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ВОВЕД
Денес има тн.словенски и тн.несловенски народи. А историски такви народи
никогаш нема-ло. Меѓутоа, нивното постоење било само одродување на луѓето на
белата раса, чиј јазик останал пелазгиски=тн.словенски=тн.Хомеров=тн.Платонов.
Бранко Вукушиќ, во „За Тројанската словенска мистерија’, на стр. 38, пиши:
„Александар Петровиќ во своето изузетно дело ‘Праисторија на Србите“...,
го цитира германскиот автор од 1791 година- Јохан Годфрид Хердер, кој говори за
Словените потполно другчие од неговите подоцнежни сонародници, со непристрасно познавање на словенското битите и очигледно почитување. Тој кажува дека Словените ‘заземаат повеќе место на земјата отколку во историјата’. Како мирољубиви, неагресивни народи биле жртва на освојувачки војни од страна на ‘суровите соседи-Германи, Унгари, Татари, Турци’,кои успеале да ги потиснат и ‘да го
смалат нивното етничко и историско значење’. Биле ‘дарежливи, гостољубиви до
распикуќност, сакале мир и слобода во својата земја’... Соградиле многу поморски
и трговски градови, меѓу нив Винет на Балтикот, кој бил ‘словенски Амстердам’,
Киев. Новгород. Во Германија се бавеле со рударство, металургија, со производство на текстил, трговија. ‘За Словените јако се огрешиле многу нации, а најповеќе
народите на германското стебло’. Освојувачките војни под Карло Велики имале
‘како повод корист, а христијанската вера за изговор’. Тоа што го почнале Франките го довршиле Сасите... во нивните земји ‘Словените се истребени или претворени во робови’...нивната трговија на Балтикот и градот Винет го ‘унишиле Скадинавските Германи. Нивните остатоци во Германија се налик на она што Шпанците
им го направиле на Перуанците’ (односно на сите домородци- Индијанци на Америка). Еден Германец на крајот на 18. век веќе говори за Словените како Индијанци
на Европа. Тој кажува дека несреќа на мирољубивите Словени, кои живееле во
‘најубавите краишта на Европа’ што ‘за соседи ги добиле Германите’. (Во Мексико
е популарната изрека- ‘и премногу сме далеку од богот, а премногу блиску на Соединетите Држави’). Хердер упатува охрабрување и надеж на Словените кои тогаш
воглавно во австроунгарско и турско ропство: ‘Вие, некогаш вредни и среќни народи, најпосле пробудени од својот долг, тром сон, ослободени од ропските ланци ќе
смеете да ги користите своите убави краишта од Јадранско Море до Карпатите, од
Дон до Молдавија како сопствена своина и ќе ги славите своите стари светковини
на мирната марливост и трговија’. Нажалост, тој не можел ни да сонува што во следните 200 години, неговата нација во пангерманскиот занес, ќе им направи на Словените. ‘Евроцентричната Европа се уплашила на будењето на словенската цивилизација и со сите сили запнала да ги отфрли како нестварни’, кажува проф Пешиќ.
Словените, така, се исфрлени од европската историја како варвари и европски дојденци во 6. век н.е.“. (Историја=и стори..=стори[со-зреи, погоди, заврши...], Р.И.)
Бидејќи нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на Белци северно
од реката Дунав на Балканот,се потврдува, тн.Словени се најголема историска лага.
Пак, варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил јазикот на белата раса.
Следи денес да се говори за тн.Словени и тн.Несловени: првите се со јазик
на белата раса, а вторите се одродиле од својот пелазгиски јазик. Токму и затоа западно од Германија романските јазици биле дворасни на Белции и Црнци и источно од Франција трорасни готски јазици-дополнително Готите=Татари со бог Асен.
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ПОТЕКЛО НА БЕЛЦИТЕ (ПЕЛАЗГИТЕ)
Во Светски атлас,1 на стр. 116/117, има геолошка поделба со холоцен почеток пред 10.000 години: „Со изчезнување на мразот и настапувањето на топлите лета
цела Европа се распростира со шуми. Тундровата вегетација (маховина и лишај)
настапуваат брезата и борот, потоа следат лешникот, дабот и јовата“.
