени според Хелиос=Илиос, од и преку Балканот, го населувале ненаселениот континент. Ова било во 4 век п.н.е., што продолжило сé до денес. Кога Евреите во Александрија го приватиле хеленскиот=повеќебожниот јазик коине, се изјаснале за Хелени. Хелени биле Еладците и затоа
Јустинијан во 529 г.н.е. ја затворил Платоновата академија (=а каде ми=ние). И кога Русите не биле
христијани, тие биле Хелени=Повеќебожци. Следи никогаш немало некаков хеленски народ, Р.И.)
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Уште во антиката се знаело, ако не точно за поларната светлост, тогаш барем за мошне кусите ноќи на крајниот север; сп. кај Хомер, Одисеја, X, 86: „Патиштата на денот и на ноќта близу се еден со
друг“. (Тн.Хомер бил во 6 век п.н.е., па Херодот=х еродот=е родот...Македонците до Индија..., Р.И.)
50
Повторно се работи за Нерта... (Нерта=норта, понор-та... На европски јазици ништо незначи, Р.И.)
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Глаесум=глаес ум: глаес + в = главес + т = главест- тој бил главест, важен...
Аести=а ести=јаде. Името било во врска со јадењето, или естиво=јестиво...
„По Сујоните следат Ситони, кои се разликуваат само во тоа што кај нив
владеат жените: затоа тие не само што ја изгубиле слободата, туку се блиски и до
ропство. (Ситон=сит он: ситов-ситон-ситот, поими се правеле/прават со в-н-т, Р.И.)
46. Тука завршува Свебија. Не сум сигурен дали Пеукините, Венедите51 и
Фените52 да ги вбројам меѓу Германите или меѓу Сарматите. Пеукините, кои ги нарекуваат и Бастарни, сепак се слични со Германите по јазикот, верувањата, населбите и куќите: но, гнасни се и запуштени, а бидејќи [нивните првенци] со женидбените врски се мешаат со Сарматите, многу попримиле од нивниот изглед. А Венедите ја попримиле и сарматската нарав: лутаат како разбојници по планините и
шумите кои се издигаат меѓу Пеукините и Фените. Сепак, овие би требало да ги
вбројатм меѓу Германите, зашто градат куќи, носат штитови и, поради лесната подвижност, ѝ се радуваат на службата на пешадијата: сето ова е сосема спротивно на
Сарматите, кои сиот свој живот го минуваат на коли и коњи.
Фените се крајно диви и страшно сиромашни: немаат оружје, немаат коњи
ни куќи. Јадат треви, се облекуваат во кожи и спијат на земја: сé што имаат и во
што се надеваат се нивните стрели, на кои врвот им го правата од коска, зашто немаат железо. Од лов се хранат подеднакво и мажите и жените; заедно ловат и си го
делат пленот. Децата немаат друго засолниште од ѕверовите и невремето, освен некаква колиба од прачки; понекогаш одат во неа и кога ќе пораснат, а им служи како
прибежиште и кога ќе остарат. Па сепак, сметаат дека и тоа е подобро отколку да ја
работат земјата, да ѕидаат куќи, да треперат над сопственото и да се надеваат на туѓото. Немаат страв ниту од луѓе, ниту од богови и успеале да го постигнат најтешкото: ништо да не посакуваат.
Она што останува да се каже- веќе минува во прикаска: на пример, дека Хемусиите и Оксионите имаат човечки лица и глави, а тела и нозе на животни. Јас за
тоа, како непроверено, нема да пресудувам“.
Се говори „Пеукините, кои ги нарекуваат и Бастарни, сепак се слични со
Германите по јазикот, верувањата, населбите и куќите“. Меѓутоа, то денес по јазик
(говор) не се слични, затоашто нивните трорасни јазици различно расно се измешани. Најдобар доказ се самите Германци- тие (Баварци со Прусинци итн.) до денес
меѓусебно не се разбираат, а се обединале со службениот трорасен германски јазик.
Ова е во спротивност на тн.Словени кои до денес се еден народ, затоашто
нивниот јазик е само еднорасен јазик. Токму и затоа тие до денес меѓусебно се разбираат. Тие треба да се обединат со македонскиот еднорасен тн.старесловенски јазик, кој дури во однос на германскиот трорасен јазик е повеќе векови постар.
Германите имале пелазгиски=тн.словенски јазик- тие со него ќе се обединат.
АГРИКОЛА
„1. Да им се раскажува на потомците за делата и обичаите на славните луѓе е
обичај стар од дамнина...“
51

Во Венедите многу истражувачи ги препознаваат предците на Словените. (Наведеното не е вистина, затоашто Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словни од слово, Р.И.)
52
Најверојатно племиња од кои потекнувале денешните Финци.
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„4. Гнај Јулиј Агрикола потекнува од старата, славна колонија Форум Јулии53. Обајцата негови дедовци беа прокуратори, што укажува на неговото витешко
благородие. Неговиот татко Јулиј Грајкин54, кој му припаѓаше на сенаторскиот ред,
беше познат по говорничкиот стремеж и мудроста, па токму поради тие доблести
на себе го повлече гневот на Гај Кајсар55: всушност, му беше наредено да го обвини
Марк Силан56, а кога одби, беше убиен. Мајка му на Агрикола беше Јулија Прокила, жена со ретка чистота и ум...“. (Прокила=про кила- про само тн.словенско, Р.И.)
„8. Во тоа време со Британија управуваше Ветиј Болан, и тоа поблаго одошто е потребно за една нескротлива провинција...“.(Поими 100% тн.словенски,Р.И)
„11. Кои биле првите луѓе кои ја населиле Британија- домородци или доселеници- малку се знае, како што е и вообичаено за варварските земји. Ставата им е
различна, па затоа има и повеќе претпоставки; така, русата коса и долгите раце и
нозе на жителите на Каледонија57 сведочат за германско потекло. Темната кожа на
Силурите58, нивната кадрава коса и местоположбата наспроти Хиспанија водат на
помисла дека старите Хибери преминале тука и ја заземала оваа територија.
Оние племиња кои се најблиски до Галите им се најслични- било зашто отпрвин живееле заедно, било зашто во овие земји поставени една наспроти друга,
слична клима ја развила нивната става. Како и да е, лесно е да се поверува дека Галите го заземале ним соседниот остров. Можат да се забележат нивната религија и
верските убедувања; јазикот не е многу различен; ја покажуваат истата смелост во
предизвикување опасност, а кога ќе дојде таква прилика- истиот ужас во обидот таа
да се одбие. Сепак, би се рекло дека Британците се посурови, зашто долготрајниот
мир сé уште не успеал да ги смири; знаеме дека и Галите беа извонредни воини, но
откако почнаа да безделичат, станаа и троми, па заедно со слободата ја изгубија и
храброста. Тоа им се случи и на Британците кои беа покорени од порано; останатите се сé уште такви, какви што порано беа Галите“.
„14. За прв намесник беше поставен Аул Плаутиј, а по него дојде Осториј
Скапула. Обајцата беа одлични воини. Маку по помалку, беше претворен во провинција и јужниот дел на Британија; беше доделена и колонија на ветерани. Според
стариот и одамна користен обичај на римскиот народ- да се служи дури и со кралеви како средство за поробување59- неколку племиња му беа отстапени на кралот
Когидумно, кој до денес остана верен. Потоа Дидиј Гал успеал да ги зачува освојувањата на своите претходници, а постави и неколку тврдини подлабоко во внатрешноста, само за да каже јавноста дека ги зголемил освоените територии.
Дидиј беше сменет од Вераниј, кој почина за неполна година. На Светониј
Паулиј добро му одеше две години; за тоа време покори уште неколку племиња и
ги зајакна гарнизоните. Тоа му влеа храброст да го нападне островото Мана, кој ги
потпомогаше востаниците; но, со тоа само им овозможи да му работат зад грб“.
Дидиј=д идиј,Вераниј=веран..,Светониј=светон..,Мона=мон- а тн.словенски.
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Колонија основана од Кајсар;еден од најзначајните градови во Callia Narbonensis.(Кол...=кол, Р.И.)
Јулиј Грајкин бил говорник, филозоф и автор на еден спис за земјоделието (од каде, можеби, доаѓа прекарот на Агрикола). (Грајкин=Граикин=граик ин. Граик=тн.Грк е општ поим- без народ, Р.И.)
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Калигула. (Калигула=кали гула, гули, ама и гула=г ула итн. Р.И.)
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Марк Јуниј Силан бил татко на првата жена на Калигула. (Силан 100% тн.словенски поим, Р.И.)
57
Каледонија е денешна Шкотска. (Каледон=кале дон со Македон=маке дон; ш=с, Скот=скот, Р.И.)
58
Силурите ја населуваале територијата на денешен јужен Велс. (Силур=сил ур; Велс=Велес, Р.И.)
59
Постојат многу такви кралеви низ историјата на Рим:Масиниса, Атал, Еумен...(сп.во Германија...).
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„16. Со овие и вакви нешта поттикнати, под водството на Будика- женска со
кралска крв (тие воопшто не правеле разлика меѓу половите...“.
Будика со кралска крв била 100% тн.словенска: Будика=буди ик а,како Буда.
„17. Но кога Веспазијан, заедно со останатата земја, ја поврати Британија,
големите војсководци и извонредната војска ја намалија надежта на непријателите.
Петрилиј Керијал веднаш им всади страв напаѓајќи ја областа на Бригантите, која
се сметаше за најнаселена. Имаше многу битки, неретко и крвави; со победи или со
војни, тој зафати голем дел од територијата на Бригантите. Керијал, навистина, би
ја засенил славата и грижата на секој наследник: колку што му дозволуваа приликите, бремето го презеде и поднесе Јулиј Фронтин, еден значаен човек. Со оружје
го покори силното и воинствено племе на Силурите, совладувајќи, покрај храброста на непријателот, и некои тамошни тешкотии на теренот“.
Се говори за Бриганти=бриг анти: Бриги и Анти=тн.Словени,со Силури итн.
Следи под 18 да се говори за Ордовики (=ор до вик и) или ордо вик: орда ...
„22. Третата година од походот ни донесе новооткриени и победиви племиња сé до Танаус60 (а тоа е име на едно устие)...“.
Само Танаус=та на ус е само таа на ус=устие. Значи, 100% тн.словенско.
Ова се потврдува во продолжение: „...Агрикола никогаш не гледаше со завист на туѓите дела: секој, било да е кентурион или префект...“.
Следи кентурион=кентури он: кентур=кен (кон=коњ) тур=т ур, таур=говедо.
Под 23 се говори за „Клота и Бототрија, силно надојдени од бранувањата на
две спротиставени мориња“.Бидејќи т=ц и б=в,лесно толкување: клота и водо трија.
„28. Истото лето, една кохорта на Усипите61, регрутирани во Германија и
префрлени во Британија...“.
Следи кохорта=ко хорта=хората=х ората, мноштво луѓе како хоро=х оро ...
Се говори и за „Свебите, а потоа Фризите“. Па под 29 Граупиј=гра упиј, ама
и Калгак=кал гак. А под 38 Борестите (=борест и) и Трукулското=тру (три) кулско.
„41. Честопати тие денови пред Домитијан во отсуство беше обвинуван и во
отсуство беше олободуван. Причина за тужбата не беше некој престап или жалба
на некој оштетен, туку- самиот цар, огорчен од доблестите и славата на овој маж,
како и најлошата сорта непријатели- ласкавците.
А за државата настапија такви времиња, кои не дозволуваа да се молчи за
Агрикола: толкави војски беа уништени во Моезија, Дакија, Германија и Панонија
со непромисленоста е страшливоста на војсководците; толку борци со толку кохорти беа победени и заробени; и не беа во прашање веќе границите на царството
или некој брег62, туку имотите и зимувалиштата на легиите...“.
ГОТИ=ТАТАРИ СО БУГАРСКИ БОГ АСЕН
Поимот Герман бил балкански, а според Г.Вајганд, тој бил тракиски.
Бидејќи Готите навлегле на Балканот, го прифатиле поимот Германи. Истиот поим Балканците, Македонците, го прошириле и во Германија.
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Најверојатно денешната река Тајн.
Во Германија (гл. 32), Такит ги сместува Усипите заедно со Тенктерите, на десниот брег на Рајна.
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Се однесува на брегот на Дунав и граничните утврдувања кон Домитијан ги поставил по заземањето на десниот брег на Рајна. (Домитијан=домит..: домит бил бригиски со завршеток ит=ет, Р.И.)
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Ото Цирер, на стр. 91, пиши: „Улфилас (или Вулфила, готски ‘Wölfchen)
(околу 311- околу 383) во 341 во Никомедиа бил за епископ посветен“. (В-Ул, Р.И.)
„Ерманрих околу 350 ги обедина Остготите во едно Царство меѓу Днјестр и
Днјепар на Црно Море“. (Ерманрих=ер ман рих- последново р-их монголско, Р.И.)
Само никогаш немало Остготи=источниготи, туку само Остроготи: остро.
Стр. 93: „...готскиот брод, кој Улфилас треба да го донесе во ‘Земјата на Црната зема’...“; „Се мисли на Јужна Русија со своето плодно тло, кое поради висок
дел на хумус темно е бојадисан“. (Се говори ца чернозем=црнозем, црна зема, Р.И.)
Стр. 96: „...воен херој, поглавица на Крим Готите...“. (Тој бил татарски, Р.И.)
Стр. 96: „Од Карпатите и од долниот Дунав преку се протега меѓу Боритстен
и Тирас земјата на Тервингите или ‘Визиготите...“. (Визи=виза од Римјаните, Р.И.)
Стр. 97 се говори за „Остготи“, исправно Остроготи, „нивните кралеви потекнувале од родот на Амалите“. (Амал-и до денес македонски за амал=а мал, Р.И.)
На просторите на тн.Словени=Склавини, кои за прв пат се појавиле во 5 век
н.е. биле Готите со својот род Амал=а мал, затоашто тие како Монголи биле мали.
За да се потврди дека Готите биле Татари, Ото Цирер, на стр. 100, говори за
Асенготови. Значи, готските богови биле Асенови, како што било и во Бугарија.
Само постои огромна разлика, во Бугарија до денес опстоило името Асен, дури и
како презиме, што никогаш не се случило со во Германија. Следи за нив да се лаже.
Слика на стр. 137 е наведен „Мисориумот на Теодосиус I. Сребрената плоча
била произведена по повод на десетгодишниот јубилеј на владеењето на царот...“,
што се најдува во Академијата за Историја на Мадрид. Се гледа дека царот бил
крупен човек, а околу него Готите биле мали луѓе. Во тоа време уметноста ја претставувало косата на Белците како тенка кадрава, а на Монголите (Готите...) со дебело влакно, влакното поединечно е претставено како дебело влакно. Следи заклучокот е едноставен, Готите=Татари како Монголи биле пониски и со дебело влакно.
Онаму,каде што Готите поминале,таму се најдени гробови на водачи кои биле закопувани со своите коњи.63 Таму се јаде коњско месо и други животни, кои не
се замисливи за Бригите=Брзјаците-до денес.Следи татарбифстек недопечено крваво месо,од крв дури крвавици.На тие простори е повисок удел на крвната група В...
Иако Готите биле Монголи, германските автори понатаму пишат само дека
Готите биле Германи, а поимот Герман се однесувал само за балканско име и тн.
словенски бог.И тие одбиваат да ја поврзуваат генетиката со јазикот.Значи, тие свесно го одбегнуваат монголското потекло на Готите=Татарите со монголски јазик.
До денес во германскиот јазик има монголски состав и готскиот завршеток -х.
Бидејќи Готите била малкубројни, тие со себе носеле и балканско домородно население. Следи тн.словенски автори да говорат дека Готите биле тн.Словени
со тн.словенски јазик. Меѓутоа, никаде не се говори за Германи за тн.не-Словени.
Па иако е ваква состојбата Германците уште сами се лажат на нивна штета.
Во прилог се наведува што Ото Цирер,на стр. 102, истакнува: „Улфилас околу 369 од грчките слова и германските руни сопствено писмо. Неговиот превод на
Библијата е најстар германски писмено дело и единствено источногерманско воопшто. Остатоци од тоа се содржани во ‘Codex argenteus’ во Упсала“.
63

Ото Цирер, на стр. 213, објаснува како се закопува коњот и јавачот во заеднички гроб. Во гробот
се спушта коњот, долу се заколува, и кога искрвари коњот, се подигнува кралот на седлото на мртвиот коњ...Потоа гробот со камена плоча се покрива, таа се покрива со песок и повеќе да не се знае.

51
Значи, готскиот јазик бил само вулгарен коине со коински слова, а руните не
биле готски, за тие да бидат источногерманско воопшто, туку само балкански, следи венетски, а Венети биле и Русите. И следи Лужичките Срби од страна на Германците биле нарекувани „Vindish“ (венетски), името Русија на фински јазик се
среќава под терминот „Veneja“, а во естонскиот – „Venelaien“. Русите пишеле се руни. Тие од 860 година се изјаснувале за Словени. Тек потоа следат и турските руни.
С.Антолјак,64 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај франечките писатели. Така, уште тн.Фредегаровата хроника (7 век) пишува за источноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’ “.
Следи тој иако бил Гот, Монгол,само со христијански правец од Македонија
бил Македонец. Ова се поткрепува и со косата. Бидејќи Готите биле со христијански правец од Македонија, тие како Православните=Македонците ја оставале косата таа да расте- дури до рамената. Па ова било во спротивно на од католички Рим.
Инаку тие како Монголи косата ја бричеле и како знак за благородничко потекло оставале перче да виси, кое се веело при јавање на својот коњ.
Цирер, на стр. 292, вели: „Теодорих Велики (околу 456-526) основач на
Источноготско Царство во Италија (со Далмација и Панонија) и инцијат на германското Царство на Остготите, Бургундите, Вестготите, Суебените“.
Никогаш немало Источни и Западни Готи, туку само Остро- и Визиготите.
Каде тие поминале и престојувале, постојат за нив гробови: јавач со коњ...
Бидејќи се говори за генетски разлики, тие се дообјаснуваат со крвни групи:
Монголите биле без крвна група А на белата раса-само со крвна група 0 и В.
Индијанците биле само со крвна група 0. Бидејќи Индијанците биле без коњ, коњот
со други домашни животни бил однесен во до Источна Азија, откаде Монголите
околу 13.000 г.п.н.е. преминале во Северна Америка, а некаде околу 8.000 г.п.н.е.
стигнале во Јужна Америка. Нивната ДНК била блиска на онаа во Кореја. Наспроти
нив, Белците Индијанци биле се првобитната крвна група 0 и крвната група А на
белата раса- само наследници на македонската флота на Александар Македонски.
Монголите од Источна Азија стигнале до Балтичко Море и низ цела Европа.
За крвната група АВ во Европа е наводот на Адамо-Витни: „Не постои доказ
за постоење на оваа крвна група постара од 900 или 1000 години, кога имало западни миграции на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските
гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гробници во
Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот
период (4 до 7 век н.е.)“. Значи, меѓу Белците и Монголите имало мешани бракови.
Вотсон пиши: „Унгарската нација, онака како што постоела пред турската
победа кај Мохача 1526, била ограничена на законити припадници на благородници. Таа класа обфаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувајќи и голем
број сиромашни луѓе кои живееле попат селани. Унгарија била повеќенационална
земја, и унгарски не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.
Значи, во Унгарија живееле 95% Белци со тн.словенски јазик и 5% Унгарци.
Како е можно да се одродат Белците, доказ е наводот во книгава со јазикот
во Унгарија. Во неа со монголски јазик имало 5% население. Бидејќи е доволно 2%
полиција, 2% војска и 1% управа, наведените 5% се доволни да се одродат Белците.
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David Icke,65на стр. 106,пиши: „...Dr. Bagy наведува голем број примери како
би ја покажал лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, староунгарскиот и
современиот унгарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на
првото илјадолетие, вклучувајќи ги Арпадски кодекси и De Administradno Imperio,
а 50 години водел сопствени истражувања. Кажува дека само две стотини унгарски
зборови кои доаѓаат од угро-финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои
се блиски на сумерскиот...“.
Бидејќи 95% во Унгарија биле Белци, нивниот староунгарски јазик бил јазик на Белци- тн.словенски. А ваков бил јазикот на Сумерите, кои биле само Белци.
Бидејќи Троја, според авторите, била во Анадолија, тогаш Турците би имале
Тројанско потекло. Овде е битно што во книгата на Х.Џ.Велс, како фуснота, се наведува: „Во последно време некои турски историчари покушуваат да утврдат дека
чистокрвните Турци биле потомци на Сумерите, создавачи на најстарата досега позната просветеност“. Пак, за Херодот Бригите ја создале Анадолија и Ерменија.
Место тн.не-Словени да ги отфрлувале тн.не-словенски зборови, тие го правеле обратното. Бидејќи мнозинство зборови биле тн.словенски, тие не биле можно
во потполност да се отфрлат. Најдобар доказ е она што е наводено за унгарскиот.
Вотсон, на стр. 127, пиши за Панславизмот: „Зборот ‘Славен’ припаѓа во бит
на подрачјето на филологијата. Постојат словенски јазици, како што постојат латински (или романски),германски (или теутонски), финско-унгарски и турски јазици“.
Вотсон, на стр. 93, пиши: „...народите на финско-унгарскиот говор, и се протегал од Естонија на Балтичкиот брег до Удмурт во долината на средна Волга“.
Следи источно од Франција да се готски, а западно од Германија романски.