Европа не била населена. Следи Белците биле повлечени само во Левантот.
Стр. 120 се Температурските зони на земјата. Жешката зона е до 20-та паралела, а жешките лета и топли зими се протегаат до 40-та паралела (јужно од Балканот). И жешки лета и ладни зими, па топли лета со ладни зими и секогаш ладно.
Стр. 126/127 преселбите на птиците за зимување било од Европа во Африка.
Во Животот- како настанал ?,2 на стр. 202, стои: „Во деновите на Ное, вели
Библијата, еден голем потоп ги покрил највисоките планини на Земјата и го уништил целиот човечки живот кој бил надвор од огромната арка што ја изградил Ное
(1. Мојсеева 7:1-24). Многумина се потсмевале на овој извештај. Сепак, на високите планини се пронајдени морски школки. А еден понатамошен доказ дека во не толку далечно минато се случил потоп од огромни размери е големиот број фосили и
лешеви наталожени во заледените, калливи талози. The Saturday Evening Post забележал: ‘Многу од овие животни биле совршено свежи,цели и неоштетени и сè уште
стоеле или барем клечеле во исправена положба...Според нашиот претходен начин
на размислување- ова е една навистина шокатна слика. Големи стада од огромни,
добро нахранети животни кои не биле посебно создадени за крајно студени услови,
спокојно се хранеле на сончевите пасишта... Наеднаш сите загинале без никаков
видлив знак на насилство и пред да можат дури и да го проголтаат последниот залак храна, а потоа биле брзо замрзнати, и тоа толку брзо што секоја клетка на нивните тела е совршено зачувана’ “.
Следи слика на: „Замрзнат мамут откриен во Сибир. После илјадници години, во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, а неговото месо
можело да се јаде кога било одмрзнато“.
За да не замрзнат луѓето, тие се повлекле на топлиот југ- во Левантот.
Во Ларус,3 на стр. 224, се вели: „Тековина на палеолитско доба...Од почетокот на квартерот- пред некои два милони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале појачани траги на таложење, и кое го прати, изнад 35- упоредник, голем пад на температурата...“. (35- паралела јужно од островот Крит, Р.И.)
Ова говори, јужно од 35- паралела, белата раса опстојувала во ледено доба.
Таа таму со имала своја цивилизација, одгледувала животни и растенија итн.
Поимот Медитеран означува средоземна земја, каде е и Средоземното Море.
Самиот поим Левант=Леванот означува со вода да се налее: леван - в = леан.
Следи Белците со заладувањето пред да замрзнат се преселиле во Левантот.
Т.Ф. Гаскел,4 на стр. 14, пиши: „Од време на време во текот на ледените доби низ цела геолошка историја на Земјата знатна количина на вода го заробува ледот. Денес, всушност, живееме во умирачкиот стисок на леденото доба кое дости1
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гнало својот врв пред некои 10.000 години, а започнало измеѓу некои 500.0001.000.000 години порано. Одколу 1/10 вкупна површина копно денес е заледено“.
„Количината на вода, која со текот на некое ледено доба го заробува ледот, е
знатна покрај огромниот волумен на океанот. Нпр., ледената капа на Гренланд и
Антартик одненадеж да се истопи, нивото на морињата би пораснало за отприлика
90 метри- доволно New York (Нју Јорк), Лондон и Парис да ги претвори во подводни градови. Но, сликата така не е едноставна; кога големата тежина на ледот се тргне од копното, таа се подигнува, предизвикувајќи навлегнување негде другде.
Истражувајќи ги некогашните бреговни црти наидуваме во минатото на меѓуглациски периоди, на тек кои мора да се отопила поголема количина на леден покрив на
Земјата. Време на овие периоди на отопување може да се одреди со помош на фосилни остатоци и методот јагленород-14, кој е поточен за поблиско време (последните 20.000 години). Од 18.000 па до 6.000. години морето нараснало готово 90
метри, така да не е за чудење што раните записи на човечката историја споменува
поплави и потопи. Денес повишувањето на морското нивоа за 90 метри би ги променило сите бреговни линии изземено оние брегови кои најстрмно се издигаат и
морето би ги преплавило повеќето наши најгусти населени центри, едноставно поради тоа што е толкав постоток сразмерно ниска земја. Ова безсумливост се случило барем еднаш со текот на времето во кој човекот ја населува оваа планета. Такви
поплави со големи размери мора да се случило на крајот на последното меѓуледено
доба. Иако порастот на морското нивоа на текот на некој период на затоплување
бил просечно само 30 см, продирањето на водата во минатото преку становитите
предели ќе биде сигурно дека готово сигурно се случувало со катастрофални провали, кога дождот и ветерот и плимата се здружиле да проузрочат големи поплави.
За последните 6.000 години сегашното морско нивоа останало исто со отстапување од 3 метра горе-долу, ама тоа не значи дека сегашниот циклус на ледените
раздобја е окончан. Може да уследи поновно продирање на лед и истовремено пад
на морското нивоа за 90 метри. Од друга страна, сталната закана со отопување на
ледот од Антартик и Гренланд со истовремениот пораст на морското нивоа за 90
метри уште живее меѓу луѓето“.
Харалд Харман,5 на стр. 19, пиши: „Процесот...Околу 6200 п. Хр. се вклучи
мало ‘ледено доба’. Ладниот период се протегаше до околу 5800 п.Хр.“.
Маурице Бартон, на стр. 78, наведува: „...Точно се знае дека во есента одраснатите јагули во реките на Европа тргнуваат према морето и го преоѓаат до подрачјето на Саргашко Море каде се мрестат и умираат. Од икрите подоцна излегуваат ларви кои се движат према бреговите на Европа. После три години патување
стигнуваат во пролетта, до тоа време се претворуваат во јагулчиња, и се искачуваат
уз реките спроведувајќи во нив неколку години додека не се одгледат и одраснат,
потоа кругот се повторува...“. (Во истата книга со на Т.Ф. Гаскел, Р.И.)
Бидејќи никогаш немало Средоземно Море со морска вода, балканските...
јагули патувале вон Гибралтар по истата патека откога немало континенти. Следи
секоја нова генерација патувала сè подалеку и подалеку до со денешната состојба.
Стр. 98: „После селидбата поради мрестењето голем број туни тргнуваат према север. Тие одат на запад околу Шкотска, потоа го преоѓаат морето према Норвешка, каде често ги ловат со харпуни, а потоа продолжуваат понатаму во Северно
5
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Море. Зошто одат во Норвешка со подалечен пат околу Шкотска вместо низ Англиски Канал ? Едино од објаснувањата е дека тие селидби продолжуваат од денот кога Британските острови, пред повеќе од 10.000 години биле поврзани со европскиот
континент и кога немало Англиски Канал. Значи, може да биде дека тунот уште
стално го следи вобичаениот пат,мада пречац постои веќе илјадници години. Друго
е објаснување дека овој пат е со кој Голфската и Северноатлтанската струја, која се
завива околу северна Шкотска и не влијае во Англиски Канал, носи планктони“.
Следи со потопите било создадено Средоземно Море, Англиски Канал итн.
К. Пабс,6 на стр. 42, вели: „Наспроти тоа, изравните апсолутни датирања повеќето не се точни. Веројатно сигурна хронологија на леденото доба, отприлика од
600.000. до 10.000. г. пр.н.е., ја добиваме заблагодарувајќи на променливиот интензитет на Сончевото зрачење на Земјата, кое со астрономски средства може наназад
да се израчуна, и чија крива готово точно се подудира со климатските промени на
леденото доба утврдени на геолошки пат. Секако, променливиот интензитет на Сончевото зрачење е само еден од узроците на климатските осцилации...“.
Б. Графенауер,7 на стр. 13, пиши: „Историчарите...Времето за историчартите
секогаш не е само еднаква мерка (бар не на Земјата), веќе тоа содржи- слично како
и историскиот простор- и различни структури (нпр. поими на петнаесто столетие,
доба на реформација, раздобје измеѓу две војни, итн.), а исто така и големи разлики
во темпо на развојот (нпр. брзина на развојот во старото камено доба, кое траело
пола милион години, во споредба со непресталнато сè побрзиот развој во последните две столетија). Во секој случај...“.
Се кажа: „старото камено доба, кое траело пола милион години“.
Тоа било во леденото доба, што се одвивало во Левантот- со вода се налеан.