David Icke, на стр. 254, пиши: „...Гут или Гот постанало Гоа (англ. бог), израз кој подоцна го користеле Готите. Сите неромански јазици во Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англискиот, а древно шведски јазик уште секогаш се
нарекува ‘шведо-готски’. Старото име на Данска било ‘Gothland’, од што е изведено Јутлант“. Значи, „неромански јазици“ се источно од Франција, од Германија...
Готските јазици биле трораснио, а латинските (романските) дворасни јазици.
Со Француската револуција следи службениот француски јазик,потоа руски.
Хамер за 13 век вели: Мехмед Караман „на престолот вовел мошне битни
промени во пописите за порезите.Овие дотогаш во целото Селџутско царство биле
напишани на персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот
и нарочито во книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се
водат пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик“.
Мехмед Караман само го монголизирал=турцизирал новоперсискиот јазик.
Се истакна: „...уште и денес...“: денес (1836 година) „лошото писмо и јазик“.
Бидејќи во Осмновото Царство имало повеќе службени јазици, јазикот на
Фригите се измешал. Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден
турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не
литературен, 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, немало ни европски народи.
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За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве
прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент,
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го наведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Деникен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на турскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки).
Во Ларуса, том 1, на стр. 142 се говори за Унгарската книжевност.
Во Почетоци стои: „За разлика од повеќето европски книжевности, јазикот
на унгарската книжевност е финско- унгарско потекло, тоа ќе рече сроден со финскиот, естонскиот, лапонскиот и многу други говори кои се сретнуваат денес во
Советскиот Сојуз“.Се говори за „многу други говори“, кои биле јазици, а не говори,
затоа што говори има секој еднорасен јазик- повеќерасните се само мешани јазици.
Исто така. Ото Цирер, на стр. 282, говори за „финско-угриско население“
За монголско потекло доказ е градот Пекинг=пе(град) кинг=кениг(владетел).
Бидејќи Монголите го прифатиле поимот кан, к=х=б, за владетел, од време
на Готите бил во употреба поимот Ватикан=вати (=в ати, отец) кан (управител).
За да се потврди дека вати бил пелазгиски=тн.словенски збор е следниов доказ: вата=в ата=а та + та = тата. Следи вата + додаток (ар=ер) = ватер=фатер=патер.
Примеров објаснува дека кога Белците дошле до Виетнам и Јапонија, таму
однеле свои многу нешта, што важело и за нивниот пелазгиски јазик. Токму затоа
во монголскиот јазик се среќаваат и многу пелазгиски зборови, а и писменоста итн.
Улфилас составил готски јазик, кој бил вулгаренкоински јазик. Бидејќи коине бил дворасен јазик, готскиот со готски=татарски состав постанал трорасен јазик.
Поради готските=татарските зборови, според Удаљцов и други66 „...германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав...“. Тој бил само едно: монголски.
Турскиот јазик со монголска основа е без родови. Бидејќи албанскиот јазик
има монголски зборови, што го пиши Мајер, денес Албанците (Шкиптарите=Тоските) грешат со родовите во македонскиот јазик. Албанците (Арнаутите=Гегите),
кои во Р.Македонија се 90% (Тоските 10%), се Азијати монголски наследници итн.
СЛОВЕНИ КАКО НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО
Поимот Словени, како народ, се употребува за четири поими: Анти, Венети,
Склавини и Словени. Меѓутоа, Анти=Анти, Венети=Венети (Venetia...), Склавини
=Склавини и Словени=Словени-според слово,а имало и Божјо Слово,Слово=Логос.
Меѓутоа, тие се поими со општо значење. Следи тие не означуваат народ-и.
За да се потврди дека немало преселби, Густав Вајган (1924) пиши дека тогаш Дунав не бил преминив. Следи Дунав се поминувал преку понтонски мостови,
кои биле тн.византиски.Следи сите кои поминале,сите за преминот на тн.Византијци си платиле.Била запишани Готите,а за нив Ото Цирер пренесува документи. Исто така има докази и за други монголски народи. Никаде нема запис за тн.Словени.
Бидејќи тн.словенски јазик бил пелазгиски, тн. Платонов, има само заблуди.
На Белци северно од Дунав немало преселби на југ, на Балканот. Токму и затоа секој оној кој пронајде наод/доказ за преселби (животно, растение...кола за пр66
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евоз и дел од неа и нејзино колце, облека, носија, метал и неметал, пара, сад и било
што) е за Нобелова награда. Меѓутоа, за историската наука наод/доказ и не е битен.
За да се потврди дека никогаш немало тн.словенски народот е и доказов:
Во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот во Розета во Египет имало исти
знаци со исто значење.Значи, жителите во Русија, Подунавјето, Балканот и Македонците во Египет биле еден ист народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Европската наука измислила дека Константин Филозоф измислил свои слова што не е точно, затоашто словата од него се постари повеќе милениуми. Па затоа
Вита Константини не го употребува глаголот создава, туку составува (склопува). А
се состава(склопува) нешто што веќе постои.Такви биле тн.негови слова кои постоеле во руните кои биле користени од Етрурците и другите Венети низ континентот.
Бидејќи ваква била состојбата, во историјата не се познати преселби на некакви словенски народи, кога такви до 5 век не биле познати. А оние во 6 век биле
Склавини покрај Дунав со тн.византиско потекло-тие биле само гранични единици.
Следи не се работело за посебни словенски народи, туку склавини=области.
Значи, во 5-от век Римјаните, а вакви биле историските тн.Византијци, не ги
познавале Склавините. А вакви биле и оние, кои за време на Јустинијан биле гранични единици, на двете страни на реката Дунав. Следи тој на двете страни да подига објекти, касарни, цркви итн. На тие простори наодите биле со балканско- малоазиско потекло. За доказ дека тие простори биле тн.византиски е царот Фока, кој
бил полуварварин, затоа што едниот родител му бил од склавинско народно (варварско) потекло, а другиот од царско семество. Па тој бил им припаѓал на Јустинијановата династија. Царски јазик бил латински, а народниот варварски=пелазгиски.
Бидејќи Склавини имало низ трите стари континенти не било можно Словеите како еден народ да живееле во Европа, Азија и Африка. Следи поимот склавина
означувал само област, а се управувало за области. Вон Балканот Склавини имало
во 5 век, а на Балканот 6 век. Токму затоа во Македонија Склавините се појавиле во
548 година, а изчезнале во 836-7 година. Значи, имало Склавини само од 548 година до 836-7 година Па и токму затоа никогаш немало посебен склавински=тн.
словенски народ. Пак, Русите се изјасниле за Словени само во 860 година, што го
пиши цариградскиот патријарх Фотиј. Тие претходно пишеле со рецки и биле само
„роцки народ“. Кога тие го превзеле коинското=тн.старогрчко слово се изјасниле за
Словени.Тие станале тн.старогрчки Словени-тогаш немало тн.старословенски јазик
Бидејќи Русите до 860 година никогаш не биле Словени се наведува доказот
кој руските автори намерно го одбегнуваат. Токму тој доказ ним им оневозможува,
тие понатаму да говорат за Пан-славизам кога тие до 860 години не биле Словени:
За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши:
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на историски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнувале од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји.
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрстувањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опа-
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сноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионерска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пратеништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазерското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.
Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина...“.
Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé.
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 Wirklichkeit 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...“.
Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓутоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал 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 сега славен постанат“, не е толку и битно. Во прилог е и што Кирил и Методиј се запознале со „рускими писмени“ пишувани на некои библиски текстови. Следи Русите биле со „роцки јазик“, „роцки (роски) народ“-тогаш без тн.старословенски јазик.
Значи, не се говори за некаков посебен народ Словени, туку само еден јазик.
Бидејќи Словен=Словен, Склавин=Склавин и Ант=Ант, е следниов доказ:
Макс Фасмер за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи, чија област во 12 и
13 век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на
Антите Тазиархос Доврагезас...“. Антите говореле со варварски=пелазгиски јазик.
Во прилог е историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од
Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина,
Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а
меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. А па овој бил јазик и на тн.Словени.
Прокопиј пиши: Склавините и Антите, „...И едните и другите имаат еднаков
јазик, сосема варварски...“. Се потврдува, коине латински не биле народни јазици.
Јордан пиши: „Покрај разликите во името и местото, сите Венети, Анти и
Склави се една крв и еден јазик“.Тој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Во 5 и 6 век коине немал важност. Неговата важност станала затоа што тој
станал прв христијански јазик, а со Ираклиј (610-641) и единствен службен јазик.
Доказ уште повеќе коине не бил подобен за во Македонија. Аријан (II век
н.е.) Александровата Анабаса ја напишал на коине. Меѓутоа, народот понатаму коине не го прифаќал. Најдобар пример е доказот со авторот на Miracula II (s. Demetrii, Р.И.), а се претпоставува дека се составени веројатно во 2 половина на 7 век, е
припадник на нижиот црковен клер во Солун, зашто тој анонимус, не знаел да се
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изразува, не пишува со изграден стил како архиепископот Јован. Следи од 3 век
п.н.е. коине во Македонија не бил прифатен, што повеќе важело и за во Елада итн.
На склавински јазик пишеле Солунските Браќа, Константин и Методија. А
тој склавински јазик бил варварски.Според Историјата на македонскиот народ, варварски бил македонскиот и тоа во 10, 11...век, сé до денес- Словените фаслсификат.
Макс Фасмер пиши: „Конечно од 15 век уште за понатамошниот живот на
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Само со варварски=пелазгиски=склавински.
Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците во 15 век говореле склавински=тн.словенски.Овој бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски, јазик на Белци.
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 бедните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава престава за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој 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 Амфилокијанците 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 дека во Грција „денес се сведува на прилично големиот број на топоними со словенско 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.
Во прилог е она што Иво Вукчевиќ, на стр. 103, за во Грција, и тоа посебно
за Тракија, Епир, следи за Сербиста, Зервокхиориа, ама и за Пелопонез, истакнува:
„Етникон Серб најдуваме исто така кај Кирк во турска Тракија; кај Трикала
во областа Трикала- Кардица во грчка Тракија, каде германскиот историчар М. Фасмер пронашол 122 места со словенски имиња (Die Slaven in Griechenland, 1941).
Исто така и кај Јанина, во областа Епир, каде Фасмер пронашол ништо помалку од
334 словенски места на имиња.Исто така на кршовитиот полуостров Халкидики, на
средниот крак Лонгос (изведено од српскиот збор за шума), кај превлаката Провклакос (благо грецизиран збор за превлака).67 Всушност, еден документ од 10 век,
од оваа област, потврда која ја потпишале неколку сведоци Словени, се смета нај67

Ништо не било грцизирано, затоашто сé било само македонско. И српскиот јазик бил македонски.
Поимот Срби произлегол само од серб=срб=срп. Па следи Македонците говорат само за „жетвари“.
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старо датиран глаголски споменик. (G. Soulis, On the Slavic Settlement in Hierissos I
the Tenth century, Byzantion 23, 1953)“.
„Во извештајот од крајот на 13 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 две реки на ридот Пелијум; село Servula, кај Воштица; Serp, исто така Serbista, кад Сера; Zervokhori кај Негрита. На територијата Кимаре (‘по целиот
древен Акокераунски превој...градови Нивица, Луково, Пикернес’), Серб се појавува и во имената на претците на еден од водечките кланови, Зервати, кои добиле име
по селото Зерва, во областа Арта. Во тоа село живееле три браќа, од кои првиот се
потурчил; вториот се населил во Лефки на Корф, каде сега живее семејството Зерватес,а третиот се отселил во Сули.’(W. M. Leake, Travels in Northem Greece,1977)“.
„Еникон Серб е мошне застапен на Пелопонез. Во областа Арголис, кај земјоузот Коринт, земјишната превлака која го поврзува Пелопонез со останатата Грција; во областа Елис на западниот брег на Пелопонез; кај Херата во централна Аркадија, богата со словенски имиња на места; кај Трифија во југозападната област на
Месенија. Во неколку места во кршовитиата област Лаконија (Спарта), областа која
ги обфаќа Мани и високиот кршевит ланец Тајгет (D. J. Georgacas, The Medieval names Melingi and Ezeritae of Slavic Groups in the Peloponnesus, BzT 43, 1950). Во својата студија за словенски имиња во подрачјето на Месенски Мани П. Малигоудис
наведува еден број топоними со српски призвук, карактеристичен како за германски, така и за илирски српски земји, вклучувајќи, измеѓу останатите: ‘Болесин, Чернов, Девица, Дубрава, Године, Голина, Гора, Гостим, 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
slavischen Ortsnamen Griechenlands, 1981)“.
Од наводите се потврдува дека денешна Грција се одродила од својот јазик.
За да се потврди дека никогаш немало етнички народи со свои јазици следи:
Х. Р. Вилкинсон,68 на стр. 42, пиши во Глава II, Турци, Грци и Илири, 17301843, Europa Polyglotta, 1730.
„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчиниот јазик на модерна 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 терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови ѝ 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 ги немало, Р.И.)
Се истакна: „Јужните делови ѝ се протегале од планината Шар до Каринтиа
и Сирија“.Следи Склавините биле и во Сирија.Токму затоа овде се наведува Ларус:
68

Х. Р. Вилкинсон, „Картите и политиката- Преглед на етнографската картографија на Македонија“,
Македонска книга, Скопје 1992. На англиски објавена во Ливерпул, 1951 година.Многу преддоцна...
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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 Slava…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.
Поимот Траки се среќава во „Илијада“ од времето на Пизистрат, а поимот
Илири за време на Херодот. Следи Илири биле Словени, оти тие два поими биле
синоними. Вилкинсон пиши: „Во 1730 беше актуелна идејата дека Словените и
Илирите ги населувале деловите на јужниот Балкан. Но во 1821, Словените и Илирите беа се уште посматрани одделно, но во 1840 терминот ‘Илир’ и ‘Словен’ станаа синоними“. 1842: „Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една голема
група Илири. Но за разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за да означи Словен. Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и Босанците,
Србите и Бугарите“. Залудни биле истражувањата, черепи од долги сé до широки.
Следи Бугарите и Србите да бидат Траки и Илири. Меѓутоа, најбитен бил
најстариот автор кој говори за Русите. Според киевскиот свештеник Нестор (11- 12
век), Русите потекнале од Илирија.Таа била на Балканот.Значи, без етнички народи.
Секогаш во Македонија се говорел варварски=пелазгиски јазик.Него авторите го нарекле Хомеров јазик.Ова го потврдил 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- само венетски.
ВЕНЕТИ=ТН.СЛОВЕНИ
Се истакна дека Анти=Анти и Венети=Венети. И затоа тие не биле Словени
според Слово и Божјо Слово, а Логос=Слово=Реч. Истото важело и за Склавините.
Меѓутоа, на венетските простори биле создадени склавини=области. Следи:
Павел Тупаев пиши: “самиот факт што престолнината на древните Венетиградот Венеја, односно Енеја, се наоѓал во егејскиот дел на Античка Македонија,
зборува за нивното родовско потекло“, дека “Венетите, всушност, биле Антички
Македонци“.
Димитриј Скепсијски (262-184 г.п.н.е.) истакнува: “...во многу далечно време гранка од Венетите ја напуштило својата престолнина Енеја во Македонија и се
иселила во Мала Азија, каде го основала градот Троја...Венетите биле родени браќа
со Антите и Феникијците, живееле едни покрај други и измешано...“.
Страбон (1 век н.е.) ги проучувал Венетите од Пафлагонија и Месопотамија,
во Мала Азија, па истакнува: “многу стара и напредна цивилизација“, која “по паѓањето на Троја почнала да се движи кон запад, кон Тракија и на северозапад кон
Истра, каде што го основала градот Пула...“.
Титус Ливиус (59 г.п.н.е., и 19 г.н.е.) вели: “...По големата војна, Венетите
почнале да се враќаат во својата татковина освојувајќи го на запад целото Јадранско крајбрежје...“.
Тацит, ц=к, (1 век н.е.) пишува: “...Венетите се во крвно сродство со Антите,
Феникијците и Сарматите... По Тројанската војна еден крак на Венетите од Азија
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почнал да се движи кон Сарматија, а друг крак кон својата прататковина и Јадранското крајбрежје...“.
Јулиус Цезар (100-44 г.п.н.е.) говори: “...Венетите ја населувале цела Бретанија, и ги има и далеку на северозапад...Тие се вредни градители, кои подигнаа
многу градови, со кои можат да се гордеат...“.
Египетскиот географ Птоломаии (53-117 г.н.е.) вели: “...Венетите се древни
и многу распространет народ. Освен Мала Азија и Балканот, тие го населуваат и
Венедскиот Залив, севернозападно од Сарматија...“.
Овој негов податок е регистриран во неговиот атлас на светот “Cosmografia”
од 75 г.н.е. Со слични податоци е и неговиот соработник Плиниус Постариот (2379 г.н.е.). Во неговите белешки стои: “...Венетите отишле далеку од својата прататковина,од Балканот и сега живеат во базенот на реката Висла и на крајот на Балтичкото Море...По нивното име тоа Море било именувано како Венетски Залив...“.
Исто така, тој вели: “Венетите се населени и далеку на запад од реката Висла“, што значи отаде Баварска и Саксонија, што се совпаќа со наводите на Цезар.
Плиниус пиши: “...Некои автори известуваат дека тие области, дури до реката Висла се населени од Сармати, Анти, Венети, Скири и Гири...“.
Значи, 1 век п.н.е., 1 век н.е., 2 век н.е. ...-Македонците бегале од Римјаните.
Полибиус (2 век н.е.) кажува: “...Од Азија до западниот Јадрански брег е распослана древна цивилизација која се нарекува Венети...Со западните европски земји завладеала непосредно по Тројанската војна...Нивниот јазик е малку поразличен од оној на Келтите. Но во обичаите и носијата се еднакви, со мали разлики...“.
Следи Венети од Долна Македонија како Македонци и Бриги како Келти.
Руф пиши: “Венетите населувале големи територии во Европа, на Балканот
и во Мала Азија...“.
Руф вели: “...Венетите од Малоазиската област Пафлагонија активно учествувале во војската на Александар Македонски и тие биле главна воена сила во
неговите походи кон исток...“.
Ромејскиот историчар Јорданес (528-588 г.н.е.) вели: “...Венедската племенска група ги населувала териториите северно од Алпите, од Панонија до реката
Дњестар, а Антите териториите помеѓу Дњепар, Дњестар и Црноморското крајбрежје...До 4-от н.е. големата склавинска, античко-венетска заедница се распаднала на
три дела, на западните Венети, источни Анти и јужни Склавини...“.
Јорданес уште појаснува: “...Навистина, како што рековме на почетокот од
излагањето или во списокот на племињата, тие биле од едно исто потекло, а сега се
јавуваат под три имиња Венети, Анти и Склавини...“.
Јорданес вели и: “...Дакија е заштитена со стрмите Алпи во вид не венец. Од
нивната лева страна, која е свртена кон север и од почетокот на реката Вистула, во
огромно мнозинство живее многубројниот народ Венети. Навистина, нивните имиња се менуваат според различните родови и места, но тие главно се нарекуваат
Склавини и Анти...Како што рековме, тие се едно исто потекло, а сега се јавуваат
под три имиња: Венети, Анти и Склавини...“.
Јорданес на 60 страна од својата “Gotica” ги опишува преселбите од Азија
кон север и запад. Тој соопштува дека по враќањето на Антите и Венетите од Азија
на европските простори “центар на Венетите на Запад била областа Оглеј со истоимениот град“, каде подоцна бил подигнат градот Венеција- Италија.
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Ј.Бобиензис, во својата “Cronica” запишал: “Венетите кои живеат северно и
западно од Алпите себе се нарекуваат Склавини и се расплоснани на огромни пространства“.
Па континталните Венети се преименувале во Склавини, но не во Словени.
Латинскиот историчар Фредегaр Шоластикус, од почетокот на 7-от век, дека
во многу средини тоа население себе си се нарекува Склавини. Притоа дошол до
заклучок дека тогашните венедско-склавински популации своите родовски корења
ги влечеле од првите жители на Балканот, од Пелазгите, за што како главен аргумент му послужила митологијата и ономастиката што ја среќавал кај некои антички автори. Неговите вести за истородноста на Венетите со Склавините, тој соопштува дека ги формирал врз основа на стари летописи. Појаснувајќи го тој факт во
својата “Historica”, пишува: “Венетите каде и да се населени, од најстари времиња
биле нарекувани Склавини и обратно- Склавините на сите нивни територии биле
нарекувани Венети. Така се нарекувани и сега, во ова мое време...“.
И во “Житието“ за Св.Колумбо, кое потекнува од 812 година, Склавините се
опишани како потомци на древните Венети. Тамо на оригинален начин е посведочено дека тие биле во крвно сродство со Феникијците. На едно место од овој споменик сои напишано: “...Венетите биле дамнешни претци на Склавините, кои денес
владеат со многу држави. Тие се родени браќа со Антите на исток, во Азија и Сарматија и со Феникијците во Крестонија (Долна Македонија, Р.И.)...“.
Адам Бременски, кој живеел во 11-од век, пиши дека “Венетите и Антите се
расеани по цела Европа и Азија“. Тој вели и: “...Во Чешка и Полска и во јужните
делови на Европа, на Балканот и во Мала Азија, постојат мноштво покраини наречени Склавини. Нивни жители се древните Венети, кои често се нарекувани Винули и Вандали. Тие не се разликуваат ниту по обичаите, ниту по облеката, ниту по
јазикот...“. (Се говори, тие не се разликуваат по јазикот=говорот..., Р.И.)