Стр. 32: „Хронолошка таблица на историски истражувања
Веројатно пред повеќе од милион години- Уметничко изработенокамен орудие (езграшко орудие, иверашко орудие)
Отприлика 400.000 до 300.000 пр. н.е.- Употреба на огнот
Околу 100.000 пр. н.е.- Закопување на мртовците- местимична појава на тенки оштрици и сечила
Околу 30.000 пр. н.е- Ликовна уметност- обработка на коски- фрлали на копје- појава не печење на глина
15.000 до 10.000 пр. н.е.- Лак и стрела
Околу 10.000 пр. н.е.- Микролити“ итн., итн.
Во прилог е крвната група А- е постара од 15.000, па и преку 25.000 години.
За нејзиното создавање немало влијание никаква климатска промена со студ
и ледено доба туку само зараза од говедо и свиња, кои биле повлечени во Левантот.
Херберт Георг Велс8 на стр. 51 има карта: Европа и Западна Азија пред крај
на старото камено доба (пред 25.-30.000 години). Картата е поделена во три дела:
„Ледени области кои се повлекуваат“, „Степи“ и „Шумите се шират“.
Шумите се шират во појас северно од Пиринејскиот Полуостров и северно
од Пелопонес...Па степите се протегаат северно од Алпите...
Ова говори, Европа вон Пиринејскиот Полуостров немала услови за живот.
6
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Следи заклучок дека низ Европа постепено се проширувале тревата, шумите
а после кои постоела можноста да се повратат животните кои биле повлечени за
време на леденото доба. И затоа сè она што не се повлекло на југот, сè замрзнало.
Стр. 63: „Досега сме говореле сè за една историја без настани, за историја на
векови, историја на раздобјата и степени на развиток. Ама, пред но што би завршиле со тоа дело на човечката историја, мора да се обѕрнеме на нешто што е веројатно
настан од првобитна, а можда првенствено од трагична важност за човештвото кое
се најдувало во текот на својот развиток. Тоа е пробивањето на Атлантикот во големата долина и постанување на денешното Средоземно Море.
Читателот...Ни изгледа дека е сигурно дека Средоземно Море на крајот на
последното ледено или глацијално доба претставувало две три затворени морски
котлини со ништо меѓусебно поврзани или можда поврзани само со каква бујна река која од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се најдувала
слатка вода. Во нив се вливале Нил, јадранската река, река на Црвеното Море, а можда и една река што слегувала измеѓу планините кои сега се раздробени во грчки
архипелаг, која доаѓала од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму постоело. А исто така е извесно е дека во тоа доба човечките створови, и
тоа можда неолитците лутале по тоа сега изгубениот средоземен рај“.
Кај Гибралтар има праг кој го спречува навлегувањето на флора и фауна од
Атлантикот. Ова говори дека Средоземното Море не само да се налева со вода од
водотеченијата од северот од Јадранот, Егејот и Црното Море, туку и живиот свет.
Во Светски атлас, на стр. 116/117, има геолошка поделба со холоцен почеток пред 10.000 години и плеистоцен со почеток пред еден милион години- траел
еден милион години. Овде се наведува, дека „...во топлите периоди во Рајнската
област живеел поточен коњ...“. (нилски коњ, Р.И.)
Западна Европа според флората и фауната била како Африка и Атлантикот.
Пак, Јужна Америка била споена со Африка. Па и затоа белата раса немала
врска со темните раси, чие потекло било заедничко од пред да имало континенти.
Ова се потврдува со домашните животни говеда и свињи, од кои од чумата
на говедото и грипот на свињата произлегле маласипаница и грип- поради нив изумреле монголските Индијанци во Америка. Па темните раси нив и не ги познавале.
Затоа било загонетно како е можно 168 Шпанци предводени од Франциско
Пизар во 1532 година да ја масакрираат војската од 80.000 Инки ? Се објаснувало
заради подобрата наоружаност со меч и челичен штит во однос на Инките со дрвени стапови. Во новата книга Вилијам Мекнил како географски детермининизам
ја нарекува „радикална новата верзија“, каде се наведува ниту господ ниту интелегенцијата тоа не го направиле. Во делото „Пушки, бактерии и челик: судбини на
човековите суштества“ биологот Џард Дајамонд од Универзитетот во Калифорнија
(Лос Ангелес) докажува дека Европјаните однеле разни бактерии како што се ситните сипаници, со чија помош било уништено приближно 95% Индијанци. Тоа
произлегувало од храната- одгледувањето на житни растенија и домашни животни.
Приближно 11000 години пр.н.е. сите во светот биле ловци и собирачи. Но набргу
потоа народите во областа на плодната полуимесечина (денешен Ирак) и во Кина
почнало да се населуваат на тие подрачја и да произведуваат храна и така започнало да се складира храната. Напротив, ловците- собирачи кои биле во движење, тоа
не можеле да го прават. Собирањето на храната значело вишок на храна. Тоа ово-
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зможувало зголемена популација од 10-90 пати поголема отколку кај ловците-собирачи. Припитомените животни кај нив ширеле бактерии-легла на зарази. Големите
сипаници водат потекло од кравјите сипаници, малите сипаници од говедската чума, а грипот од свињите и патките. Пак, Индијанците не биле одгледувачи на животни, а во Америка нив ги пренеле Шпанците. Значи, земојоделието и одгледувањето на животни било развиено во Евроазија, но не во Африка-Америка-Австралија.
Во Евроазија растенијата добро раѓале, а животните лесно се припитомувале. Во
Австралија имало само едно растение за одгледување (Macademia nut).Во Америка,
вклучувајќи го предокот на пченката итн. имале недостаток- сите биле мали, не
вредело да се жнеат и предизвикувале сенска треска или алергија на кожата. Во
Африка секое повредно житно растение потекнувало северно од Сахара и ниедно
не можело да ја премини пустињата и да се приспособи кон јужната клима. Значи,
32 од 56 треви (овде спаѓаат оризот и пченицата) потекнуваат од Евроазија, како
што важело за домашните животни.Африка ја имала само кокошката бисерка. Америка само ламата и Австралија ниедно животно. Житните растенија и животни биле припитомени на Блискиот Исток и Медитеранот, а оттаму пренесени во Евроазија. Пак за север-југ на Африка и двете Америки на житните растенија од Андите
и на ламите им одговарало вистинска ладна клима. Така тие не можеле да се рашират во централна Америка и во топлите низини.
Бидејќи источна Северна Африка му припаѓала на Левантот, што важело и
источно од него, домашни животни и растенија се одгледувале во него, никако во
црна Африка.Токму и затоа јужно од Сахара ништо немало во врска со белата раса.
Следи Белците со своите домашни животни и растенија се населиле на околните простори на Левантот. Затоа најстари населби со непрекинато живеење имало само на јужниот Балкан со генетско-географска оддалеченост од југ кон северот.
Говедото имало свој непрекинат развититок во Левантот, кој продолжил сè
додека не се дошло до ситно помало говедо, кое како бригиско поново било однесено заедно со бригискиот коњ во Египет. Ова до денес опстоило како ситно и краткорогово говедо, со специјално протегање- наносување над главата- денес буша.
За да се потврди дека коњот не потекнал од афроазиските простори следи:
Коњот не ја поднесувал камилата, а тој од рикот на магарињата се повраќал.
Х.Џ. Велс, на стр.164, пиши: „Крез и Кир се сукобиле во нерешената битка...
‘Кога виде Кир како Лидијците се спремале за борба, а плашејќи се нивните
коњаници, постапил вака, а по совет на Медијецот Харпагос: Ги собрал сите камили што во позадина на неговата војска носеле храна и друго, те им го слезе товарот
и постави на нив луѓе наоружувајќи ги како коњаници. Бидејќи така ги опремил, им
наредил да одат на чело неговата војска према Крезовата коњаница. Зад камилата
се нареди да се постави пешадија, а зад пешадијата да застане сета негова коњица.