Германскиот бискуп Хелмолд од 12-от век дава опис на државите во негово
време наречени Склавини, за кои вели дека биле населени од древните Венети, земајќи ја за пример Полска, укажува на податокот дека „нивни жители се јавувале
под различни имиња, како: Венди, Вендули и Вандали, слично што како и Германците биле нарекувани со различни имиња, а всушност им припаѓале на едно исто
родовско стебло“. Во ориг.: „Wo also Polen endet, kommt man zu einem sehr ausgedehnten sklavischen Lande, nämlich zu denen, die vor alters Vandalen jetzt aber Wenden
oder Winuler genannt warden…“.
Во оригиналот стои: “...Вандалите ама сега Венди или Винули наречени“.
Винценти Кадлубек вели: “...Полските Склавини од секогаш биле нарекувани Венети, односно Вандали“...“Древните Венети, пиши тој, “кои во текот на историјата се јавувале уште и под името Вендули и Енети, биле далечни предци на
Склавините...Тие од најстари времиња населувале голем дел од Азија и Европа“.
Хроникон, од 13-от век, за нив вели: “се еден ист народ, со ист јазик и исти
обичаи, кој настанал далеку во праисторијата“. Тие “од градот Енеја во Античка
Македонија ја пренесле културата во Азија и Централна Европа“.
Два века потоа, германскиот историчар, Гранц напишал: “...Вандалите и Венетите биле еден ист народ со Склавините. Првите биле далечни претци на вторите. Тие живеат како еден народ од Полска, до Далмација. На Венетите им се припишуваат многу културни дејанија во Франција и Шпанија, та дури и во Африка...“.
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Полскиот научник истражувач од 16- от век, Марцин Биелски, дошол до
заклучок дека Антите, Венетите, Вендулите, Енетите, Феникијците, Македонците,
Бригите и Склавините “биле еден ист народ, иако во одделни историски епохи биле
нарекувани со различлни имиња...Сите тие се Склавини, кои му припаѓаат на големото пелазгиско стебло“...“Вандалите и Склавините, и сите други, биле веднородни
браќа“...“Како и да бидат нарекувани, тие се Склавини“.(Преселби и на Бриги, Р.И.)
Како Биелски биле Кантцнов, Салует, картографот Минстер, хроничарот
Врамец и лингвистот Бохорич.Во тој смисол германскиот историчар Кантцов (1505
-1564) пишува: “...Склавините и Вандалите се еден ист народ...!Исто така, како што
Германците различно ги именуваме: Германи, Теутони, Алемани ...!“.
Германскиот историчар Eltzelt пиши: “...Вендите, односно Венетите го населуваат најголемиот дел од Европа...Тие се древни народи, кои на централните
европски простори дошле во многу далечно време од југ, од нивната престолнина
Венеда на Балканот...Тие денес го носат заедничкото име Склавини...“.
Минстер, од 16-от век, пиши: “...Вандалите или Вендите, се древен антички
народ, кој на овие простори дошол од јужните мориња. Тие биле предци на народот
кој Германците го именуваат како Вандали, а денес се нарекуваал Склавини или
Венди“. Во оригинал: Mecklenburg-Pommern-Preusen: jedem Brandenburg und was
dem Polenland zugeleitet alles Wandale geheißen und ihre Einwohner haben auch Sclaven oder Wenden geheißen...“. (Preusen=Прусен: Пруси=п Руси, Р.И.)
Хроничарот Врамер, кој дошол до стари пишани споменици, по потекло од
928 година, во кои стоело дека “Хенетите, Венетите и Антите биле исто што и
Склавините“...“..Тие, се еден и ист народ, кои кај Европејците се именуваат со различни имиња. На пример, Германците ги нарекуваат Енети, а Данците Венети...
Како и да се наречат, тие се,сепак,современите Склавини...“.(В+Енети =Венети,РИ)
Лингвистот Бохорич (16 век) заклучил дека “...постои црвста и нераскинлива врска меѓу Хенетите, Вене(д)тите, Виндите Вандалите и Склавините ...“...
“...Се работи за еден ист народ кој во многу далечно време, многу порано пред антиката, од јужните балкански и азиски простори се разпослал по цела Европа...“.
Поими само за еден ист народ: Хенети=Енети=Венети=Венеди...=Склавини.
Истото се гледа кај дубровачкиот историчар Мавро Орбини: “...Не треба да
се прави разлика меѓу Словените, Венетите, Вендите, Вандалите, Илирите и Сарматите. Тие се еден народ...Иако носат различни имиња, кои несомнено предизвикуваат збрка, меѓутоа раководејќи се по јазикот и обичаите, сепак и припаќаат на една
иста нација, на словенската...Денес Словените владеат со многу царства, кралства и
со многу провинции...Тие се потомци на древните Венети...“.
Кај него стои Слави, со к Склави. Бидејќи се работело за население на трите
континенти, Европа, Азија и Африка, неговите наводи не се однесувале за Словени,
според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово, туку само за област склавина.
Следи тој да го наведува поимот провинција на латински: тема коине и склавина на
венетски=илирски=тн.словенски јазик, на кого се говорело во негово време, 17 век.
Ваков бил и Ангелис: “...Вендите имале свои предци пред тие да го освојат
Рим и Картагина, кога биле предводени од својот крал Генсреич, кралот на Вандалите...Тие нивни предци, претпоставувам, се долу, на југ, на Балканот...Таму треба
да бидат нивните стари корења...! ?“
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Винко Прибиќевиќ, прва половина на 16-от век, вели: “постои нераскинлива
генетска врска меѓу древните Анти и Венети, кои далеку во праисторијата го населувале Балканот, Европа, делови од Азија и Северна Африка и современите Македонци...“...“...Античките Македонци биле првата цивилизација на балканските и
европските простори кои востановиле свое писмо и своја култура пред сите народи. Тоа писмо и таа култура потоа се раширила по цела Европа и Азија. Врз
основите на тоа првобитно писмо, кое било создадено многу милениуми пред Христа, подоцна била создадена латиницата...“.
Прибиќевиќ за Антите, Венетите, Феникијците и Илирите вели дека тие биле антички Македонци, односно Словени, “тие имаат иста родовска крв, без оглед
на тоа што во разните историски периоди носеле различни имиња“...“Античките
Македонци и сите нивни предци биле Словени. Од таа древна словенска цивилизација потекнувал и Александар Македонски, кој со своите храбри и мудри подвизи отвори нови страници во светската историја и култура...“.
Рускиот етнограф Татишев, анализирајќи ја античката епоха дошол до заклучок дека „Хенетите се исто што и современите Словени“;географскиот етнолог
Шлецер ја поставил хипотезата, според која „Словените се потомци на Илирите и
Венетите“; рускиот научник Тредиаковски меѓу Вандалите ги свртстува Далматинците, Македонците, Србите и Бугарите; англискиот истражувач Героте стои
цврсто на становиште дека „древните Венети потекнуваат од Балканот“ и дека „се
родени браќа со Илирите, а тие пак со Словените“. Словенецот Трстенјак укажува
на податокот дека „Венетите биле во крвно сродство со виндско- словенските народи“, а австрискиот историчар Хелмолт ја застапува тезата дека „...Венетите, Вендите и Виндите биле далечни предци на современите Словени“ и дека “тие праисториски народи, покрај останатите земји, ги населувале уште и старите римски
провинции Панонија, Норик, Растија и Винделиција“…
За Гриневич е несфатлива “прататковината на Словените била некаде во
Средна Европа“...“по 6-от дошле на Балканот“. Затоа тој пишува: “...Не е можно тој
народ да живеел на едно место, на една определена територија, а истовремено на
сосема друго место, на некоја друга далечно место, на некоја друга територија, да
се наоѓаат неговите зборови...“...“Балканска теорија за Словените“.
Сплавински дошол до заклучок: “Антите и Венетите, односно Словените не
се движеле од Северна Европа, од зад Карпатите кон Балканскиот Полуостров, како што се обидоа да не уверат некои несовесни автори, туку обратно- од Балканот
кон Северна Европа и на исток кон Азија“...“...Венетите, Вендите, Вандалите, Енетите, Хенетите и Феникијците, кои како еднородни го носеле заедничкото име Венеди, далеку во праисторијата биле распространети на три континенти, започнувајќи од Феникија во Азија, па преку Мала Азија, егејските острови и северните брегови на Африка, потоа цела Грција, Македонија, Тракија, Бугарија, Романија, Молдавија, Украина, Белорусија, Скадинавија, Германија, Полска, па се до британските
острови, се наоѓале тие далечни предци на современите Словени...“.
Стефан Верковиќ, на крајот на 19-от век, напиша:“...Нашите Словени имале
жива традиција дури и во времето на Александар Македонски...Со својата древна
писменост, култура и традиција, оваа најстара цивилизација во Европа, облагороди
многу земји и народи, опсипувајќи ги со првите цивилизациски плодови...“.
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Во своето писмо, овој босански книжевник, објавено во 1888 година, во весникот “Dragoljub” во Загреб, вели: “...Словените, а не Грците се прародители на
цивилизацијата...Тие ги поставија основите на писменоста во Европа и ја развија
древната култура, која денес тендециозно и злонамерно е наречена хеленска...“.
Бидејќи се говореше на венетски простори биле создадени склавини, следи:
СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ
Историчарите го употребуваат посебно поимот Склавини. Тие значеле само
едно: области. Тоа било на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова било во
спротивност на сатрапии на персиски јазик, провинции на латински и теми на коине. Бидејќи сатрапиите, провинциите и темите не означувале посебни сатрапски,
провинциски и тематски народи, не можело да има ниту склавински народи.
Такит, во Агрикола, под 41, ги наведува имињата на тогашните тн.народи:
„А за државата настапија такви времиња, кои не дозволуваа да се молчи за
Агрикола: толкави војски беа уништени во Моезија, Дакија, Германија и Панонија
со непромисленоста е страшливоста на војсководците; толку борци со толку кохорти беа победени и заробени; и не беа во прашање веќе границите на царството
или некој брег69, туку имотите и зимувалиштата на легиите...“.
Во 1 век н.е. никаде нема друг народ со друг јазик освен пелазгискиот јазик.
Ото Цирер,од стр. 11,наведува што пиши „Флавиус Валериус Константинус,
син на цезарот на галската половина на царството, за неговите впечатоци од Никомедина на политичкиот советник на неговиот татко во Трир:
‘Константин на Салвианус Галианус !...Илирот Диоклецијан (Diokletian=dio
kleti an: дво клет и ан, Р.И.)“. На стр. 15 следи одговорот на Салвианус Галианус.
Цирер на стр. 17 и 18 наведува: „...од Германија и Галија...Германи, Келти,
Белги и Брити...
...Сиријци, Евреи, Египтјани и Персијци...Германи, Илири, Траки, Маури и
Персијци...
...Готи, Лангобарди, Алемани или Франки...“.
Се гледа дека во време на Константин, кој постанал Велики, немало некаков
тн.словенски народ, кој би говорел друг јазик а не варварскиот=пелазгискиот јазик.
За тн.словенски народ се говорело само кога се појавиле склавини=области.
Сé што било пронајдено во Европа сé било само тн.словенски јазик на Белци
Цирер, на стр. 120, наведува карта, каде се гледа дека источно од реката Рајна биле Франките, а север од нив се забележани Саксите. Источно од Саксите се
Бургундите, а северно од реката Дунав Алеманите. Сé е само источно од река Рајна.
Иво Вукчевиќ, на стр. 517, пиши за „Дадени Саксонски земји“:
„Кога Саксонците кои живееле северно од Лаба биле преселени во Франкија
804. г. нивните земји Карло Велики им ги дал на Ободритите: ‘Царот ја провел зимата во Ахен. А во летото ја поведе војската во Саксонија и ги пресели сите Саксонци кои живееле преку Лаба и во областа Wihmuodi [источно од Весер, близу Верден] со жените и децата во Франкија, а областа преку Лаба им ја даде на Обориите.’ “. (Значи, саксонските земји станале ободритски, тн.словенски, земји, Р.И.)
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Иво Вукчевиќ, во својата книга „Словенска Германија“ говори дека Германија била тн.словенска, со тн.словенски племиња, тн.словенски имиња итн. Бидејќи
според мене никогаш немало посебни тн.словенски народи и нивни племиња, јас во
книгава, која е со цел да го објаснам потеклото на Континенталците од и преку Балканот, црпам само мал дел од она сé што тој го пишува во својата книга.
Па сите германски простори биле тн.словенски со тн.словенска митологија.
Луј Леже, стр. 44, во книгава стр. 67, пиши: „Ботовата (Botho) саксонска хроника во 15 век (sub anno 113)[213], и нам ни го претставува Радгост како на градите носи штит со црна говедска глава; во раката држи секира, а на главата му е и
една тица....“.(Говедото било бригиско,што важело за п-тицата,галскиот петел,Р.И.)
„Пулкавината хроника (14 в.) исто така постанала од Козмината, потполно
молчи за верата на незнајбожачките Чеси. Содржи неколку доста темни алузии на
културата на брандербуршките Словени: ‘cum in dicta marchia gens adhuc permixta
Slavonika et Saxsonika gentilitatis ritubus deserviret et coleret ydola’.[17] И малку понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во Брандербург постоел еден идол
со три глави,[18] и него го обожавале Словените и Саксонците“. (Едни и исти, Р.И.)
Во Општата енцикопедија LARUSSE, 3 Том, на стр. 289 е насловот Свет во
доба на селидбата на народите, со дел за Европа, стои: “Па ипак, Европа преставува
главен резервар. Словени, чија прастојбина се наоѓа меѓу Висла и горниот тек на
Дњепр,се непознати на Римјаните до 5-от век“.Значи,до 5-от век немало Склавини
Во Општата енцикопедија LARUSSE,3 Том, на стр. 353, во додатокот за “Југословенски народи во средниот век“, во насловот “Јужни Словени“, стои: “...Зад се
тоа, словенското име прв пат во облик Склавион се споменува тек во 6-от век, кога
Словените, померувајќи се према југ, дошле во допир со Византијците“.
Иво Вукчевиќ, на стр. 67, пиши: „Во денешно време“: од 6 век сé до денес:
„Во резимето на ХПТ70 се наведува: ‘Во денешно време не сме во позиција
еднозначно да ја одредиме локацијата на раната словенска домовина, ни во светлост на хидронимите, ни патем анализа на словенските етноними, ниту ботанички и
зоолошки терминологии,ниту на основ на современената лексичка група.Знаеме дека изворните Словени... се појавуваат на историската сцена во 6 век новата ера, при
што реконструкцијата на раниот словенски фонетски и морфолошки систем укажува на висок степен на униформноста на протолсловенски јазик. На различни податоци може така да се застапуваа тезата дека фонетската разлика меѓу словенските
јазици се појавила во втората половина на I милениум наша ера, кога дошла до изненадна експанзија... Предвојните и послевојните истражувања предложуваат цела
лепеза решенија на компликуваниот проблем на словенската етногенеза. Авторот
на овој труд се воздржува од сервирање на подробни заклучоци оти, од друга страна, тврди дека ниедна од постоечките територии не е убедлива а, од друга страна,
гледиштето на база на лингвитичките податоци не е можно комплетна реконструкција на праисторијата на Словените.’ “.(Наведува=на веду ва: веду=веди=вода,РИ)
Авторот пиши за истата митологија на Ведите во Индија, Персијците...и во
Египет. Па тоа биле простори каде се преселиле Белци. А Белците биле еден народ.
Бидејќи не се знаело „раната словенска домовина“, таква и никогаш немало.
За авторите кои говорат за Словени,Словените биле само Свемирци или Утробаши.
Бидејќи Германите се одродени тн.Словени,тие до денес нив ги истребуваат.
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Кога се говори за најбројниот европски народ, кој до денес меѓусебно се разбира, значи, уште денес е еден народ, отпаѓа произволната експанзија, која била и
ненадејна, дури авторот пиши за „Словенска Германија“. Бидејќи тој пиши само за
„Словенска Германија“, Германија била само тн.словенска и со тн.словенски јазик.
Бидејќи се работело само во 6 век на Балканот, тоа биле само едно: Склавини. Склавина означувало област. На склавински јазик твореле и Солунските Браќа.
Со тоа што јазикот на Кирил Солунски бил разбирлив за Моравјаните, следи
во негово време се говорел еден ист, само со говорни разлики. И самиот автор пиши дека Словените на Пелопонез со оние од Либек говорел ист јазик=говор. Токму
затоа никогаш немало друг јазик освен тн.словенски. Во прилог се наведува и дека
кралевите во Ремс се устоличувале со Библијата преведена од Методиј Солунски.
Бидејќи Франковиот јазик се употребувал во Германија, никогаш немало било каков посебен германски народ со јазик различен од склавински=тн.словенски јазик.
Склавини=тн.Словени имало сé до реката Рајна, ама и во Шпанија итн.
Бидејќи Склавини имало на Пелопонез, Епир (сосе Албанија), Романија,
Унгарија, Австрија, до реката Рајна, Шпанија, северна Африка, Арапски Полуостров..., Склавините во никој случај за берлинско- виенската школа не смееле да бидат
еден народ. Заклучокот е едноставен, поимот Словени станал политички- злостор.
Се говори дека Склавините северно од реката Дунав, не само да преминале
на Балканот, туку тие извршиле инвазија, дури цел Балкански Полуостров го преплавиле. Наведеното говори, појдовното место на балканските Словени биле во денешна Романија и Унгарија. Бидејќи двете држави биле тн.домовина на тн.Словени, тие денес би морале да бидат само тн.словенски. Меѓутоа, тоа не е така, затоашто таму денес живеат Белци не со еднорасен тн.словенски јазик, туку во Унгарија
монголизиран, а Романија семетизиран=поцрнет тн.словенски јазик.Според Вотсон,
„Најдобра европска паралела за тој процес,кој во бит останал скриен на историчарот, ест појавата на романскииот јазик, во кој еден романски говор настанал на
темел на латинскиот стопен со словенскиот“. И до денес во Романија географските
поими се тн.словенски, имиња, презимиња... Видливо е каков злостор изиграл политичкиот поим Словени. Истото се случило и со пелазгиска=тн.словенска Елада.
Иво Вукчевиќ, на стр. 285, пиши: „Постој поуздан доказ дека сé до 15 век
Север бил познат како Славонија, а словенски јазик бил јазик на староседелците.
Патувајќи по балтичкиот брег, грчкиот трговец Ласкарис Канасос, после боравокот
во Данцинг,пиши: ‘Патував западно кон Славонија и нејзиниот главен град Либек.’
Бидејќи јазикот на Словените од Славонија звучи исто како јазикот на Словените
од Пелопонез, Канасос верува дека ‘Славонија е прадомовина на Зиготите од Пелопонез, оти говорат со ист јазик.’ “...„Зиготес, од Језерити/Језериотес, имиња на
големното словенско племе сместено во стрмите возвишенија на планинскиот ланец Таегетус, е изворно грчко име за Словените од Пелопонез. Постои доказ дека
во текот на отоманскиот период локалниот дух на независност останал негибнат“.
СЛОВЕНИ=СЛОВЕНИ
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот „Кој јазик го научил римскиот песник
Овидије...“Па овде сега да се потрудиме, да изведеме едини можен заклучок. Од
изложувањето на Франа-Марија Апендини... На основа на античките писатели про-
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излегува недосмислено, дека грчки острова, како и скоро на цела најстара Грцијаtota fera Graecia antiquissima- била населена со Тракијци, како што тврди Страбон;
‘Idem testatur Strabo’ (либ. 7. ет 10.) Уз, тоа сигурно е (certum est), продолжува
Апендини, дека Пелазги биле Траките и Скитите, при што нас не упатува на Херодот, кн. II; на Тукидид, кн. II и IV и Страбон, кн. VII. Потоа тој изричито кажува,
дека знаеме (sciamus), дека Пелазгите биле не само во Грција, туку и во нејзините
соседни земји, како нпр. во Италија, по сведочењето Херодотово (кн. I), Диодор
Сицилијански (кн. XIV), Дионисиј Периегета и Дионисиј Халикарнаски. Освен тоа,
Страбон јасно рекол, дека Италија била запоседната од Траките: ‘Italiam a Thracibus
quoque fuisse possessam, ut clare faetur Strabo…’(lib.XIII), а Траки биле и Фрижани,
или Тројанци и Хенети, кои се сместиле во аголот на јадранскиот залив...“.
Значи, Траките биле Тројанци, Фриги=Бриги, Хенети, х=в, Венети, итн.
Никогаш немало различни народи- сите биле Пелазги со тн.словенски јазик.
Се говореше дека Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени според слово, како и дека Русите станале Словени со тн.старогрчки.
Пак, авторите пишат дека Словени биле Антите, Венетите и Склавините, а
никаде ги нема Словените според слово.Значи, Словените станале политички поим.
Иво Вукчевиќ, на стр. 89, пиши: „...Во историјата на Чешка од средината на
16 век, учениот бискуп Olomouca, Johannes Dubravius, го изведува името Словени
од сарматскиот збор слово, кој, тој објаснува има исто значење како verbum на латински: ‘Id enim Slowo apud Sarmatas, quod verbum apud Lationos personat…’ “.
Во The Penguin Atlas of Wordl History (превод германски изворник од 1964.
година), дословно се кажува: „The Slavs (Slovene from s l o v o = word), a major
branch of the Indo-Eur.family of peoples“71 или, во превод: „Словени (Словен од с л
о в о = реч), главна гранка на индоевропско семејство“.Како што е познато, „слово“
кај нас има значење писмена, на еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа
германско-британска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог
на чинителот и теоријата за древната словенска писменост.
Значи, Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: “Словен од слово : реч“.
Кај Вајганд и други постои и Божјо Слово. Да се додаде и дека логос се преведува
со слово (реч). Вековната евангелска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата епохална работа во името на Склавината гласи: “Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога,
сé низ него нестана и без него ништо не стана, што настана...“.
Следи се работело само за писменост со слово, а никако со рецки=руни. Со
рецки=руни пишеле Венетитите, а такви биле Русите и Етрурците со богот Перун.
Иво Вукчевиќ, стр. 79, пиши за „Во помалку древни времиња: Венеди, Анти,
Склавини“: „...Името Енетој, можно грчки облик за Венеди, има длабоки корени во
старогрчките извори. Хомеровата Илијада извор од 8 век пред Христа) ги сместува
Енетите во Пафлагонија (Мала Азија). Херодот (484-425. пред Христа) ги сместува
Енетите на Јадранот: Enetoi kad en to Adria. Во еден од своите трудови грчкиот драматичар Еурипид (480-406. пред Христа) говори за Енети, населени или во Епир
или во Мала Азија...Страбон (63. пред Хр.- 21. после Хр.) ги споменува Енетои на
Јадранот“. (Именки се правеле со в-н-т: в + енети = Венети, Р.И.)
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Авторите пишат, на Балканскиот и Апенинскиот Полуостров имало Венети
и Илири, значи, тн.Словени. Се вели, Венетите биле илирско племе и земјата на Венетите се протегала на Јадранот. Според нив, произлегло името на Венеција со покраината Венеција и главниот град Патава, денес Падова; Венет бил припадник на
илирскиот народ во горна Италија; Venetion (Венецион) предел во горна Италија;
Venetia (Венециа). Во Lübkers, Reallexikon, стои: „Седиште, веќе во 5 век, околу областа на подоцнежната република Венеција без Верона и Мантуа; По- Ливренца,
ант. Ликвентиа, или Таглиаменто, Алпите, Јадранско Море (Strabo 214; Plin. n.h. 3,
126, 130; Ptol. geogr. 3, 1, 23/6), ама исто така проширена во алпската област од Венеција...“. На венетските простри биле населени Илири. Г.Вајганд пиши; „не само
во Северна Италија сретнуваме илирски потомци, но и во јужното крајбрежие на
Апенинскиот Полустров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било докажано дека спаѓа кон илирскиот“. Себастијан Долчи (1690- 1777) бил дуборвачки
фрањевац и историчар. Тој пишел за старината на дубровачката надбискупија и за
старината на илирскиот јазик. Според него, „До денес во Апулија постојат цели градови, основани од најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“.
Во 17,18,19 век во Италија се говорел на југ илирски и север венетски јазик.
Бидејќи се говори за Венети, Цирер, на стр. 290, говори за рамница Падус,
на По. Следи Падус било според пад, како што било По според по. Ама тоа не било
сé. Цирер, на стр. 291, ја пиши реката како Падуа=паду а. Па кога имало По и Пад
тогаш морало да ја има и равницата, Равена, само на венетски=тн.словенски јазик.
А, на стр. 329, тој ја наведува Верона=верон (в-н-т) а=тн.словенски женски род.
Исто така, тој говори и за „земја на Венетите“, дури и реката Плавис, денес
Пиаве. Плавис си останал плавис=плавиш, с=ш, а со плавењето се врши белење. Па
следи рус на други говор да е плав. Ама и Пиава си е пиава, чија вода била пиава,
пиечка. Бидејќи во тн.словенски јазици се отфрла л, како Слонце=Сонце, истото важело и во Италија. А Италија била освен венетско дури и илирска=тн.словенска.
Цирер, на стр. 291, вели: „Народот Венети живеел веќе во стариот век во североистична Италија. Тие веќе 225 г.п.н.е. им се приклучиле на Римјаните“...„За
едно вистинско населување на Венеција дошло тек 568 след освојувањето на Горна
Италија од Лонгобардите“. Ама не се говори за Милано туку за Маиланд, што е само избегнување на вистината, дека Милан=милан=мил ан, никако инаку. Бидејќи и
Русите биле Венети, тие си го имале Киев. Следи и Италијаните имале Киево. Само
Киев е машки род, а Киево среден род.Значи,Италија била само едно: тн.словенска.
Се истакна дека Венетите биле тн.Словени. Според Венети до Венеција. Ова
говори дека Венети биле и Етрурците. Етрурците како Венети=тн.Словени пишеле
со руни, во кои има мноштво кирилични слова. Следи тие го имале богот Перун.
Билбија, 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“.
Ото Цирер, на стр. 109, пиши: „Руните првовреме биле етрурски алфабет.
Тие тек во 2 век п.н.е. од Германите, пред сé било како култово писмо превземено“.
И овде авторот ја крие вистината, дека Европа била венетска=тн.словенска,
како што биле Етрурците, ама и Русија била венетска земја. Следат и турски руни.
Според Гриневич, Етрурците самите се нарекувале Раси. Историчарот Хеланикус (5 век п.н.е.) докажувал, дека тие биле гранка на егејските Пелазги. Во за-
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писите на Стефан Византиски, тие безрезрвно се класифицирале како Словени.
Словените применувале читање и пишување со вертикални и хоризинтални рецки.
Тие рецки го дале името на преткирилското писмо. Тоа не било азбучно, туку ‘силабиско’, пишување на сликовниците или рецки. Најстар пример од пишување на
вакви хоризонтални и вертикални рецки експонирани во пишаниците на еден вретенест обрач кој датира од 348 година новата ера. Тоа беше пронајдено во близината на градот Јаш во источна Романија. На него пишува „соседи, однесето го овој вретенест обрач кај Соља“ (Соља или Солија било женско име). Ова писмо било напишано на обично вретено. Тоа покажува дека читањето и пишувањето било широко употребувано во паганската ера. Тоа веројатно сугерира, дека се извори на „предсловенско пишување“, кои се веројатно многу постари од нив, одење на назад во
претходниот милениум. Но колку постари би можеле да бидат ?
Споредено со она што Етрурците биле Словени, зашто пишел и географот и
граматичарот Стефан Византиски (538- 573 година од новата ера), е доказ дека никогаш немало посебни словенски народи. Па Словенита како народ се фалсификат.
За споредба на етрурски јазик се земаат јазици од сите раси и простори, но
не тн.словенски јазици и нивните соседи: Словенци и Далматинци- само заговор.
За Блајкен и други пишат: Денешниот латински алфабет се развил од црвениот употребуван на Халидики... (Па во Р.Македонија има мноштва писма, Р.И.)
Бидејќи латиницата била од Халкидики-Македонија,која било словно писмо,
Континталците, значи Германците и другите, постанале само македонски Словени.
ФРАНКИ
Иво Вукчевиќ, на стр. 445, пиши: „2. Срби, едино Срби“, со следен текст:
„Доказите укажуваат на тоа дека од ‘почетокот’ народната свест била појака
меѓу Лужичките Срби отколку меѓу Германите. Од Фредегарова хроника, четворотомна историја на Франките од средината на 7 век, до историја на Франките, De
origine gentis Francorum compendium, на Јохан Тритемиус од почетокот на 14 век,
Франците мислеле дека не потекнуваат од германскиот народ туку од Тројанците
кои говореле грчки јазик, од Тројанците викани Сикамбри: ‘Сикамбри, кои биле
потомци преживеани од Троја и се населиле близу устието на Дунав’. Според Тритемиусовиот подробен извештај, околу 430. г. пред Христо,Сикамбрите стигнале во
Германија и се населиле на земјите долж на Рајна: ‘Сигурно дека Сикамбрите го
задобиле својот прв дом каде денес се Гелдерн, Фесфалија, Мунстер и Клеве.Нешто
по задобивање на Ветернум и цела земја, сé до Саксонците, Сикабрите, од љубов
спрема еден од најголемите кралеви, на кралот Франк, се викале Франци (Sicambri
amore sui regis se vocari statuerunt).За време на владеењето на кралот Пријам: ‘Сикамбрите... почнале да го заборавуваат својот дивен јазик и древната домовина и постепено почнале да го употребуваат германскиот јазик, сé додека никој од нив не го
знаеа ниеден јазик освен тевтонскиот. Многу зборови им останале кои, изгледа, пред грчкото отколку од германско потекло, како што знае секој кој разбира и грчки и
тевтонски јазик. Исто е и денес“.72 (Само германски=тевтонски јазик=говор, Р.И.)
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За вистинското време и околностите на франачкото населување на Рајна Р. Катичиќ пишува: „Треба да се потсети на тоа дека и Франците се јавуваат тек во 3 столетие на источниот брег на Рајна,
значи исто така на пограничната река, а дека главната активност била плачкашко залетување на те-
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На истата страна 445 следи авторот да говори за Романите и Македонците:
„Во исто време, Франците и нивните наследници се претворувале дека се
најголеми Романи и најголеми христијани. Карло Велики и наследниците биле: „A
deo Coronato… hristianismus… Caesar… Imperium Romanorum… magnifico et partico
imperatori… felicitor Octaviano, melior Traino… totius mundi dominus… caput orbus“.
За учениот Алкулина (730-804.), најпознатиот научник на она време, Карло Велики,
благороден син на Троја, имал легитимно право да се нарече rex Francorum или
imperator Romanorum, ништо помалку до caput mundi“.
„Други германски народи исто така тврделе дека имаат негермански корени.
Саксонците своето потекло го изведувале од Македонците, од Александар Велики
и преживеаните војници на Александар Велики, кои ја напуштиле покорената земја
после смртта на својот водач. Спрема другата генеалошка линија, Швабите исто така тврделе дека се македонско потекло. Баварците, синовите на Баварус, мигрирале
од Ерменија после големиот потоп“. (Ерменија ја создале Бригите-само Бриги,Р.И.)
Кон српскиот автор се наведува хрватски автор кој живеел во Р.Македонија.
Степан Антолјак, на стр. 166, вели: „...Дури еден подоцнежен спис, кој се
базира врз извадоците на Фредегар, изнесува дека Франците го имаат истото потекло како и Македонците од Азија (од Пријам) и дека имале заеднички крал, па
потоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги примил“.
Александар Македонски ја посетил Троја. Истото го направил Константин,
кој подоцна постанал Велики. Тој таму сакал да го премести Рим, а следел Визант.
Франките биле наследници на македонските колонисти. Во прилог следи:
Ако Франките би биле домородци на тогашните нивни простори, таму тие
би имало своја власт многу пред 2 век п.н.е. кога Македонија подпаднала под Рим.
Исто така, ако тие би биле домородци на континентот, за нив би имало докази на градежи и друго многу векови пред 2 век п.н.е. Бидејќи тоа не се случило, тие
биле само наследници на македонските колонисти со свои македонски традиции...
Ова се потврдува со и доказот дека сé што било со Франките сé било пред
новата ера. Токму и затоа кај Франките останале традициите за Тројанско потекло,
кое било само со Македонците, но никако со Римјаните под кои тие биле со векови.
Цирер, на стр. 303, вели: „Потеклото на Франките настанало во 2./3. век од
сојузот на германските народности (Бруктери, Тенктери, Хамави и Хати и др.)“.
Стр. 304: „Водечко племе на Франките биле Салиер. Од ним потекнале Меровингите“...„Најмалиот дел на племето се викале Рипуарии, Бреговнифранки (од
лат. Ripa ‘Ufer’). Тие се ги населиле двобрегно Среднарајна“. (Уфер=брег, Р.И.)
Следи со колонизирањето преселбите биле до Рајна, каде било најтопло итн.
Иво Вукчетиќ вели: „За За вистинското време и околностите на франачкото
населување на Рајна Р.Катичиќ пишува: ‘Треба да се потсети на тоа дека и Франците се јавуваат тек во 3 столетие на источниот брег на Рајна, значи исто така на пограничната река, а дека главната активност била плачкашко залетување на територијата на ослабеното Царство.Меѓу постарите германски племиња им нема трага“.
риторијата на ослабеното Царство. Меѓу постарите германски племиња им нема трага. Името е ново, а етимологијата на тоа име нејасна и спорна... Франците во меѓусебните опходувања го превзеле
западногерманскиот јазик оној поширок на Порајнаја од кој притекнувале нивните борци (Uz početke hrvatskih početaka, 1993).
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Први Франки биле Меровингите. Тие го избрале за крал својот Хлодвиг.
За него Цирер, на стр. 303, истакнува: „Хлодвиг I. (околу 466-511) бил Меровинг, од 481. крал и основач на Фраковото Царство“.
Стр. 306: „Повеќе од моќнополитичко одмерување Хлодвиг пристапил кон
римската католичка вера на галороманското население. Предизвиканите симпатии
биле политички корисни“. Значи, се говори за промена на правецот од политиката.
Љ.Кљакиќ73 пиши: „Меровинзите имале углед на владетели- чаробници. Ги
викале ‘долгокоси кралеви’, сметајќи дека нивната коса има магиска моќ, снага, врлина- verta. Преданијата наведуваат дека Меровингите се потомци на Тројанците,
односно на Балканските Пелазги и дека во зората на христијанството, од Балканот
по долината на Дунав, дошле до подрачјето на Средна Европа“.(Верта=верата,Р.И.)
Се говори за „долгокоси“. Тие биле со верски правец од Македонија. Токму
затоа и Монголите,Готите...,со христијански правец од Цариград биле „долгокоси“.
Следи „долгокосите кралеви“ Меровинги насилнички начин биле стрижени.
Меѓу двата христијански правци, а поради мразеле..., не бил дозволен брак.
Цирер, на стр. 330, истакнува: „Само со различноста на верата на аријанските Готи и католичките Римјани го принудиле Теодорих за коренито ограничување
меѓу двата народи, како нпр. забрана на бракови“.
Следи немало етнички народи, туку два христијански народи: Аријани и Католици. Ова говори, дека Франките со незаконски брак, кој не важел, преминал од
еден во друг народ. Следи Франките од аријански постанале дури католички народ.
Цирер, на стр. 298, пиши: „...провалиите измеѓу аријаните и католиците се
таковидно длабоки, да иста омраза одвај измеѓу паганите и христијаните можело да
постои. Вандалите си правеле задоволство, нивните коњи да ги сместат во католички цркви; тие пиеле од католичките мерни пехари и ги исмејувале светите обичаи
на нашата религија на грозен начин“.
Цирер,на стр. 307,говори за Источноготско (Остроготско,РИ) Царство и Франково Царство. Следи Готското се разликува од католичкото Франково Царство.
Стр. 335: „Државно правно Источнотоготско (Остроготското, Р.И.) Царство
му припаѓало на Византија, ама фактички тоа било признаето“.
Се потврдува дека Готите му припаѓале на македонскиот христијански правец. Ова се гледа и на стр. 325, каде се наведува „Една страна од законската книга
на Аларих II (од 484 н.е. крал на Западните Готи). Оваа книга ги посредува деталните познавања на Римското Царство“. (Исправно Визоготско Царство, Р.И.)
На сликата се гледа православен начин на облекување-македонски. И држење долга коса, која се подврзувала како што денес го прават православните свештеници. Бидејќи тие биле со долга коса, таа се совпаѓала со носење на брада. Бидејќи
Готите биле Монголи, тие биле ќоси- тие не оти неа не ја носеле, тие брада немале.
Тоа однесување на Рим и никогаш не прекинало. Тој бил и фалсификатор.74
Љубомир Кљакиќ, на стр. 242, пиши: „Папскиот сојуз со Меровингите не успеал.Затоа 750. година во папската канцеларија е сочинет фалсификат со најдалекосежна последица во историјата, такавиканата Константинова даровница.Према овој
бизарен фалсификат, царот Константин наш земјак од Ниш, наводно 312. година на
римскиот бискуп му ги поклонил сите свои царски инсигнии и регалии, значи сите
73
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“Oslobođanje Istorije I-II Početak puta- prva kniga”, str. 240,Ljubomir Kljakić.Arhiv Kljakić, Bg, 1993.
Такви биле и: книгата на Куртиј Руф (15 век),што важело и за на Марин Барлети(16) Скендербег...
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права суверени, сите повластувања и царски симболи. Тој поклон наводно е учинет
на ‘римската црква’. Така римскиот бискуп е произведен во директен наследник на
Константиновиот царски престол. Римскиот бискуп, со истиот документ, наводно е
прогласен еден Христов застапник на земјата- на што и денес инсистира папата
Иван Павле II...“. Со тој фалсификат Рим го уништувал Македонското православие.
Само со таквиот фалсификат Карло со Франките постанале водачи на Рим.
Ланге, „Карло Велики, како крал на Франките, постанал на Божиќ во 800 година цар на Рим и тогаш имало два цара: Цариград и Рим. Карло сакал да ги обедини царствата и да се оснива едно. Тој и понудил брак на царицата Ирена (797-802),
вдовицата на Леон III. На престолот дошол узурпаторот Никефор (802-811), така
Ирена била прогонета, која потоа умира. Никефор не го признавал царството на Карл. Наследникот на Никефор, Михаил I, испратил пратеништво во Аехен. Кога тоа
таму простигнало, Михаил бил поздравен како ‘император’ и ‘василевс’ (Франачки
царски анали 812 година). Теофанес го нарече Карл изненадно ‘цар на Франките’, а
титулата ‘цар на Ромеите’ на Источното Римско Царство било задржано. Така постоеле две царстки тела: старото, традиционалното на Византија и новото, постанувачкото на Франките“.
Оболенски пиши: „во Византија со подбивен преѕир гледале на титулата на
германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле
во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘царот на Грците’ во
кое папата Отон I се споменува како ‘возвишен цар на Римјаните’, Византијците не
можеле да не го скријат гневот: ‘Каква дрскост’, извикувале, ‘вселенскиот цар на
Ромеите, единствениот Никифор, големиот август’, да се нарекува ‘цар на Грците’,
а таму некој варварин, ‘цар на Римјаните’ ! О небеса ! О земјо ! О море ! Што да
правиме со овие крадци и криминалци ?“.
Видливо е дека Македонците никогаш не се нарекувале Грци, затоашто тие
биле само Македонци, а како граѓани на Ромејското Царство само Ромејци. Меѓутоа, поимот Греики, за дојденци во Јужна Италија, Рим постепено го наметнал.
Филип Шерард75 пиши: „Јазот помеѓу Византија и Запад го продлабочил
уште и долгата и огорчена семејна расправа, која најпосле доведува до уништување
на сириската династија. Мрачната драма почнала годината 780, кога десетгодишниот Константин VI го наследил престолот. Намесништвото го презела неговата
мајка, царица и вдовица Ирена, жена чија занесеност со убавината била равна само
на нејзината окрутност и амбиција. Со години Ирена со леснотија управувала со
љубезниот царски наследник. Но кога Константин постанал полнолетен одобрил
еден план со кого му изгледало дека му обеќавало ослобдување од чврстите мајчини стеги. Во прашање било женидбата со една ќерка на моќниот франков крал Карло Велики, чија чврстина се граничела со Византиската Империја, при што во пограничните области често доаѓа до немири“.
Македонците со Франките биле семејно поврзани. Тоа било случај со македонската принцеза Теофана. Таа била внука на Василиј I Македонски и Јован Цимиски. Таа била сопруга на Отон II и мајка на Отон III. Во бракот таа учествуваше
во владеењето на Франките на просторите западна и средна Германија, Холандија,
Белгија, Луксембург, Австрија, Чешка, Западна Франција, Швајцарија и половина
Италија. Со венчавањето во 972 година Франките вивнаа како што беше возовно75
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веното Македонско Царство (тн.Византија). Тогаш беа преземени мноштво македонски традиции, започнале градителството, со типичен македонски стил итн. Била
направена од бронза црковната врата во Хилдесхајм со мотиви од Библијата. Се
собираа културни свитетелства, што е наведено во една хроника пронајдена во библиотеката на градот Волфсбутел (бутел), основана од неа. Црквата „Свети Пантелејмон“ („Ст.Пантелеон“) во градот Келн била изграден од епископот Бруно (братот на незиниот сопруг) и Теофана, а таа ги покажа своите квалитети како архитект. Двата биле погребани во црквата. Градбата е идентична со црквата „Свети Пантелејмон“ во близина на Скопје. Таа била основач и на градот Есен со подарени
двајца патрони Кузман и Дамјан, македонски доктори и маченици за христијанството. Нејзиното име завршувало на македонски женски род Теофана=Теофан а.
Тн.византиски биле оргуљата=органата, како македонска на македонски та
органа (та-а органа=ор ган а=женски род: ор=оро...ган=ген=жен, жена која родува
ора). Исто така, коњско поло, кое го играле царевите. Како и тн.византиски закони.
Волф Зајдл76 за знамето на Грција го објаснува следново: во „1822 воведеното грчко национално знаме со девет сини и бели пруги и еден бел крст на сина
основа во аголот лево горе е повторно земен грб на царот Никефорус Фокас, што
исто така се водел на семејството Калегрис“.
Со царот Фока бил поврзан со својот војсководецот Јован Цимиски (цар).
Видлива е врската на Баварците со тн.Византија за време на наведениот цар.
Следи не само баварското знаме да било македонско, туку и солунскиот лав.
Иво Вукчевиќ,на стр. 190, пиши за: „4. Rex Germanorum, populos sclavorum“:
„Со обзир на словенскиот карактер на централна и источна Германија, не изненадува дека германските и страните документи за германските кралеви понекогаш говорат како за кралеви на Словените:
844. Ludewicus rex je Hlodowicus rex Germanorum, populos Sclavorum;
851. Ludouicus rex Sclauos;
861. Hlodowici regis Germaniae, filius, cum Resticio Windorum.
Земја на Словените
Исто мислење, најдуваме во различни арапски извори. Средината на 9 век,
на пример, Muhamed Khuvarzimi, чуени арапски математичар, астроном и географ,
говори за Германија како земја на Словени:
Гхарманија, која е земја на Сакалиба (Surut al-Ard).