Потоа, кога сите негови луѓе се поставиле на одредени места, им нареди да не се
поштеди ни еден од Лидијците, убивајќи ги сите оние кои под рака им би дошле,
иземено само Крез, кого не смееле да го убијат, дури ако би се протиставувал кога
би го заробувале. Таква била неговата наредба. Камилите ги поставил наспроти коњаниците, оти коњот се плаши од камилите и не може ни да ја поднесе ни да ја види, а камо ли нејзиниот здив да го чуствува; поради што тоа е така подесено, како
со тоа би се онеспособила Крезовата коњаница, баш оној дел на неговата сила со
која лидијскиот крал мислел дека најповеќе да се прослави. Како во битката стапу-
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вале двете страни во ист мах, чим коњите ги чуствувале и здогледале камилите, се
повратија наназад, и така сета Крезова надеж беше уништена’ “.
Се кажа: „коњот се плаши од камилите и не може ни да ја поднесе ни да ја
види, а камо ли нејзиниот здив да го чуствува...чим коњите ги чуствувале и здогледале камилите, се повратија наназад“.
Па камилата било животни на Африка и Азија- коњот немал врска со нив.
Херодот, I/80, пиши: „...Коњот се плаши од камилата и не поднесува ниту да
ја гледа ниту, пак, ја поднесува нејзината мирзба...А кога битката започнала, штом
коњите ги надушиле камилите и ги виделе, се свртеле назад...“.
Херодот, VII-125: „Додека војската патувала низ тие места, лавови ги нападнале камилите што ја носеле храната. Лавовите, слегувајќи и наупштајќи ги своите дувла ноќе, не напаѓале никого, ниту друг добиток ниту луѓе, и ги колеле само
камилите. Се чудам што можело да биде тоа што ги терало лавовите да ги напаѓаат
само камилите кога тие животни ниту порано некогаш го имале видено ниту го
имале вкусено“.
Бидејќи камилата лавовите не ги познавале, тие нив ги напаѓале. Со наводот
се потврдува, камилите немале врска со наведените простори- од други генетски.
Во Светски атлас, на стр. 128/129 едногрбната камила е на Арапскиот Полуостров, а северно од Касписко Море е двогрбна камила. Следи истоветна врска.
Бидејќи на тие простори била камилата, коњот и говедото биле од Бригија.
Херодот, IV-129: „Ќе кажам едно големо чудо; тоа на Персијците им одело
на рака, а на Скитите кои напаѓале на Даријевиот војнички логор им било на штета.
Станува збор за рикот на магарињата и изгледот на маските. Во целата скитска земја, како што кажав и порано, поради студот, нема ни магаре ни маска. Магарињата
со своето рикање ги ваделе од памет скитските коњи. Често среде скитските напади
врз Персијците, кога коњите ќе ги чуеле рикањето на магарињата, ќе се исплашеле
и свртувале назад. Просто, затечени во чудо, ги начулувале ушите, зашто никогаш
пред тоа немале чуено таков рик ниту виделе такво животно. Тоа во извесна мера
му помагало на непријателот“.
„135. Кога настапила ноќ, Дареј постапил според тој совет. Ги оставил во тој
логор истоштените војници за кои најмалку му било грижа што ќе загинат и заповедал да се врзат магартињата. Оставањето на магарината и заслабените војници
било со оваа цел: магарината- за да нададат рик, а луѓето биле оставени во суштина
поради слабост, а им било речено дека тој со здравиот дел на војската има намера
да ги нападне Скитите, а тие во тоа време да го заштитуваат логорот. Откако тоа им
било протурено на војниците што останувале, Дареј заповедал да се запалат огнови
и веднаш тргнал кон Истар. Магарињата, оставени без присуство на луѓе, рикале
многу посилно отколку порано. А Скитите, слушајќи ги магарињата, биле сосем сигурни дека Персијците се уште на местото“.
Бидејќи во Палестина било магаре, никако коњ, што важело за Месопотамија до со Египет, се наведува за коњот бил донесен во Египет од Хиксите.
Г.А. Леман,9 на стр, пиши: „Како владејачки фараон, на крајот на 12. династија кој по машка лоза се згаснала со Аменемхет IV...Кога во првата половина
на 17. столетие пр.н.е. изданоците на селидбата на народите во Предна Азија, предизвикана со експанзија на Хуритите и селидбата на Идевропјаните стигнале во Еги9

L.A.Lehmann,Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-Naprijed Zagreb 1976.
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пет, цела долина на Нил околу 1650. доспела под власт на кралеви со туѓо потекло
(15. династија) кои столувале во Аварис/Танис во Северноисточната делта. Тие кралеви биле ‘Хикси’ (египески: хекау-казут = владетели на туѓи земји’) и не му припаѓале на некој засебен селски народ,туку на малобројниот семитско-хуритски владеечки слој кој заповедал и со соседна Палестина. Под врховство на фараонот од
редовите на Хиксите постеле помали владевини на зависни поткралеви (по Мането
16. династија), а меѓу нив кралувал и домашниот кнежевски род од Теба во Горен
Египет (17. династија), кој околу 1560. покренал египетска национална ослободителна борба против туѓата власт. Тебанскиот крал Ахмозис (1552-1527), кој околу
1540. ја освоил непријетелската престолнина Аварис и преку источната египетска
граница продолжил со нападот на престолнатите упоришта на Хиксите во Палестина, бил после Менес и Ментухотеп I. трет обединител на Египет: со него почнува Нова држава, последна од трите големи староегипетски раздобја на процветување. После уништување на власта на Хиксите, Ахмозис поново ја освоил Долна Нубија до вториот катаракт и ја подвргнал на строга управа на чело со поткрал“.
Бидејќи во ...Персија, Месопотамија...Египет немало коњ, него Бригите го
понеле со себе. Па превозот бил со бригиско говедо со мали рогови со посебен начин на протегање. Токму и затоа бригиското говедо било донесено дури во Египет.
Името Палестина било од палест=пелест (Пелазг).Според Британската енциклопедија, поимот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија. (Бригиска, Р.И.)
Кога се говори за домашни животни, треба да се започне со ембрионалниот
развиток на секој вид. Во случајов се работи за говедото, кое постоело во Левантот.
Па во ембрионалниот развиток најпрво се развива главата- за неа се говори.
Бидејќи говедото се одбранува од непријателот со своите рогови, а со нив
тоа не може да се роди, на главата на секое говедо се оформени зачетоци на рогови.
Наспроти говедото, свињата се брани со касање со своите заби. Бидејќи тие при пород непречат, прасето се раѓа со своите заби-тие се оштри и не само да го повредуваат работникот кој со прасињата работи, туку го повредуваат вимето при цицање...
„Уште во времето на Хиксите, набрзо после 1600. година, и во долината на
Нил- како насекаде во Предна Азија и во стара Европа- се појавило ново борбено
средство, едноспрегна бојна кола со две тркала на жбици. Бидејќи управувањето со
тие коли не било едноставно, набрзо во сите државни творби на тоа доба се формирал привилегиран слој на професионални војници, војници од занает. Во Египет
таа нова војничка елита зацело надошла на оштро опшственото супарништво ‘писари’- чиновништво кое од давнина играло важна улога во државната управа“.
Само коњската кола била прилагодена магарешка кола, која била во употреба. Бригите имале само волска кола.Таква била и во 20 век-без коњска и магарешка.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,10 во насловот Срби и постанување на писмото, во
поднасловот а)Заклучоци за потеклото на писмото во делата на Јирген Шпанут
(Jürgen Spanuth) и Имануел Великовски (Immanuel Velikovski) наведува цртежи од
Шпанутовата книга за Прст=Перасти, од репродукција која носиу број 8: „...На оваа
репродукција извонредно доаѓа до изразување ‘перасти’ шлемови на борци, во разигран, борбен стил, со борбен став, на карактерстични борни коли:“.
Оваа слика е со тројца Перасти- Бриги со коњска двоколцева кола.
Потоа и две слики со коњска двоклцева кола- на првата слика со еден возач.
10

Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Белград, Досије, 1990
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„Следните се три репродукции од книгата на Имануел Великовски. На сите
се најдува називот Пересет, што секогаш се однесува Прстастите, одн. Перастите
шлемови, кои така јасно ги извојуваат страните војници од египетските, па дури и
од оние, кои на своите шлемови имаат рогови и кугла, или колут. Е јасно, дека сите
слики го прикажуваат барељефот од Мединет Хабу, на кои јасно се разликуваат
Египќаните од странците ‘Прст’- ‘Пераст’ “.
Се кажа: Перастите „на своите шлемови имаат рогови“.
Ваквите рогови биле само на бригиското говедо-со надносуваат над главата.