Крал на Словените
Бидејќи течно говорел јазик на Словените, императорот Отон I во толкава
мера се поистоветил со своите словенски поданици да современите арапски извори
за него кажуваат, по зборовите на кордобанскиот хроничар: ‘Отон I, крал на Словените.’. (Отон I бил само едно Склавин и ништо друго, со тн.словенски јазик, Р.И.).
Rex Slavorum
Chronicon S. Michaelis Luneburgensis (1127) го нарекува Хајнрих (1106-25)
крал на Словените: Occisus est etiam Henricus rex Slavorum, cuius corpus delatum Luneburg septulumuque in ecclesia sancti Michaelis.’
Danarum slavorumque rex
Во 13 век данските владетели управувале со северната германска Славија
(civibus Lubisensibus, Wismeeridenbus, Roztokiensobus, Stralessundis, Gripeswaldis,
76
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Stehetynensibus ceterisque civibus, ac allis universis per slaviam constitutis). Данските
владатели ја носеле титулата крал на Данска и Славија (Danorum Sclavorumque rex)
и полагале право на omnes terras inter Eidram et Albiam fluvios sitas ad imperium pertinentes, videlicet a descensu Eidre in mare usque ad aquam Leuoldesowe et ab eadem
aqua usque ad mare, terras Burwini et omnes terra Slavia pret Rugiam et terras ei attinentes imperio dimittere debet.
-Waldenmarus Dei gratia Danorum Slavorumque Rex, 1230;
-Critoforus, dei gracia Danorum Slavorumque rex, 1232;
-Margaretha dei gracia danorum Sclavorumque regina, 1264;
-Ericus dei gratia Danorum Slavorumque rez, 1280;
-Ercus [Erich Medved] dei gratia danorum sclavorumque rex, 1287;
-Agnes dei gratia danorum sclavorumque regina, 1287”.
Потоа, од стр.191,следат под „5. Civitas Srbici” за Германија итн.
Франките како Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Д.Оболенски пиши: “во првата половина од деветтиот век Франките превеле
неколку христијански текстови од латински на словенски јазик и ги испишале со
латинско писмо“. Бидејќи друг јазик на Белци немале, не можело да биде инаку.
Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак, дека двата синови на македонскиот гувернер Никола, биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург.
За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр.
341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил
со едниот од своите браќа...
Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто
на Отон I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски јазик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“.
Во фуснотата стои: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик
еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua...
Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик.
Како преселбите продолжиле од Балканот со себе ги носеле разните поими.
Иво Вукчевиќ, на стр. 472, пиши за „Ободрити и Смолјани“:
„Како што тоа секогаш е случај, општи и конкретни запазувања на Ј. Херман
за овој релативно нерасветлен проблем заслужува посебно внимание:‘Меѓу словенските племиња кои се населиле на византиското тло ги има оние кои ги носат истите имиња кои исто така можат да се најдат и на север. Покрај веќе споменатите
Срби/Сорби, тоа се исто така Оборити и Смолјани. Смолјаните во 6 век живееле на
Родопите, на реката Места, измеѓу Пловдив и Солун. Едино племе со исто име, кое
се споменува во латинскиот летопис и хрониките на Франковото и Германското царство уште од 9 век се наведуваат како Смелдинги и Смелдингер. Се споменува и
Сас, источно од долниот тек на Лаба. Во Битките измеѓу Франковиот и Бугарскиот
цар, во првата половина на 9 век, се споменуваат и Ободриди (qui vulgo Praedenecenti vokantur). Околу годината 850. ги споменува и Баварскиот географ како OsterAbtreze. Тие ги населуваат пределите измеѓу Панонската низија и Бугарското царство во 9 век, во близина на Дунав и долниот тек на Сава, односно отприлика областа околу Срем и Сингидунум. Северното крило на германскиот сојуз на Оборитите се споменува во франковите хроники од крајот на 8 век. Неговата област на на-
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селување лежи измеѓу долна Елба и Северно море. Што се однесува на името на
Смолјаните, тоа може да се изведе од името на работата со која овој народ се бавел,
како на Балканот, така и во пределот на долна Лаба. Во случајот на Ободрите со
најголема сигурност може да се рече дека тоа укажува на сродноста на дунавските
Ободрити и Ободритите од долна Лаба.’ “.
Бидејќи досега никој не пронашол било каков наод/доказ за преселби на некакви си Словени на Балканот,Балканците биле тие кои го населувале континентот.
Балканските/македонските Смолјани од 6 до 9 век се населиле во Германија.
Па Иво Вукчевиќ кажаното го поврзува со „Трава, Травјани, Травунија“.
„Од посебно значење на Хермановата алузија на можната врска измеѓу Ободритите на реката Трава во Германија, тв. Травјана, 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 Ободрит, ја најдуваме Травунија (Травњање, Требиње, измеѓу останатите наследни облики). Етимологијата на тоа име не е сосема јасна. Се смета дека тоа потекнува од илирското
минато и се заснова на словенското требити. Паѓа исто така во очи во областа која
ја населуваат ободритските племиња на Северното море исто така постои племенско име Травњане.’ (J. Hermann, Byzanz und die Slaven ‘am austerten Ende des Wetlische Ozean’, Wege zur Geschichte, 1986)”.
Преселбите продолжиле во следните векови. Тоа било поради разни поводи.
Се истакна дека со богомилите кај Франките било пренесено и името Бодин
Иво Вукчевиќ, на стр. 239,за Бодин пиши: „Во region Surbi и соседната Terra
Slavorum најдуваме релативно необичаени имиња како што се Бод, Бодин, Бодимир
и Бодишар и имиња на места како што е Бодин (нпр. villis Bodin/1252). Во regio
Doclea најдуваме лични имиња Бодин, од коренот бод, како во случајот на Бодин
(Bodini… regis Sclavorum gloriossimi), владетел на проширување на Дукла (која ја
обфаќала и Рашка и Босна) на крајот на 11 век и наскоро цар на Бугарија (1072)“.
Стр. 537: „После преминското доба, уз учество на кралицата и неговите браќа, Михајло (1050-1082), кого папата Гргур VII го вика Rex Sclavorum...“.
Авторот, на стр. 198, говори за “Vulgariter”: „Во други- говорници на простиот или вулгарниот јазик: Grebenize Vulgariter Nuncupatur; Lesten Vulgariter Nominata; Vulgari Nomine Dictam Presnize; Punterne Vulgriter Dictor“.
Значи, се говори само за вулгарен=народен јазик, како спротивност на службените јазици: коине, латински, Франков и германски јазик.
Следи Македонците Татарите ги нарекле само Булгари, според булгар=народ: булг=волг=Волк=Volk=фолк=полк, полковник, полка-народна песна.Токму затоа постои Бург, место каде живее население=народ, како во Бугарија Бургас. Македонците во Германија го создале градот Аскибургиј,а него го наведува Такит,к=c.
Со ова се одгонетнува вистината, дека македонската династија управувала
со двете цркви: царската Цариградска патријаршија со своите Грци, според поимот
Греики кој го употребувале Франките за Македонците кои владеле во јужна Италија, како и народната=булгарната Охридска архиепископија со македонскиот тн.старословенски. Тој бил само со народна=булгарна основа- без етнички народ Бугари.
Љ.Кљакиќ вели: „Така, на пример, Шафариковите бугарски Словени се разместени на ‘ужа’ Србија, во Дакија, Мезија, Тракија, Македонија, на Пелопонез и
во Мала Азија“.
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Па тоа биле припадници на Охридската архиепископија.Нејзиниот јазик бил
битен за Моравија. Меѓутоа, да се говори само за Моравија, а не за и Франките, се
одбегнува висината. 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 оригинална преносна смисла. Следи со неа да се обединат- другите
се дотерани. Франките биле Французи и Германци само со тн.словенски јазик.
ГЕРМАНЦИТЕ СКЛАВИНСКА=ТН.СЛОВЕНСКА РАСА
Се истакна дека германските простори биле венетски. Исто така, дека на тие
венетски простори биле создадени Склавини.Па Германците биле само тн.Словени.
Следи, просторите на кои денес живеат Германците биле само тн.словенски.
Се говореше дека Келтите биле Бриги, ама и Рим колонизирал Македонци.
Името Герман било македонско, а и до денес во Македонија има места со
име Герман. Во прилог се наведува и тоа што Герман бил познат тн.словенски Бог.
Германик=гер ман ик е 100% тн.словенско. Ама и: Гер=гер, геро=герој, г=х.
Исто така, и името Теути е според митологијата до илирска кралица Теута.
Следи од Теута до Теути, до Теут=Деут=Deut=Deutscher=Дојчер=дојч ер: Дојчин.
Според на Цезар, во Галска војна, Прва книга, под 1 пиши: „...и трети оние
кои на својот јазик се викат Келти, а наш јазик Гали...“.
Цезар, во Прва книга, под 28, вели: “Кога тоа Цезар го сознал, им нареди на
оние преку чии земји оделе... Германите, кои преку Рајна стануваат...“.
Следи Галија била западно од реката Рајна, а Германија источно од Рајна.
За ова да се објасни, Цезар, во Шеста книга, под 35, говори: „...Преку Рајна
до Германите допира гласот Ебуроните да плачкаат...“; под 42: „...Германите, кои ја
преминале Рајна со намера Амбиориговата да ја пустошат...“. (Ам био риго.., Р.И.)
Бидејќи Готите била малкубројни, тие со себе носеле и балканско домородно население. Следи тн.словенски автори да говорат дека Готите биле тн.Словени
со тн.словенски јазик. Меѓутоа, никаде не се говори за Германи за тн.не-Словени.
Цирер, на стр. 301, пиши за Германите: „Одредените постанати Германи
превземаат само дел на римската култура и тие ја преобразуваат во нивна форма.
Како сопствено одржување на античката традиција важи нарочно првиот голем манастир во Јужна Франција. Преодот кон христијанско- средновековна култура следи тек со 8 век“. (Во наведеното претставување не е кажана целата вистина, Р.И.)
Просторите биле само повеќебожни. Следи да биде внесен христијански правец од Македонија. Ова било и само поради тоа што Западното Римско Царство со
Готите се распаднало и римскиот христијански правец бил само во Италија... а тој
бил и ништожен во однос на македонскиот. Па кај Меровингите Рим извршил пуч,
и го внел својот римски христијански правец. Меѓутоа, понатаму опстоил македонскиот христијански правец и повеќебожеството. Овде што се говори за 8 век се работи за покатоличувањето на венетските=тн.словенски Склавини источно од реката
Рајна. А тоа го започнал и вршел само апостолот Бонифациј и тоа само од 8 век.
Иво Вукчевиќ, на стр. 445, пиши за „Македонците“:„Други германски народи исто така тврделе дека имаат негермански корени. Саксонците своето потекло го
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изведувале од Македонците, од Александар Велики и преживеаните војници на
Александар Велики, кои ја напуштиле покорената земја после смртта на својот водач“. (Јустинијан бил последен римски цар со македонски војници=колонисти, РИ).
Иво Вукчевиќ, на стр. 331, пиши за „Ерфурт“: „Годината 742. Бонифациј
основал друга бискупија во Terra и Regio Slavorum во Ерфурт/Брод, на реката Гера
(Гора?), во областа која, спрема германската хроника од 16 век, во средината на 5
век била населена со Срби-Венди.До 805. година Ерфурт бил важен војни административен центар на источната граница на Франковото царство, До средината на 12
век бискупијата стекнала војводска власт над целата источна Франкија“.(Гер а,Р.И.)
Стр, 359: „Во 9 век Regnum Sorabi веќе била помало кралство (regnum) во
потполно повлекување пред продирањето на Франковото царство (Regnum Francorum), со Светото Римско царство во успон. На почетокот на 9 век областа измеѓу
limes Sorabicus на Франковото царство и граничните постаи во Турингиј и Франкија, од Магдебург, на север, до Ерфурт и Форхајм, на југ, и областа Бела Србија
долж Сале, веќе била смалена земја.’ (S. A. Wolf, Die Slawische Westgrenze in Nordund Mitteldeutscland im Jahre 805, DwS 2, 1957. H. Brachmann, Der Limes SorabicusGeschichte umd Wirkung, ZtA 25, 1991)“.(Магдебург=магде бург-без германско,Р.И.)
За Велс „многу божната вера на старите Германци и Словени била мошне
слична на првобитната вера на старите Грци. Таа била машка и усправна вера, во
која храмовите,свештениците и жртвите играле мошне незнатна улога.Своите богови ги замислувале како живи суштества мошне слични на луѓето, како некој вид
старешина-учител, кои неочекувано и по својот нарав се мешале во човечките работи и односи. Кај Гермамците, Јупитер одговарал на Один, Марс отприлика на Тор,
Венера пак на божицата Фроја итн.Во текот на седмиот и осмиот век постепено било извршено покрстување на незнајбожниците германски си словенски племиња“.
Бидејќи имало само верски народи постоеле само повеќебожци, со исти богови а различни имиња на различни и оддалечени простори, и еднобожци,тн.Евреи.
Ова говори дека Балканците и Континталците (германските тн.Словени источно од
реката Рајна) биле повеќебожци,тн.Хелени според Хелиос=Илиос,Сонце.Тие го прифатиле македонскиот христијански правец.77Следи Рим својот римски католички
правец да го шири кон исток,источно од реката Рајна.Тоа говори започнал процесот на покатоличување на Хелените и македонските Христијани. Тоа било од 8 век.
Кога се говори за ширење на католицизмот, тој започнал со Франките. Следи да се објасни, кои всушност биле Франките. Олга Луковиќ- Пјановиќ, каде пиши „д) Што кажува Шафарик и Суровјецки“ истакнува: „Шафарик потоа се осврнува на она, што Порфирогенит запишал: ‘Дека Србите дошле од северна Велика Србија, бидејќи ги повикал Хераклија, како своето царство би го спасил од аварската
опасност. Ако се посматра правецот, кој го одредува Константин на неговите дојденци: ‘Преку Турција, те. Унгарија’ (...) и Баварија (...), близу Франкија (...) која
исто така се вика и Саксонија... Таму- според него (на Порфирогенит) Србите биле
во Бојка (...), која заправо се граничела со Саксонците“.
Бидејќи Србите биле до Саксонците, е нужно да се види кои биле Саксоните.Пак,Саксонците биле со тн.словенска митологија како што било со Србите, кои
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биле Венети, чии простори биле склавински. Следи Саксонците биле ист народ со
Склавините со ист јазик. Се истакна и дека Франкија: „која исто така се вика и Саксонија“. Токму затоа никогаш немало било каков германски, француски... народ.
Тогаш имало само еден повеќебожен и два христијански народи: православни и католици. Значи, никогаш немало било какви етнички народи- фалсификат.
Сипријан Робер истакнува “...уште од време на Карло Велики, се што било
од онаа страна на Рајна, тоа не било Франкија, туку ‘Славија’...“. За Шулц: “до изворите на Рајна, Дунав, Сава и до устието на Елба. На целиот тој простор живееле
без прекин Траките“. Следи источно од реката Рајна биле Склавини како Траки.
Олга Луковиќ Пјановиќ,78 книга 2, стр. 128, истакнува, што Херодот, V., 8.
пиши: „Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот од три дена се изложува умрениот и принесувајќи секој вид жртва, гостите претходно ожалувајќи го
(мртовецот); потоа вршат погреб, согорувајќи го, или, на друг начин, закопувајќи
го во земја; направувајќи хумка, отпочнува такмичење на секој вид, во текот на кој
се доделуваат најголеми награди, со разлогот, победниците во поединечни натпреварувања. Ево, погреби кај Траките се такви“.
„Француски ‘Ларус XX. век’ се изразува на следн начин: ‘Обичајот на Словените (Склавините, Р.И.) на почетокот потпоплно биле варварски и се револтирале
странците, кои со нив доаѓале во врска. Према апостолот Бонифациј од 7. век (8.
век, Р.И.), тие биле: ‘Најодвратната и најгадната од сите раси“. Живееле на старински начин обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на нивните бројни
богови животни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со
гозби и војнички игри. Жените се спалувале на ломачите на своите мажи’ “.
Склавините биле со тракијски обичаи-жртвувале и луѓе.Па само Македонци.
На српски се Немци, а историски Германи.Според Густав Вајганд, „тракиско
лично име било Герман“. И Герман бил склавински=тн.словенски бог. Едно исто.
Следи заклучокот, просторите источно од Рајна биле тракијски=склавински.
Склавините токму источно од реката Рајна Бонифациј ги покатоличувал.
Такит, под 27, вели: „Погребите не им се раскошни; единствено водат сметка за телата на славните мажи да бидат спалени на оган од особени видови дрва.
Врз убаво наредената клада не натрупуваат облека и мириси. На секој починат во
огнот му се става неговото оружје, а понекогаш и неговиот коњ. Подигаат надгробен споменик од баз, а ги одбегнуваат големите, украсени споменици зашто сметаат дека им тежат на покојниците. Брзо ги оставаат лелеците и солзите, но долго ја
носат болката и тагата. На жените им доликува да тажат, а на мажите- да се сеќаваат“. (Склавинските=тн.словенски биле 100% само со балканско потекло, Р.И.).
Иво Вукчевиќ, во „Словенка Германија“, Пешиќ и синови, Белград, 2007, на
стр. 45, пиши за Индуси: „Спрема историските записи, обредите на сохранувањата
на српските војници на Германија, со кои е обележувана смрта на кралот или кнезот, одговарале на сликите од Рг-веда и Авеста. Во обредите на германските Срби
господарот и коњите (жртвованите коњи) се спалувани и сохранувани заедно и, по
зборовите на рг-ведската молитва, испратени во највисока сфера, боравиште на
своите татковци и мајки, каде топло се примани меѓу боговите. Размотрувајќи ги
обредите на сохранувањето на паганските Срби на Германија, неустрашливите коњаници, жестоките војници, од кои сите стравувале, ал-Мас’уди најдува во ним
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сличност со обичаите на Индијците (T. Lewicki, al-Mas’udi, SsS 3, 1967). Спрема германскииот текст во превод на Ј. Маркварта: ‘Веќе споменатите Срби исто така сами себе се спалуваат кога кралот или поглавицата им умре, а исто така ги спалуваат
и неговите коњи. Со тој чин тие се држат на обичајот сличен како кај Индусите.“ (J.
Marquart, Osteuropeische und Ostasiatische Streifzuge. Ethnographische und Historiographische. Topographische Studien zur Geschichte des 9., 10. Jh, 1903)“.
Авторот, на следната стр. 46, говори за „Коњ, јавање“ и „Со нивните коњи“:
„Постојат јаки докази дека се слични обреди сохранувања биле распросранети широко во Германија и соседната Сарматија. Скадинавскиот извор од крајот
на 9 век, на пример, ги опишува Балтичките Словени пагани како дивји коњаници,
кои биле љубители на кобилското млеко и брзи коњи, и во чиј погребни обреди коњаниците се сохранувани со своите коњи: ‘Драгоценостите на покојниците би ги
делеле спрема нивниот број и вредностите. Најбогатиот дел лежел на земјата на оддалеченост околу една милја од куќата на покојникот, а останатите делови на точки
измеѓу она прва и куќа, секоја поблиску на куќата. Сите машки кои имале брзи коњи би се движеле во трк од оддалеченост од пет или шест милји да го соберат ова
благо, а она би му допаднало на оној кој прв стигне до нив. На крајот се пристапувало спалување на покојникот облечен во најдобро одело и опашен со оружје“.
„Документарно сведоштво за тоа дека во поедини зафрлени области продолжило вршењето на обредите слични на ашвамедхи сé до 12 век, најдуваме во договорот со тевтонските витези од 1218. г: ‘При што неколку словенски племиња пристанале да го напуштат паганскиот обичај на спалување и сохранување на покојниците со нивните коњи“.
Наведеното се однесува за две раси: Монголи кои јаделе коњско месо и пиеле кобилско млеко, дури ги закопувале јавачите со своите коњи; Белците се гореле
или погребувале- без своите коњи-јазиците источно од Франција се монголизирани.
Следи, на стр. 46 и 47, „Сваргориќ“, „Спалување“ и „Сути“.
„Улогата на огнот во паганските религиозни обреди исто така има снажен
индо-ирански поттекст. Во еден стар труд со непознато потекло и датум (непознат
почитувач на Христа) тврди дека ‘паганските Словени исто така се упатува молитва на Огнот, нарекувајќи го Сваргориќ’ (Свар која гори79). Спрема важниот извор
на информација за приликите во средновековна Русија, Ипатјевскиот летопис (Ипатьевская летопись) исто долго важело за христијанските Словени. Сé до 14 век, на
пример, се раскажува дека свештенството им забранувало на обичните луѓе да се
молат на оган, нарекувајќи го Сварожиќ. Во Худуд ал-алам, трудот кој, се сметало,
содржи сé дотогаш познати податоци за земјите и кралствата на светот- ‘Сé може
тоа да се сознае од книгата или од зборовите на учените луѓе, иако сите поединости
за светот не може да знае никој, до самиот Бог’- персиски географ пиши дека ‘сите
Словени му се молеле на огнот.’ Во 43. поголавие, во ‘Расправата за словенските
земји’, стои: ‘Сите Словени се поклоници на огнот’. (V. Minorsky, Hudud al-alam.
The Regions of the World. A Persian Geography 372 A.D. Translated and explained by
V. Minorsky, 1980)“. (Ведите и Персијците биле со тн.словенска митологија, Р.И.)
„Различните извори се сложуваат во тоа дека Словените ги спалувале своите
мртви. Почетниот летопис пружа краток опис на обредот сохранување околу 850.
година: ‘Кога некој умре, се приредувала гозба на телото, а потоа се припремала
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голема ломача, на која е ставан покојникот и е спалува. Кога коските се соберат, се
ставаат во мала урна и ја поставуваат на место покрај патот, управо онака како што
прават Вјатичи сé до денешен ден.’ Хадуд ал-Алам додава на тоа неколку важни
чинители: ‘Оние [Словени] ги спалувале мртвите. Кога мажот умре, неговата жена,
ако го сака, се убива.’ “. (Урна- таа се урна: урни + т = турни, turn=тура=т ура, РИ)
„Еден занимлив постапен извештај, со богати информации, со мошне снажен акцент на индијско- хундистичките обреди, вклучувајќи го сути, е забележан
922. Ахмед Ибн Фадлан, добро обавестен арапски патник: ‘Кога словенскиот благородник умре, десет дена неговото тело лежи привремено во гроб, каде останува
додека не се припреми мртовачкиот плашт за него. Неговиот имот се дели на три
дела: една третина му останува на семејството, втората служи за покривање на трошоците на сохранувањето, а остатокот се троши на опојните пијалоци кои се служат на погребното славење. На денот кој бил одреден за конечно сохранување, е
извлечен чамецот од водата, а околу него се ставаат парчина дрво во облик на човечко суштество. Тогаш телото се преместувало од привремениот гроб и, облечен во
скапоцено одело, се ставало во седечка положба во чамецот, на богато украсен наслонувач, околу кој се полагало оружје на покојникот, заедно со опојните пијалоци;
не само леб и овошје, туку и месо на убиените животни... се ставани во чамецот.
Една од неговите жени која со своја волја одлучи да биде спалена заедно со својот
мртов маж, ја одведува во чамецот старца викана анѓел на смртта. Била пободена
од бочна страна. Кога согорат дрвата наслагани преку нив, пепелта се собира и се
става преку споменикот; а обредот се завршува со славење, кое трае непрекинато
четири дена и ноќи“.
До денес кај Македонците, како кај античките Македонци, е погребна гозба.
Како што тогаш, според Херодот, Траките биле најбројен народ, и денес се
тн.Словени. Па следи заклучокот дека поимот Словени станал политички од 19 век.
Олга Луковиќ-Пјановиќ има наслов „Важното сведоштво на Лаоник Халкокондил за Србите“. Халкокондил истакнал: „...Срби... Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи поуздано знам...“. За него Србите биле најбројните Траки.
Потоа таа пиши и што говорат Mentelle и Brun: „Приштина знатен град во
една извонредна плодна равница, која обфаќа 70.000 чекори измеѓу две планини.
Оваа равнина викана Косово на некои модерни карти, на латински поле Косово, на
турски Ригомезрие, е славно по голем број битки, кои на неа се одиграле. Султанот
Мурад, кого ние (те. Французите) го викаме Амурат I тука ги победил, 1389. г. сојузничката христијанска војска, која ја предводел Лазар, владетел на Србија. После
победата Амурат бил убиен од еден Трибал. Му е подигнат величествен споменик“.
Значи, Србите биле Трибали, кои биле Траки. Континенталците имале тракиски=балкански традиции. И именки: Амурат=а мурат- француски бил балкански.
Олга Луковиќ-Пјановиќ во насловот„‘Српски- непосреден изданок прајзик’“
пиши: „1, Древни Трачани и Илири биле антички Срби...Називот Илир за Србите се
сочувал готово до денешни дни, додека називот Тракијец во писмените документи
постои дури до 16 век. Така Јован Рајиќ наведува, како унгарскиот историчар [Инштванфи] ги нарекува Србите Тракијци, а поименице српскиот деспот Ѓорѓе Бранковиќ. Нему му го приклучуваме авторитетот Мојсије Хоренски, кој во 4 век по
Христа тврди, дека шест провинции на Тракија, од кои една голема (Мезија) е населена со Словени“. (Поимот Траки се задржал дури до 16 век-на Бриги и денес, Р.И.)
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Шулц истакнува: “...Траките и Илирите на Балканот не само што останале
на своите древни огништа, туку наспроти римската навала, го зачувале јазикот, верата, а на некој начин и слободата...Тој се повикува на Страбон, дека “постоела родовска блискост и истоветност на Траките и Илирите, а во тие рамки и на древните
Македонци. Притоа тој вели: “...Траките и Илирите не можеле да бидат туѓи едни
на други на кој и да е начин, бидејќи и двата рода биле од исто потекло, а освен тоа
имале исти обичаи, уредување и почитувале исти богови...“80...“...и за едните и за
другите богот Сатор бил Девада, а богот Силен- Севад, додека богот Беха, како
врвно божество, бил нарекуван Савадиус, односно Сабатиус“, по кое, по се изгледа,
Сабините во Италија го добиле своето племенско име. (Па тој бил бригиски, Р.И.)
Според Мела Помпониус (1 век н.е.) во Тракија, која се простирала помеѓу
Црно Море и Јадранско Море, па помеѓу Дунав и Егејско Море, се говорело со ист
јазик, што докажуваат сочуваните тракијски зборови. Во 19 век Рене Миле напишал дека се зборувал ист јазик од Црно до Јадранско, па „од Варна (на Црно Море)
до Рагуза (Дубровник на Јадранско Море“. Италијанецот Апендини (1769- 1837)
тврди дека јазикот на Траките е ист тој јазик кого тој го научил во Дубровник.
Себастијан Долчи (1690- 1777) од Дубровник наведува дека така од самата положба
на илирските племиња (заклучуваме) дека еден ист јазик бил кај Илирите, Македонците и Епирците. Значи, на Балканот живеел само еден народ со еден ист јазик.
Бидејќи се говори за Франките со своите Меровинги за нив се продолжува.
Бекџент- Лиј- Линколн пишат: „Во почетокот на 5 век Меровингите ја преминале Рајна и се населуваат во Галија- денешна Белгија и северна Франција, крај
Ардените“. Петер Ласко наведува: „По 720 покрај него тогаш мисионирал светиот
Бонифациус источно од Рајна населените Германи“. Видливо е дека источно од Рајна се ширел римскиот христијански правец. Па реката Рајна била граница на Склавините со христијански правец од Цариград и западно од реката Рајна оној на Рим.
Филип Шерард пиши: „Во прашање било женидба со една ќерка од моќниот
франковски крал Карло Велики, чија чврстина се граничила со Византиската Империја, при што во граничните области често доаѓало до немири“. Морис и др. ја
наведуваат картата на средновковниот свет, каде е означена границата на Византиското Царство во 1025 година. Тоа се протега во јужна Италија, Балканот и Мала
Азија со сето Црно Море.81Токму соседи на Македонците им бил Франките: првите
биле православни, а вторите католици. Нивното ширење било со спротивен правец.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот „Катарина Велика...“, пиши: „...Да се
сетиме во овој миг, како пишел Сипријан Робер, дека уште во добата на Карло Велики- од онаа страна на Рајна, сé што не било франковско, било словенско, поради
што и била создадена познатата тв. Српска граница, или- како што Русите кажуваат
во нивната Енциклопедија ‘Болшаја’- Собрански Рубеж. Тоа заправо и есте доказ,
дека ондешните Словени од онаа страна на Рајна во тоа доба уште се викале Срби.
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Strab., p. 315.- Clearch. Aup Athen., XII. 27. Спореди кај: Casimirus Szulc, De origne…, 72.
Бидејќи Василиј I Македонски, Василиј II Македонски... владееле до реката Дунав, истото важело
и за Цар Самуил. Овој како многу тн.Византијци во борба за власт од нив се одметнал, дури соработувал со Рим. Токму и поради Цар Самуил Рим завладеал северно од реката Дунав, која станала
природна граница на македонското православие и римскиот католицизам со Франките. Кога Самуил
во 973 година испратил своја делегација кај франковиот цар Отон I,на преговори водени во Макленбург било побарано признавање на новата држава и била утврдена истата граница, значи македонско-франковска на средниот Дунав.Католицизмот стигнал и до средниот Дунав- и до денес се шири.
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Тоа било време, кога азиските хунгарски хорди уште не го пресекле словенскиот
средноевропски простор на денешна Унгарија, кога германските кралеви уште не
постоеле- накратко, кога уште ‘цел свет разбирал српски’ (српски само со од Вук
Караџиќ, Р,И.)- во вистински смисол на зборот- од Балтикот до Егејско Море, А било тоа сигурно уште доба, кога Бугарите не направиле длабок раздор меѓу Србите,
прастановишто на Балканското Полуострово (Срби само од 19 век, со српски јазик
само од 1868 година, Р.И.) Исто така доба, кога словенски говор можел да се чуе
уште по Мала Азија, па дури и во Египет и по- така да кажиме- по оазите на Северна Африка, која уште немавме прилика да ја изучуваме. Така, значи, и тие Шафарикови Срби, Венди, Венети, Хенети, Вани итн. со број и единственост одговарале
на Херодотовите Тракијци и Халкокондилови Трибали, и со тракиските Словени на
Мојсиј Хоренски, а и Пиктовиот безимен народ“.
Се кажа: „како пишел Сипријан Робер, дека уште во добата на Карло Велики
-од онаа страна на Рајна,сé што не било франовско,било словенско“[склавинско].
Такит, под 24, истакнува: „Имаат само една игра, иста на секој собор. Голи
младичи, на кои ова им претставува натпревар, скокаат меѓу мечевите и опасни
фрамен...“. „Вакви игри со оружје, претежно со религиозен карактер, во антиката
имало многу; таква е и хеленската пирихи посветена на Ѕевс, како и обредната игра
на Марсовите свештеници во Рим. Играта која ја опишува Такит, во слична форма,
кај Германските народи се задржала сé до 17 век“.
Иако се вршело покатоличување и германизирање, тоа до 17 век останало.
Во прилог се наведува и она што стои во Ларус, том 3, стр. 586: „Спрема
англискиот предлог, е одлучено Босна и Херцеговина да ја окупира Австро-Угарија
(да не би се ‘поново појавила превласт на словенската раса која е малку склона да
биде праведна спрема другите’)“. Слично се среќава и потоа, а и кај Хитлер итн.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот „ ‘Словените на останатите им дале
збор’ “, пиши: „Живанчевиќ понатаму продолжува, дека во овие истражувања се
вмешале и антрополозите. Така Retzius Andres [шведски анатомист, антрополог
автор живеел од 1796- 1860] ги делел луѓето по облик на главата на доликоцефални
[или доликохефален, те. ‘долгоглав’, на оној во кого главата е отприлика за четвртина подолга од ширината] и брахоцефални [или брахикефален, одн. ‘краткоглав’,
или чија ширина на черепот е 4/5 на должината]. Според него- Словените поново се
нашле меѓу Монголите... Па ипак, решението не е најдено. Тогаш се отпочнало да
се расправа за тоа, каде Аријевците живееле... Претпоставката, дека нивната постојбина е Јужна Русија, е отфрлена поради неподудараноста на флората; во Јужна
Русија, имено, не успева сé она, за што постој назив во праиндоевропски. Спрема
втора претпоставка, првобитен аријански завичај, би се најдувал во Индија, или пак
во Централна Азија. Индија е земена во обѕир особено затоа, што во денешниот хиндуски јазик се задржале мошне стари јазични особини, но тоа гледиште, тврди
Живанчевиќ, со обѕир на флората и фауната, е одбиено“. (Без Индоевропјани. Р.И.)
За доказ, дека черепот не е одлика на народ, а нема национален ген, е следниов пример: Петар Лончар (1961), “Историја на античките Грци“, Универзитет во
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 долихокефалните опаднал. Мезокефалните во сите минојски епохи се добро застапе-
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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 потемен 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, цртите се оштри и префинети, коса и очи сјајни, како кај денешните Италијани. Овие
Критјани очигледно се огранок на ‘медитеранската раса’ “.
За да се потврди наведеното, се истакнува, што било пронајдено во Македонија. Во неа, како на домородци и “дојденци“ тн.словенски издолжени черепи
биле ретко застапени. Значи, немало и нема некакви тн.Словени. Имало само Белци. Тие за време на леденото доба биле повлечено јужно од 35-та паралела...
Исто така, биометрискиот метод на пресметки не е исправен. Имено, во пресметките директно се оди да се пресметуваат разликите, со t-тестот, без да се провери дали групите се најсоодветно составени. Значи, на t-тест му претходи F-тест.
Бидејќи според македонската наука, човекот не потекнал од мајмун, за Богот
да личи на Мајмун, за македонскиот неписмен селанец било/е најбитно, дали човекот со мајмуните добива меѓупроизвод, како тој што добивал меѓу коњ и магаре. А
досега не се добил човеко-мајмунски род. Следи Континенталците биле заостанати.
ЗАОСТАНАТОСТА НА ГЕРМАНЦИТЕ
Бидејќи се говори за Германците, кои до денес ја пишат македонската историја, се наведуваат извадоци од книгата на Улрих Вилкен, кои се од Еуген Борза.
На стр. 5 Борза во Воведот за Александар,во Иследување за Александар, пиши: „Се
доаѓа до сознанието дека навистина се работи за тројца Александровци, или подобро речено, Александар на три понекогаш нејасни посебни нивоа. Првиот од нив е
митолошко- романтичниот Александар. Тој е Александар кој се појавува во литературата на осумдесет нации од британските острови до Малајскиот Полуостров.
Тој е херој во многу религиозни и световни дела во европскиот средновековен романтичарски период, квази- посветен човек во талмудската литература, бог во Коптската црква на Египет, а и нов Ахил во грчката традиција. Неговото персиско
име Искандер, сé уште предизвикува необични реакции кај некои народи кои се населиле во пустите предели што се протегаат од Каспиското Море до горните притоки на реката Инд. Горчливите спомени за Александар како освојувач понекогаш
сé уште се многу силни во народниот фолклор Така, еден патник од Запад, со цел
да го проследи патот на Александар преку Азија бил изложен на пцости на некои
авганистански селани, само поради тоа што прашал дали Александар поминал оттаму. Според многу легенди, тој е крал, херој, бог, освојувач, филозоф, научник,
пророк, државник и визионер, чиишто идеали за универзалното братство се сметаат
како основа на стоицизмот, кој датира три века пред христијанството...“.
„...Процесот на елинизацијата делумно довел до развој на инститции кои,
покрај другото, овозможил ширење на римската хармонија и на христијанската религија. Неговата оставнина го опфаќа важниот фасцинантен град во Египет, кој сé
уште го носи неговото име, како и други дваесетина Александрии, расфрлени во
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централна Азија. Потомците на неговите војници влијаеле можеби врз антропоморфната форма што, евентуално, ја прифати Буда. И во некои оддалечени долини
на Каракорум и денес живеат луѓе кои, веројатно се Аријевци, зборуваат индо-ариевски јазик и водат потекло од војската на Александар...“.
Се истакна: „од британските острови до Малајскиот Полуостров“. Следи на
тие наведени простори имало наследници на Александар Македонски, а и Америка.
Бидејќи со Александар Македонски добила важност „Илијада“, се зголемила
улогата за Тројанското потекло. Па токму со македонските колонисти низ Европа,
следи и европското Тројанско потекло на Британците, Германците,Французите итн.
Цирер, на стр. 120, наведува карта, каде се гледа дека источно од реката Рајна биле Франките, а север од нив се забележани Саксите. Источно од Саксите се
Бургундите, а северно од реката Дунав Алеманите.
Цирер, на стр. 121, пиши за „Харието, волкот“. „Следното според еден извештај на грчкиот историчар Зосимос“. Значи, ништо не му одбегнало на Балканците, кои ја владееле цела Европа. Само за споредување, Македонците дошле во Индија..., оставиле свои колонии на Тибет, Индија...Пакистан...Египет, а тие не ја познавале Европа. Границата на Филип и Александар Македонски била до реката Дунав, а таа била тн.словенска=германска итн.- Европа била ништожна за Балканците.
Се започнува со: „Во ова време од прашумите на северот патува еден човек
со име Харието во римскиот запоседнат дел на Германија, еден франков поединечен патник без племе и фамилија, кој, како некои на неговиот удар, исто со волкот низ шумата удира.
При слегување во долината на Лан (Лан, споредна река на Рајна, Р.И.). Гудмар, најстариот на племето, му раскажува на странецот на вечерниот логоров оган
за неговите грижи.
Тие се населиле на север, меѓу Саксите и Туринген, и никаква можност не
нашле, слободно да се прошират. Освојувачка војна би било рискантно, оти соседите биле јаки и одбранбени; само на север можеле младите мажи секојгодишно нови
ниви да ги преорат. Таму првовремено биле Јутите (населителна област на Јутите
лежела во денешна Данска- Јутланд, Р.И.), од кои ама преку морето кон еден голем
остров (Англија, Р.И.) на Запад пловеле. Тогаш дошле гласници од југ, кои соопштиле, во Галија е многу плем за добивка, бидејќи Римјаните слаби постанале и
Галите самите во своите градови би се повратиле. (Стои тогашно населување, Р.И.)
‘Градови ?’ прашал Харието. ‘што е тоа :’
‘Град е еден голем гроб, во кого луѓето сами се закопуваат; нивниот прстенов ѕид личи на огромна мрежа, луѓето во неа да се фатат...’, одврати стариот. (Според Амианус Марцелинус)
Харието уште никаква соѕидана куќа невидел и неговото стравопочитување
на културата на запад е мало. Тој удира само со неговиот голем боздоган, кога тој
слуша од оној ѕид и кули“.
На тие простори имало луѓе населено кои не знаеле за куќи, ниту за било каква култура. Ова биле луѓе кои од разни причини биле преселени, како Скитите...
Ова било во спротивност со македонските колонисти со своја цивилизација.
Псевдо- Цезариј, во почетокот на 5-от век, пиши: Склавините и Фисонците
живееле негде во близината на Дунав и поради тоа се нарекувале Подунавци.
Склавините “се диви, слободни и беспоглавари, бидејќи своите водачи и старешни
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постојано ги убиваат било на гозба било на пат, и се хранат со лисици, диви мачки
и меѓу себно се довикуваат како волци кои завиваат“.
Следи овие немале домашни животни и се хранеле од сé она што ќе најделе.
Такит, во Германија, под 46, пиши: „Фените се крајно диви и страшно сиромашни: немаат оружје, немаат коњи ни куќи. Јадат треви, се облекуваат во кожи и
спијат на земја: сé што имаат и во што се надеваат се нивните стрели, на кои врвот
им го правата од коска, зашто немаат железо. Од лов се хранат подеднакво и мажите и жените; заедно ловат и си го делат пленот. Децата немаат друго засолниште
од ѕверовите и невремето, освен некаква колиба од прачки; понекогаш одат во неа
и кога ќе пораснат, а им служи како прибежиште и кога ќе остарат. Па сепак, сметаат дека и тоа е подобро отколку да ја работат земјата, да ѕидаат куќи, да треперат
над сопственото и да се надеваат на туѓото. Немаат страв ниту од луѓе, ниту од богови и успеале да го постогнат најтешкото: ништо да не посакуваат“.
Значи, овие преселби биле многу пред да следат македонските колонисти.
Цезар, Шеста книга, под 21, пиши: „...Да се дојде до претстава за жена пред
дваесеттата година го сметаат за најсрамен чин, но ипак тоа така не се скрива, оти и
измешани во реката се капат и како покривачи употребуваат кожи и мали парчина
крзна, додека големиот дел на телото е гол“.
Нивниот степен бил на пониско ниво од она што било со на Македонците.
На тие простори, одвоени од балканската цивилизација, имало заостанатост.
Мајкл Бејџент, Ричард Ли и Хенри Линкол, на стр. 224, пишат: „Повеќе од
половина столетие пред Исусовото родување, Палестина подлегла на Помпејовата
војска и неа и била наметната римската власт. Тогашното Римско царство обфаќало, меѓутоа, преголемо пространство и премногу било преоптеретено со сопствени
работи да би го установила управнииот апарат неопходен за непосредно управување. Рим, затоа, создал една лоза марионетски кралеви кои имале да владеат под нековото окрилје. Тоа била лозата Иродовци- кои не биле Евреи, туку Арапи. Родоначалник бил Антипатар, кој на престол на Палестина се качил пред Христа. После
неговата смрт годината 37. пред Христа, го наследил синот Ирод Велики (Херод),
кој владеел до 4. година на старата ера. Човек себе мора да дочара, значи, една состојба слична на онаа во Франција под управата на владата Вишиј (Vichy) измеѓу
годината 1940. и 1944...“. (Арапите одвено да се посматраат само со Мохамед, Р.И.)
Меѓутоа, Антипатар не бил со закосени очи, затоа што бил само Македонец.
Антипатар бил исто така Македонец, како што биле Птоломејите и другите.
Следи Масоните биле со Ерусалимски храм од Ирод=Херод- македонски.
За доказ дека Масоните немале врска со еврејството уништувач на вештините, ниту континентот Европа уништувач на тн.византиски традици, е следново:
Во прилог се наведува дека Карло бил неписмен, кој постанал Велики. Следи според европски автори, кај Континталците постоел канибализам, ама и кај Франките од арапски извори. За арапските извори, Франките не користеле нужници.
Континталците не знаеле што е лајца и вилушка. Ова го пиши Олга Луковиќ- Пјановиќ: „На жалост, западниот културен свет за тоа- или не знае готово ништо или управо ништо, како што не знае, дека во српската држава се јадело со вилушки, а на дворот на царот Милутин со вилушките од злато и сребро и тоа уште
измежу 1282-1321., додека во Европа вилушките ги вовел тек на крајот на 15 век
Хенрих III, од што е направен голем настан“.
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Според авторката, Србите не биле тн.византиски туку само словенски народ.
Меѓутоа, да не се изуми дека таа наведува и дека Србите биле и Траки и Илири. Токму и затоа Србите не можела да се најстар народ како Траки, а да се и Словени.
Во прилог е што наведуваат Морис и други: „Грчкиот дух се одржал дури и
во хеленистичкиот период и во 1. век грчкиот математичар Херон Александриски
ја пронашол аеролипил, едноставна ‘парна машина’. Машината користела пареа за
движење која на овој модел отвора двокрилна врата“. Според Цангер, Ератостенес
бил „научник и поет (284- 202); Директор на Библиотеката во Александрија“.
Бидејќи хеленстичкиот период бил по смртта на Александар Македонски,
што важело за македонскиот Птоломејов Александриски јазик коине, во Египет била македонска колонија. Токму затоа Херон бил Македонец, што важело и за други.
Ова може да се потврди со она што го истакнува популационата генетика,
дека во Стариот век се размислувало за наследувањето, што се пишело пред Хомер.
Потоа тоа продолжило со лекарот Хипократес од Кос, ама пред сé со Македонецот
Аристотелес. Се наведува Анаксагора итн. Потое следи Среден век со 15 и 17 и 18
век, а за денешна генетика се говори, таа имала свој почеток во 1900 година, по тн.
Словен Грегор Мендел. Значи, само во 20 век. Па во тој век се создаваат збрки.
Она што Македонците го знаеле за генетиката, што Континенталците го научиле по тн.Словен Грегор Мендел, Македонците го применувале во својата Македонија и насекаде низ Светот. Кога изчезнала флотата на Александар Македонски
стигнала во Америка, морнарите се ожениле со Индијанки, а во 15 век Маите, според македонската митологија од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот
Хермес (Тот), биле Белци, што важи и за другите..., истребени сите од Европјаните.
Во Античка=етничка Македонија го наведив и следново: „Авицена, Авераес
и Мојмонид се вметната алка, древната македонска медицина, да се префрли преку
Шпанија во средновековна Европа. Таквата медицина се користела и до 19 век.
Авицена, околу 1000 г. од новата ера, од Бухара отишол во Персиските емирати како кралски советник- лекар. Ширел еден вид источен Аристотелизам, го користел Аристотел за исламот и Коранот. Го оставил познатиот прирачник наречен
Канон за потребите на медицината во арапскиот свет. Многу рано овој канон е преведен на латински и на руски јазик. Медицината од Канонот нашла широка примена по христијанските манастири кога Арапите дошле во Толедо“.
Да не се изуми дека во 20 век творец на комјутер бил Македонец- Атанасов.
Еуген Н. Борза, на стр. 8, во Современи иследувања, пиши: „Може да се рече дека современото проучување за Александар почна во 1833 година, со првата
публикација на една биографија од Јохан Густав Дројзен. Дројзен е ученик на германската историографска школа од 19 век, која ги разви принципите на современиот критичко- историски метод. Но, уште поважно е што Дројзен длабоко ги следеше историските настани на своето време. Тој ја виде Прусија кога се појави како
моќна германска држава и, во текот на својот живот, се бореше за унификација на
германските народи под пруско водство. Дројзен особено беше оптимист во 1848
година и, навлегувањето во политиката (во периодот во кој историчарите немаа волја да учествуваат во пишувањето на историјата), тој стана член на Парламентот.
Неговите надежи за германското единство наскоро беа уништени, и, со исклучок на
едно кусо враќање на политичката сцена во 1859 година, тој го помина својот жи-
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вот во пензија, повторно работејќи врз материјалот на древната историја и енергично пишувајќи за Прусија и за германското единство“,
Александар Македонски со своите Македонци ги обединиле трите континенти, а во 19 век Германците не можеле да се обединат. Следи Прусите (=п русите)
да го употребуваат Франковиот јазик, а тек потоа и германски јазик кој бил трорасен. Бидејќи наследниците на Александар Македонски, како македонски колонисти
биле населени низ континентот, а Келтите биле Бриги- Бригија за време на Филип
Македонски била приклучена кон Македонија- Европа ќе мора да се обедини со наследникот на Птоломејовиот Александријски јазик коине, тн.старословенски, со кого Франките во Ремс ги устоличувале своите кралеви. Тој бил реформиран коинеод него биле отстранети семитските (црнечките) зборови и бил повратен пелазгискиот=тн.словенски јазик. Уште поедноставен јазик е постледениот бригиски јазик,
кој денес е литературен македонски јазик. Бидејќи од него политички се отфрлени
мноштво зборови како туѓи, како тн.не-словенски, тие ќе мораат да се повратат назад. Најдобар пример се тн.турцизми, а тие во Турција биле/се само македонизми.
СЛУЖБЕНИ ЈАЗИЦИ
На просторите од Месопотамија и Египет живееле Белци и Црнци. Тие говореле на свои расни јазици: Белците на пелазгиски и Црнците на семитски јазици.
Следи текстовите биле пишани на двата јазика, а потоа на заеднички јазик. Такви
дворасни јазици биле арамејски и староегипетски. Од арамејски произлегол новоперсиски и од староегипетски македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине. Токму затоа се говори блискост на новоперсиски и коине. Бидејќи од арамејски бил арапскиот јазик постои и блискост на арапски со грчки. Грчки бил од коине.
За да се објасни дворасноста на јазиците токму затоа следи дополнувањево:
Вилкен, на стр. 348. вели: „Дури и пред националната реакција на Сасанидите против елинизмот, Римјаните му зададоа смртен удар на источниот елинизам
со срамното уништување на грчкиот град Селеукија на Тигар, што го изгореа до
темел во 164 година во текот на војната кај Верус со Партијците. Со оваа голема
несреќа Грците ја загубија тврдината зад реката Еуфрат. Грчкиот јазик имаше интенција да исчезне, а арамејскиот, кој веќе имаше широка распространетост за време
на Ахеменидите, сé повеќе се ширеше.
И на други места, исто така, ориенталските јазици, кои никогаш не постоеја
во земјата надвор од грчките градови, на крајот го истиснаа грчкиот.Во Сирија арамејскиот јазик беше толку силен во текот на целиот селеукиден период, што под
империјата беше познат како сириски јазик и стана важен литературен јазик, кој
можеше да се најде особено во службата на христијанските цркви, а кој исто така
остави световни дела како што е Сириско-римскиот законик, од кој се гледа дека во
Сирија, покрај римскиот, и грчкиот закон имал свое место. Губењето на елинизмот
е означено со фактот што исчезнаа македонските имиња на градовите, а им се дадени старите домородни имиња. Така, Алепо и Ако ги зедоа своите стари имиња, а
нивните елинистички имиња Берој и Птоломеј беа заборавени“.
Значи, се говори за арамејски јазик, кој бил сириски. Тој бил дворасен јазик.
Таков бил староегипетскиот. Следи да произлезат новоперсиски и коине јазикот.
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Народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик на кого
говорел Платон. Ова се добива при споредување на она што го пиши Херодот и други автори, како и во Историјата на македонскиот народ, кој говорел на варварски.
Не смее да се изуми дека на почетокот поимите биле од еден слог, а потоа
поимите се надоградувале. На пример: Ма/Му било за мајка: ма + јка (јака) = мајкама/му + тера (потера=одгледа) = матер/мутер. За човек во Сумер лу. Денес на тн.
словенски е луге=луѓе (ѓ=г + ј). Ка + рава, оти оди равен, следи крава. Ва + ка = вака + т = вакат=вакт=vakt=вакцина. Во прилог е животното јак, кое било јако што
издржувало на студ итн. Бидејќи силниот човек бил јак ков се дошло до Јаков итн.
За да се докаже дека тн.словенски јазик бил јазик на белата раса, само со него истогласно можат да се одгонетнат именките, но не се повеќерасни јазици. Нпр.:
Реклам=рекла м; реклам - л =рекам, како во слонце - л =сонце, к=ч, речам;
Викторија од виктор- победата се слави со викање.Следи виктор=викатор;82 Акцент
=а к цент=ценет, нагласен...; Афродита=а фродита=продит а=женски род: продит=
породит; Атина- именки се правеле со в-н-т: ватина-натина-татина, таа била татина;
алигатор, г=р (Глигор=Григор), аригатор=а ригат ор=ар; крокодил=к роко тил: рака
тил; рептил=реп (опаш) тил; абороџини=аборогини=а борогини, б=п (леб=леп), порогини=порогени, породени- пороѓени; Африка=а фрика=прика=пирика=пири ка,
од пира за жештина- пиперка=пи перка, е=и, пирка=пирика; Порфирогенит=пор
фиро генит: пора=пората=порта, фиро=пиро, генит=женит; Сахара=сахар а=женски
род, сахар=шакар=шекер кој е како песок: сахара=схара=скара=сгара, до пескара, а
од песок до Пасха=песха=песка=пескара;Бушман=буш ман:буш=буша=бушава ман
=човек,бригиското говедо е буша кое е ситно=мало; ман=мен=мин=мон мина=луѓе;
за мачкање, мазкање=мазк... на друг наш говор мазаих=мозаих=мозаик;
Се говори за „...Аркадија (‘Аркадија’ доаѓа од ‘Аркадци’- народ на мечката).
Според митологијата Аркад е син на Калисто, нимфа, сврзана со богињата на ловот
Артемида...“. Само Аркад=а ркад=ркат=ракат, оти мечката кога убива таа само ракува, само со предните нозе=раце удира а и убива. Затоа од аркадија до аркада=а
ркада, а аркадата е како рака. И следи и рокада=роката, промена на раката или на
играта итн;А и Артемида обратно Адиметра итн. Следи само на тн.словенски јазик.
Во прилог е и Артем=Арден, т=д, м=н, Ардуина. Истогласно е само тн.словенско.
За потврда врската со Македонците, со својата македонска династија, а имало и македонска ренесанса, е следниот доказ. Царот се викал Василеус. Бидејќи у=в
следи Василевс + ки = Василевски. Тоа било за машки род. Меѓутоа, за женски род
било Василиса, што до денес е македонски. Дури подобро изразено Василица. Да се
добјасни ова се наведува истото македонско име Васил=ва сил,значи ваа сила.Уште
пократко Васко=ва с ко за машко и Васка=ва с ка за женско. Токму сила е со Σ=С, а
таа на бригиски=брзјачки се вели секајца, од сек, како сечена.На друг говор молња.
Македонска престолнина била Пела=Бела.Следи од пело до опело за погреб.
Таму биле опелните=погребните могили. Токму затоа за тоа местото имало и второ
име: Постол. Значи, Постол било второ име на Пела. Само Постол=по стол. Токму
оваа основа е и за поимот апостол=а по стол- двојно име, за погреб и престолнина.
Бидејќи се говори за Херцинија, според херц, кое денес на германски значи
херц, тој бил само тн.словенски поим: херц=х ерц=е рц=раце, срцето изгледа како
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Бидејќи се говори за викање=вичање=вичење, следи изреката на Цезар: “Veni, vidi, vici” (Дојдов,
видов, победив): вени (провени...), види (види) и вици (вичи)-само тн.словенска: Windows-н= видов.
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тело со две раце. Аорта=а орта=о рта=’рт а. Следи рта + в = врта, таа крвта ја врти
во артерија: артер=а ртер, о=а, вртер. Ама и вена=вона, за вон=вонка крвта кон вон.
На германски рака е Arm (од шака до плеќи). Токму арм=а рм означува само
рамо. Меѓутоа, од арм доаѓа до арам. Следи од арам армија до арамија. Сé се прави
само со рака. Затоа произлегува и Rahmen за рамка=рам ка, кој е оквир. Секој оној
кој работи само со раце, тој е сиромав, на германски arm беден, убог, сиромашен.
За пиво е Bier, б=п, пиер=пиар, кое се пие. Пивото се добива од пивовара=
пивара, Brauerei, брауер=бруе, б=в, у=и, врие-ње. Постарите поими биле пократки.
Главен бил/е град Берлин=Бер лин:Бер лин + ка = Линка, за линее. Штутгарт
=штут (штит) гарт (град)- заштитен град; Келн (Коелн) колон, од со колја=колци...
Карло Велики: Carl=царл, царил, царувал; Грос=глос=гл..=глем=голем.
За да се потврди дека во Европа се говорел само на единствениот варварски
=пелазгиски=тн.словенски јазик, доказ се Римјаните, кои владееле низ цела Европа.
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време немало латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.
Меѓутоа, латински јазик не бил создаден од Латини, ниту некакви Римјани.
Вилкен, на стр. 340, вели: „...Почетокот на овој процес започна во 240 година, една година по победоносниот крај на Првата пунска војна, кога грчкиот слободњак Ливиус Андроник од Тарентум првпат направи латински превод на грчко
уметничко дело за римска игра. Има две работи катактеристични за Рим во оваа
смисла. На прво место тоа беше Сенатот по чии наредби беше изведено делото...
Второ, тоа беше највисок дострел кога беше направена грчка претстава на латински јазик. За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјаните, откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот...Но, бидејќи од почетокот грчката поезија се задржа на латински, латинската проза сé уште не беше
развиена и првите имитации на грчката прозна литература во Рим беа на грчки јазик. Првиот Римјанин кој имаше намера да напише римска историја, Фабиус Пикор- римско копие на Берос и Мането- на крајот на третиот век го напиша своето део ‘Летопис’ на грчки јазик, а така направија и неговите следбеници. Като постариот
во вториот век беше првиот кој состави латинска историја во своето дело ‘Оригиалност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пишуваат својата проза само на латински
јазик“. (Марк Поркиј Катон Постариот [234- 149 г.п.н.е.], Р.И.)
Значи, тој не бил римски, ниту италијански, туку само грчки (греички), на
Гркот (Греикот) Лив Андроник.Јазикот бил само вулгарен=булгарен коински јазик.
Како што тн.Грк Лив Андроник на Латините им составил латински,истото се
случило и со тн.Грк Константин Филозоф- тој на тн.Словени им склопил тн.словен-
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ски, тн.старословенски, јазик.Не било само јазикот,туку тој склопил дури и словенско писмо.Бидејќи никогаш немало грчки, ниту латински јазик, постоел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. За тој јазик имало руни и слова. Со слова
словенски јазик бил коине. Исто така, словенски јазик бил и латински. Бидејќи во
латински латиницата била македонска, од Халкидики, латински бил/е македонски.
Птоломејовиот Александријски јазик коине и латински биле/се македонски.
Чарлс Френсис Потер пиши: „...Коине има значење на заеднички, универзален јазик од тоа време, некако есперанто, употребуван за конверзација во трговијата, пишувањето, за пазарот од масите, во последните векови од старата ера, сé до
постепеното латинско признавање, односно преземање како Lingua franca од средоземниот свет“. Значи, латинскиот станал службен јазик пред и по новата ера.
За да се докаже дека коине бил само по смртта на Александар Македонски
тој бил наречен хеленски јазик. Пак, хеленистичкиот период бил после Александар.
Еуген Борза, на стр. 19, во Основен проблем, пиши: „Нашите литературни
податоци за животот на Александар се скудни, потпирајќи се речиси целосно врз
пет биогафски и историски извори, плус еден роман кој потекнува од античкото време. По хронолошки ред писателите се следниве: Диодор, Грк од Сицилија, од средината на првиот век пред н.е., кој напишал општа историја во четири книги,од кои
петнаесет се зачувани, а едно од нив (седумнаесеттата) целосно се однесува на Александар. Квинтус Куртијус е латински автор од средината на првиот век од н.е., од
кого е познат само научниот труд ‘Историја за Александар“ во десет книги, од кои
поголем број се зачувани. Веројатно најславниот од древните автори за Александар
е моралниот есеист и биограф Плутарх, чија книга ‘Животот на Александар’ е напишана во почетокот на вториот век. Исто така, од вториот век датира скратената
верзија за Александар во трудот на Јустин, кој, меѓутоа, не е ништо повеќе од епитом на раната општа историја од Помпеј Трог. За несреќа Трог е изгубен, затоа Јустин се смета дека има слаб одраз од оригиналот. На крајот целосно е зачувана книгата ‘Војничкиот успех на Александар’ од Аријан, која е напишана во средината на
вториот век, а е најцелосен и најточен извор што постои. За одбележување е и верзијата на популарниот роман за Александар од почетокот на четвртиот век. Исто
така, интересен е класичниот роман на Александар, во кој може да се сретне малку
нешто како сериозна историја. (Јустин=ј устин, Р.И.)
Треба да се спомене дека меѓу најраните зачувани извори, оној од Диодор, е
напишан речиси три века по смртта на Александар, а најдобрата верзија е од Аријан, околу два века подоцна...“.
Стр. 25: „Диодор презентира дури и поголеми проблеми. Никаде во книгата
за Александар не ги споменува изворните податоци, иако има доста заедничко и со
Плутарх и Аријан. Диодоровото кажување обично е бледо, често конфузно во одговорите на прашањата за хронологијата и географијата и заостанува во идентификацијата за големата тема или за мотивот во животот на Александар, зад улогата
што Фортун ја игра во определувањето на курсот на човечките дејствија. Тој е автор кој дава многу подобар материјал, но кој мора да се употребува со внимание сé
додека не се каже за неговите методи и традициите што ги следел.
Куртиус ни дава најколоритни зачувани исторуски податоци. Неговата книга History of Alexander е високо реторична, загонетна со незвоможен јазик,а содржи
добро определени неласкави преданија. Во содржината на неговата книга се дадени
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информации за бројот на настаните, забележани на различни места, иако често е тешко да се определи до која мера ваквите кажувања се веродостојни. Природата на
книгата History од Куртиус е таква што ги поведе современите критичари да се сомневаат дека неговиот главен извор е Клитарх, како многу популатен автор кој веројатно пишувал во третиот век пред н.е., а чија лага за значењето на подвизите на
Александар можело да биде најшироко позната во класичниот свет. Освен тоа,
Куртиус дури го споменува Клитарховото име во две пригоди, и доколку Куртиус
навистина се потпирал врз Клитарх, за кого класичната антика има лошо мислење
како сигурен историчар, тогаш изворот на Куртиус е сомнителен“.
За доказ дека коине не постоел за време на Александар Македонски се чита
кај сите антички автори. Наспротив нив само еден римски автор, Куртиј Руф, пиши
дека коине постоел за негово време, дури на него се преминало нагло, божем се заборавило да се говори на мајчини говори, који биле стари со милениуми. Само тој
не кажува, од каде тој тоа го научил, прочитал. Па тој бил само од 15 век, кога книгата била печатена. За доказ дека таа книга е римски фалсификат е следново: кај него стои Епир, а Епир било внесено само за време на Нерон, според македонскиот
крал Пир; се користи поимот Грци, Греики, а така од Франките-посебно Отон I- кралевите на македонската династија биле нарекувани, оти тие ја владееле Јужна Италија, откаде Франките од Македонците захтевале,тие да ја напуштат Јужна Италија,
зашто има документи; се говори дека Александар сакал да оди на Рим, а таква веројатност имало само од 1054 година, кога се поделило христијанството; јазикот на
кој е пишено делото е беден со зборови, а тоа било до со 15 век,кога тоа е печатено.
За делото на К.Руф, веројатно, се користени делата на античките автори, кои
биле во Рим од оплачканите библиотеки во Александрија, Пергам...ама и на Персеј.
Поимот Грци произлегол од греј=греи до Греик-и.На други говор греи=граиГраиште. Таков бил Јулиј Грајкин.Следи Грајкин=Граикин=граик ин. Граик=тн.Грк
бил и останал општ поим. Токму и затоа од општи поими не произлегуваат народи.
Вилкен, на стр. 336, пиши: „Наспроти овие контрасти...Грчкиот јазик и живот се ширеа и во различните населби на Птоломејците...
Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа на ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влијание на фактот што грчкиот стана официјален јазик на империјата, јазик што судските управи
го употребуваа во своите прокламции. Исклучок претставуваше кога за државен
интерес сите потчинети мораа да го запишат на документи кои се преведуваа и на
месниот јазик отпечатен покрај грчкиот текст,како што беше забележано во Египет.
Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во тесна врска со грчките службеници, или беа амбициозни да стекнат кариера за себе, наскоро го научуваа грчкиот јазик како додаток на нивниот мајчин јазик, без да се откажат од својот. На
паример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа грчкиот јазик кога
имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалниот јазик од трговски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведе Светото писмо
на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригиналниот еврејски (арамејски, Р.И.) јазик. Така се појави Септуагинт, грчкиот превод
на Стариот завет, во третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литература.
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Но овој елинизам беше само надворешна фасада.Всушност, Евреите останаа Евреи,
верни на својот закон и се конфронтираа со паганците, независно што макабанското движење беше возвишено. Подоцна имаше конфликти во многу места меѓу Евреите и Грците.
Дури и кај втората генерација по Александар можеа да се најдат некои истакнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пишуваа книги
во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берос, свештеник од Мардук во Вавилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска историја што тој ја
напиша на грчки јазик, употребувајќи клинестоформни преданија. Другиот е Мането, египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска историја
на грчки, врз основа на преданијата за египетските храмови. Овие книги на Берос и
Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано ни Вавилонците, ни Египтќаните, иако вредни летописи и слично, не мислеа да пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија“.
Бидејќи се говори за Александар, кој ја почитивал Илијада, а таа на коине
биле преведена во 3 век п.н.е. во Александрија, коине бил Александријски јазик.
Токму затоа коине не бил создаден на Балканот и не се употребувал на Балканот. Следи сите дела на коине биле александријски и тоа само од во 3 век п.н.е.
Да не се изуми што Македонците пишувале од десно на лево. Ова било во
спротивност на коине од лево на десно. Следи не постоел коине во Македонија.
Во прилог се и следниве наводи: Пецас пишува, во Македонија нема ниту
еден натпис на грчки; Андроникос вели, тој во Вергина не пронашол никаков натпис на грчки; Даскалис пишува, во Македонија нема ниеден натпис на грчки; Борза
објаснува, дека речиси сите од 225 натписи се на грчки, но тие доаѓаат од хеленистичкиот и римскиот период. Значи, само по смртта на Александар Македонски.
За да се објасни дека од Елада не бил коине е доказот што во неа се употребувал јонскиот јазик. Следи делата на тн.Хомер биле пишани на јонски говор.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичкиот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
на јонската писменост“. А освен јонски бил и атичкиот: атички без датив и генетив.
Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на коине. Пак, коине станал официјален јазик само како христинјански, а единствен со Ираклиј (610-641).
Коине си имал свој развиток, па и токму затоа тој постанал богат јазик. Напротив, латинскиот останал многу беден јазик. Токми и затоа тој во 15 век н.е. од
пребеганите тн.Византицји во Рим бил обогатен со уште околу 10.000 коински зборови. Па се говори латински зборови со заедничко потекло (коинско и латинско).
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Значи, во Европа латинскиот јазик се воведувал само во време на Римјаните,
кога тие владееле со Европа, а биле освојувачи и на Македонското Царство. Следи
да се возобнови Македонското Царство со александријски јазик коине. Тој станал
прв христијански јазик. Подоцна христијански јазик станал дури и латински јазик.
Бидејќи латинскиот бил дворасен јазик, тој бил тежок за учење. Токму и затоа се создавало вулгарно-латински, в=б, народно-латински.Таков бил Франковиот.
За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, него луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој,83 на
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку елсасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го сакаше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И)
Удаљцов и други велат: „кога се посматра структурата на еден од германските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, преиндоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.
Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски
=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик
содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците
од коине/латински јазик) и само 30% турски состав на монголската=готска раса.
Западно од Германија дворасно, источно од Франција трорасни со готски;
Бидејќи тн.старогермански бил јазик на Белците, варварски=пелазгиски=тн.
словенски, Германците ќе се обидинат со тн.словенски јазик- тој бил нивни јазик.
Германците ќе се обединат со македонскиот тн.старословенски јазик, а поедноставен е постледениот бригиски јазик. Овие се со иста основа со на коптскиот.
Вилкен, на стр. 349, пиши: „...Наспроти целосниот успех на елинизацијата,
стариот египетски јазик засекогаш преживеа меѓу народните маси, а откако тие станаа христијани, т.е. ‘копти’, се разви литература која, како и сириската, беше предоминантно христијанска, во која беше вклучена и световната литература, како коптичка верзија на визијата на Александар. Тоа може да смета како последен триумф на елинизмот што од третиот век во н.е. Египќаните го транскрибираа овој коптски јазик, кој не е ништо друго туку развиен стар египетски јазик,со грчка азбука
...Коптскиот јазик, наспроти арапскиот, односно на новиот освојувач, продолжи сé
до осумнаесеттиот, а во неколку случаи и во деветнаесеттиот век. Коптската библија сé уште се чита во коптската литургија, иако не се разбира...“.
Бидејќи се говори за коптски јазик, кој имал тн.Кирилични слова, следи и:
За Косидовски „коптскиот јазик преставувал крајна развојна фаза на староегипетскиот јазик. Тој се употребувал уште во 17 век во египетските феласи и до
денес останал како ритуален јазик на коптската црква“. Лидија Славеска пиши:
„Коптска азбука и стар коптски текст од 3 в.н.е. Писмото се употребувало во
Египет од 8 в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно може да ги разберат припадниците на словенските народи“. Робер наведува: „... А нашиот словенски ману83
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скрипт во Ремс, пишан на глаголица, нели ние го сметавме низ векови за коптски
јазик ?“. Славеска го прикажува коптскиот текст, а под него ги издвојува словата,
кои денес се познати како кирилични. Сите слова/букви кај неа на број се 31.
P.Du Bourguet S.J.84 пиши на стр 210: „2 век п.н.е. Први покушаи египетскиот со грчки букви да се транскрибира, од кои коптскиот јазик произлегол“.
Македонците во Цариград го направиле истото што во Египет го направиле
Птоломејците. Од заменикот на староегипетски, коине, Константин Филозоф ги остранил семитските зборови и се дошло до тн.старословенски јазик: јазикот на Константин Филозоф бил како коптскиот јазик. Следи тн.старословенски јазик граматички бил ист како коине, само без семитски зборови итн. За граматичката истоветност пиши Густав Вајганд (1924), што тој го вели во „Етнографија на Македонија“.
Токму заради тој потег на Македонците до денес тн.Словени не се одродени.
Русија била наследник на тн.Византија. А Источното Римско (Ромејско) Царство било само возобновено Македонско Царство со македонскиот јазик коине.
Бидејќи тн.Византијци со Русите имале ист народен пелазгиски=тн.словенски јазик, тн.Византија самата го исклучила употребувањето на македонскиот јазик коине и тн.Византија дозволила во Русија да биде во употреба само македонскиот тн.
старословенски јазик. Исто така, и бидејќи тн.византиски цареви и руски кнезови
говореле еден ист народен пелазгиски=тн.словенски јазик, тие меѓусебно говореле
во четири очи и без преведувач. Следи да нема запишан договор на јазикот коине.
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букрештанскиот договор,во член V.Токму затоа Критјаните биле еден ист народ со Македонците и Русите со бригиски коњаник св.Ѓорѓија.
Тн.византиски наследници биле жителите на Мала Азија, Турци во Турција.
Се наведува како постанал симбол на исламот месечевиот срп и неговиот
начин на молење. Според Вајгал, Филип тргнал кон Визант. Една ноќ во зимата на
340-339 г.п.н.е., Филип ги предводел своите луѓе во напад на тврдината. „Една чудесна светлина на небото, веројатно предизвикана со паѓањето на некој метеор, го
открила движењето на Македонците. Нападот бил окриен и во знак на сеќавање на
својот успех, Византијците исковале монета со слика на месечевиот срп, симбол на
божицата Хекате, која како што сфатиле благородните граѓани, обично си ја гледале својата работа во темнината, при лаежот на кучињата“. Овој симбол „бил уште
популарен во Визант, речиси седум столетија подоцна, кога градот бил повторно
основан под името Константинопол, и така, кога Константинопол станал многу голем центар на исламот, овој месечев срп, симболот на заборавената божица Хекате,
станал симбол на отоманската власт и најпосле на мухамеданската вера“. Пак, македонскиот обичај бил да му се поклонат и да добијат формален бакнеж; но персискиот обичај барал од благородниците и дворските офицери да паднат на коленици
на земја пред кралот, допирајќи го подот со челото. За Велс, во текот на манифестацијата на грчко-турското пријателство, по повод посетата на Исме паша и Тефик
Ружди беја во Туни, во октомври 1931 година, споменувано е повеќе наврати потеклото на „турската“ полумесечина. (Султаните биле Комненови- Бриги, Р.И.)
Кон ова се и другите тн.византиски традиции, музика, облекување... ништо
различно од бригиското и пошироко македонското- Турците биле одродени Бриги.
84
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Турците ја носат шамија со синџирче... Следи џеизот се зема како Брзјаци...
Да не се изуми дека Бригите ја создале Фригија, а таа денес е Турција. Нејзиниот бригиски=фригиски говор=јазик бил измешан од повеќето службени повеќерасни јазици (новоперсиски со монголски=турски зборови, македонски коине и
арапски јазик на исламот), како и со монголски=турски зборови на Албанците=Арнаутите кои на крајот на 18 и 19 век од разни поводи се преселувале од кавказкоцрно-морските простори. Следи рускиот и српскиот јазик биле македонски тн.старословенски. Бугарскиот службен јазик од 20 век е западен говор, како македонски.
Еладскиот бил реформиран македонски Птоломејов Александријски јазик коине.
Бидејќи Балканскиот Полуостров бил под Османовото Царство, а никогаш
немало турски народ за да постои турски еднорасен јазик,никогаш немало балкански народи со свои сопствени јазици.Најдобар пример се Албанците (Шкиптарите=
Тоските). Тие денес немаат свој јазик на еден народ, туку на четири народи: грчки,
романски,словенски и татаро-турски(монголски)јазик.Слично било и со Власите од
Епир- нивниот јазик како албанскиот бил мешан, но бил повеќе романизиран јазик.
За да се потврди дека никогаш немало било каков албански народ со свој јазик различен од тн.словенски е доказ што во цела Албанија сé што било пронајдено
сé било само тн.словенски јазик. Ова било само поради тоа што тн.словенски јазик
бил јазик на Белци, а Белци биле/се Албанците (Тоските=Скиптарите, според скиптар, кој бил православен). Бидејќи цела Албанија била под Охридската архиепископија, во неа службен јазик бил само македонскиот тн.старословенски. Да не се
изуми дека за споредување на кој јазик се служело во Албанија треба да се зема
најважната албанска личност Владимир, кој за жена ја имал Косара, ќерката на Цар
Самуил. Токму тој Охридската архиепископија ја воздигнал за цар во патријаршија.
Иво Викчевиќ, на стр. 533, за „Денот на свети Владимир, истакнува:
„Славата на св. Владимир привлекува ходочесници на сите вери од Грција,
Македонија и Албанија. Секоја година на денот на св. Владимир се отворува камениот саркофаг и дрвениот ковчег се изнесува во двориштето на видување и поклонување литија на ходочезниците. 1380. година манастирот го обновил Карло Топи,
водечка лилност во Албанија измеѓу реката Мат и Скумб. Епитафот е на три јазика:
грчки, латински и српски“. (Па само на коине, латински и тн.старословенски, Р.И.)
Бидејќи се спомна Карло, кој бил Комнен, значи, Бриг=Брзјак. Следи неговиот јазик бил само брзјачки, кој бил тн.словенски говор, денес македонски јазик.
Токму затоа Албанија била само тн.словенска.Од друга страна, Албанија како имот
била сопственост на Комнени. Токму затоа Албанија била двојно македонска земја.
Да не се узуми дека Турција била само тн.византиска, значи најправославна,
а денес е само исламска земја. Затоа во Турција сите православни се истребени, за
што се бореле муслиманите. Следи православните го примиле исламот, а сите оние
кои не биле убиени и сакале да опстојат, сите тие морале да се преселат во Европа.
Најзлосторнички извршители на исламот биле Албанците. Бидејќи католички Рим против македонскот православие се бори без прекин од 1071 година него
да го истреби, Рим до денес ги подржува Муслиманите=Турците, а такви биле/се
Албанците. Следи православните Македонци до денес да се жртва од исламот на
Албанците. Токму затоа НАТО во 2001 година врз Р.Македонија изврши агресија...
За да се потврди агресијата на НАТО,чиии земји ја делеле и до денес ја делат Македонија и го истребуваат македонскиот род, доказ е тој што во Р.Македонија
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има повеќе Македонци отколку во Франција Французи (само околу 50%), Шпанија
Шпанци...дури САД е повеќерасен „казан“. Состојбата е многу полоша во Грција и
Албанија каде Македонците како народ не се признати. Следи кај нив во пописот
не постојат Македонци. Токму затоа тие таму до денес се одродуваат- истребуваат.
Токму за ова Европа и САД, со нивната НАТО, само молчат и тоа го подржуваат.
Во пописот во Албанија, од 01.10.2001, бидејќи нема одредница за Македонци, освен во Преспа, Македонците нема да се попишат. Значи, Албанија како Македонци ги признава само Македонците во Мала Преспа. Дури им се заканувала на
Македонците, кои би се попишувале за Македонци. Ако се земе во предвид дека
Епирците со Албанците биле Бриги, а потоа Албанија била македонска, што го пишат авторите, а тоа го пиши и Марин Барлети (16 век), злосторството е преголемо.
Па тие биле со Турците=Муслиманите. Тие со тоа не се задоволиле па биле
со фашистите, комунистите (Тито, Сталин, Мацетунг) и НАТО- само со туѓинци.
Бидејќи во Рамковниот договор не постои реципрочност, тој е злосторнички.
За злосторничкото однесување на НАТО и неговите земји, основачи, тие со
своите муслимански=турски Албанци предизвикале војна во осакатуваната и уништуваната Р.Македонија, што не важи на друга земја. Па НАТО- земјите не само да
ги создадоа Грција и Албанија, тие до денес за Македонците се однесуваат крволочно, само Македонците да се без своја национална држава, дури тие создале втора
албанска држава Косово со 90% Азијати и тоа 100% Муслимани=Турци.
Следи Македонија со своите Македонци се бореле цели пет векови против
муслиманското=турското рапство, за таа со своите чеда од 2001 година да подпадне под мулиманското=турско на Албанците. Исто така, Македонија со Македонците со векови се бореле само за името, за тие да не бидат Турци, Грци, Бугари и
Срби, а кога Македонците имаат своја држава нивното име, на нивната држава и
јазик да бидат оспорувани од индиската Елада (тн.Грција) со Индијци на Пелопонез од 14- 15 век. А цигански музички инструмент бузуки стигна во Македонија по
1913 година, кога НАТО- земјите ја поделја Македонија во полза на тн.народи, кои
до 19 век никогаш такви не постоеле, оти имало само верски и црковни народи
Само за Р.Македонија се расправа за името и Македонци се судат од НАТО.
Дека злосторничкото однесување на НАТО со своите земји со ова не завршило, тие во 2002 година знаеа дека со пописот во Р.Македонија има околу 18% Албанци. За да не им пропадне нивниот расистичко-фашистички Рамковен договор,
тоа го премолчија,за тој да се одржи како Албанците да се не само 19% туку 24....%
На насилнички начин донесен Рамковен договор за 14% Албанци, од кои само 1,4% се Скиптари=Тоски, чиј кавказки јазик станал втор јазик во Р.Македонија.
Со тој кавказки јазик со мноштво монголски=турски зборови се албанизираат Македонци со исламска вероисповед, чиј македонски јазик е најчист и најдобар. Исто
така, важи за Србите- муслимани, Турците, Циганите итн., дури со поткуп. И само
така, нивниот број на вештачки начин се зголемува. Затоа Албанците се само вештачки тн.народ. За ова помога и Албанската мафија која е исламска, само турска...
За 90% какваско-црноморскиот албански-арнаутски тн.народ со 10% собраќа Муслимани=Турци Албанци=Скиптари (Тоски) во 2011 година85 следат организирани фалсификат пописи со фалсификат исправи и тоа само со цел да не им пропадне Рамковиот договор на Албанците за кои се градат само џамии, тие не изгра85
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диле ниедна црква затоашто тие се само Муслимани=Турци. Нивната крволочност
се гледа што тие со македонскиот православен двоглав орел рушат и палат цркви
со свои објекти и овие ѕверови во Р.Македонија на Македонците не им остават да
градат свои цркви. Ако се земе во предвид дека имотите на Албанците се само оплачкани православни имоти, како и имотите на џамиите, злосторот не е издржлив.
Па ова сé уште не завршило. До денес од нив Македонците се прогонуваат.
И прогонетите со агресијата на НАТО во 2011 година до денес дома не се вратени.
Имотите на Православните им се плачкаат, уништуваат... и понатаму го истребуваат православниот македонски род. За Албанците ѕверови нема македонска држава.
Дури во Рамковиот договор не постои Финасиска рамка. Токму затоа Албанците како Муслимани=Турци на државата Р.Македонија само поради Македонците=Православните ништо не и плаќа, затоашто православните се неверници итн.
Бидејќи Албанците во Р.Македонија се 100% колонисти, Рамковиот договор
никако не важи.Ним во Р.Македонија им следат само граѓански права-ништо друго.
Албанците не само до 1913 година како Муслимани=Турци биле злосторници за Македонците, тие за нив останале до денес, се вечни православни паразити.
Тие се бават со злосторства, трговија со бело робје и органи, дрога итн., итн.
Ова започнало во 18 и 19 век кога на Балканот биле колонизирани Албанци.
Ова може да се образложи и со наводите на Јозеф фон Хамер, кој пиши дека
вон Албанија немало Албанци. Неговата книга била издадена во 1836 година. Следи селење на Албанци вон Албанија и азиски Арнаути. За Вилкинсон „по 1840, што
Турците ја иницирале политиката на населување на Татари и Черкези во областите
на планината Шар“. По Кримската војна, Густав Вајганд, 100.000 Татари и 500.000
Черкези. Фуснота на Вилинсон: Мекензи и Ибри (1867): „На картата...овие Черкези...во околината на Стара Србија и во областа Ниш-Врање“. Трифуновски пиши:
„албанските мухаџири од околината на Врање, Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“. Хамер86 кажува дека Косово било
развиено на исто ниво со југот и северот. Тоа назаднало само од 1840 година.
За овие монголски Азијати(Арнаути) има материјален доказ:монголска овца,
ген на монголски коњ, повисоко учество на крвна група В и со „мешаната“ АВ,
ДНК- блискост со Кавказјето, обичаи и традиции, акинџии итн. Тие се однесуваат и
живеат како на Кавказ со највисок наталитет кој е само азиски и монголски- кој го
нема кај ниеден европски народ. Нивното однесување е злосторничко врз домородците и православните. Па тие биле и останале само едно: православни злосторници.
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен,
Селим III (1789-1807), за Арнаутите=Гегите, бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“. Тој во својот ферман вели: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да праваат ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од
нивните безаконија и насилби...! Презри ги, исечи ги со мечот на победниците ...!“
Бидејќи Турција е муслиманска земја, таа мора сите тие да си ги земе назад.
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Следи Германија е обврзани Македонија да ја спаси од Албанците кои 100%
се колонисти. Тие се како Азијати од кавказко-црноморските простори и Европјани
од Албанија. Нивниот сооднос е: Азијати=Арнаути 90% и Европјани=Тоски 10%.
Се кажа султанот пишел за Албанците во Македонија: „исчисти ја земјава“.
Затоа Германија ќе мора 100% да ја возобнови Македонија за Македонците.
Крсте Битоски, на стр. 18, вели за Битола: „...Од втората половина на 17 век
тој економски пак се издигнува, и покрај неговите страдања од разбојнички банди,
за да прерасне од триесетите години на 19 век во економски, административен и
воен центар на цела Западна Македонија, односно на цела Румелија“.
Крсте Битоски,на стр. 21,под фуснота пиши: Герасим (1833-1840), а на стр.,
24: „...митрополитот Герасим. Битола во негово време веќе е административен центар и седиште на румелискиот валија...“.
Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св.Великомаченик
Димитрија во Битола“,по повод на прославата на нејзината стогодишница 18301930, пиши: „Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето на новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен административен центар ‘за сите краеви од скопските, призренските и скадарските краеви,
па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште на
румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13000 жители, Битола
имала меѓу 33000 до 37000 души“. Значи, Битола бил центар до „самата Елада“.
Ларус, том 3, стр. 583 е Народен препород во Македонија: „...Особено голем
број трговци работел расејан по градовите на Србија, Грција и Бугарија. Све тоа
влијаело македонските градови, во текот на 19 век, да дојдат во ред со најразвиени
чаршии на Балканот. Тоа пред се однесува на Битола, која во втората половина на
19 век имал околу 50000 жители“. (Главниот град многу убаво се развивал, Р.И)
Од кажаното произлегува дека во 19 век главен град бил Битола до Елада...
со Косово и Скадар.Исто така, во Битола црквата Св.Димитрија била Соборна црква за православието, равна на онаа во Бруса за Мала Азија- врз двете бил Цариград.
Македонците страдаат само поради тоа што тие со Русите се ист народ и православен. Бидејќи Европјаните се бореле да владеат насекаде и секаде да плачкаат,
тие во борба против Русија, која како другите земји се борела за превласт, следи само да се дели Балканот, кој до 1809 година бил Македонија. Со тоа не се завршило,
дури во 1913 година ја поделиле Македонија, а таа до денес се дели и уништува.
Бидејќи без Македонија и нејзините Македонци не може да постои Европа, Македонците, како што обединувањето на Европа бил моделот на Александар Македонски, ќе ги обединат Европјаните со својот македонски јазик, кој бил јазик на белата
раса. Само така ќе прекини Европа да има повеќе расни јазици: западно од Германија дворасни на Белци и Црнци, и источно од Франција трорасни- уште и готски.
Со тоа Македонија со своите Македонци конечно ќе ја обедини своја Европа
Така Македоците со своите Бриги по Александар Македонски и повторапат
ќе победат. Затоа Бригите и Македонците со своите Франки (Германи...) опстоиле.
Книгава им е посветена на чедата на тн.Тројанци=Пријамци-од тн.словенска Прија.
L I T E R A T U R A
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Naslovov "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci" e
napi{an spored pove}e avtori. Isto taka, i od avtori vneseni vo
avtorovive 56 knigi. Knigite se slednive:
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.
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.
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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
Rufusfalsifikat",
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.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da
se najdat na internet: www.Brigien.com. 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 56 na makedonski jazik. A i ovaa 57- 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, obvvi-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 zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci,
samovolnici, silexii...
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski,vo mal tira`, so tro{ok
okolu 100 evra.Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev
nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi,
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za
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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.
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
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
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 {kola, 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.
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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