Меѓутоа, на првата слика е долгороговото говедо со грб (гребен) со кола.
Втората слика прикажаува две египетски говеда со по една двотркална кола.
И третата слика Пераси-од Medinet Habu, Vol. I/II,University of Chicago Press.
Мноштво автори ја наведуваат сликата биковскаглава-ритон. Таа била најдена во малата палата од Кносос. Околу 1500 пр. Хр. црн стеатит. Висина 26 см. Музеум во Хераклеон, Крит. Ритуален сад во форма на биковска глава. Роговите се позлатени, очите кристални...критска натуралистичка скулптура.
Кај ова говедо роговите се долги како на европското диво говедо.
На Bos taurus и Bos primigenius се пронајдени остатоци во мнигу земји во
Европа, прелу Русија и западна Азија до Африка.
Турот било крупно животно (на склопен костур на крава во Берлин со висина 175 см. и со бик во Линд со 188 см), со голема глава и рогови долги од 56 см.
Х.Џ. Велс, на стр. 115, има слика од „Хатор (Изида) египетска божица во
лик на крава“. Само таа е претставена со долги рогови, во вид на лира, како што било дивото европско говедо. Ова било во спротивност на бригиското говедо со кратки рогови кои се нанесуваат на главата, од кои потекнуваат фригиското=фризиското говедо и сите европски говеда.Следи Европјаните биле со балканско потекло.
Египетското и бригиското говедо потекнале од Левантот, само што бригиското имало понатамошен развиток сè до еднобојност итн. Тоа станало ситно/мало.
Стр. 121: „Не знаеме како се дошло до таа положба...Зад главата на големиот Шефренов кип стои јастреб-бог Хорус. Така, еден позни монарх како што е Рамзес III (XII династија), на својот саркофаг (што се најдува само во Кембриџ) е претставен како на себе носи нарочито ознака на три големи египетски богови. Тој
носи два скиптари на Озирис, богот на денот и воскрнувањето; на главата му се рогови на кравјата божица Хатор и сончева топка и перја на Амон Ра...“.
„Кралот Рамзес III, претставен како бог Озирис, а опкружен со божицата Нефтида и Изида. (Рељеф на поклопецот на неговиот саркофаг“.
Кралот бил со кратките рогови на бригиското говедо, со посебно протегање.
Со ова се потврдува, дека Бригите во Египет дошле со говедото и коњот.
Па се говори со долгорогово говедо со магаре и краткорогово говедо со коњ.
„На рамката на поклопецот на саргофагот се најдува следен натпис:
‘О, Озирис, кралот на Горен и Долен Мисир, господар на двете земји... Сине
сончев, љубимче на боговите, сопствениче на сите кралски достојанства, на Рамзес,
на господарот на Хелипол, победниче ! Ти си бог, ти ќе воскрснеш како Уср, а го
нема тој противник од кого би се боел; ти јемчам за победа над сите...’ “.
Херодот, IV-183, вели: „...кај Гарамантите говедата пасат одејќи наназад. А
така пасат поради ова: имаат рогови свиткани кон напред. Поради тоа, кога пасат,
одат наназад. Не можат да одат напред бидејќи роговите им се забодуваат во земја-
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та. Инаку, тие говеда во ништо друго не се разликуваат од другите говеда, освен во
тоа и во дебелината и цврстината на кожата...“.
Бидејќи роговите биле долги, тие биле подолги и од усниот дел, поради што
тие се забодувале во земјата. А на бригиското говедо достигаат до половина глава...
„186. Така, сè до езерото Тритонида, почнувајќи од Египет, Либијците се номади, кои се хранат со месо и пијат млеко. Кравјо месо, воопшто не јадат од истата
причина како Египќаните, и не одгледуваат свињи. И жените на Кирењаните сметаат дека е грев да се јаде кравје месо од почит кон египетската божица Исида, па дури во нејзина чест држат пост и приредуваат свечености. А жените на Барчаните,
покрај кравјо, не јадат уште и свинско месо. Тоа е, значи, така“.
К.Ј. Нар,11на стр. 75,во најдолната (трета) слика,во Lascax во Франција, е нацртано долгороговото говедо во вид на лира, како кај „Хатор (Изида) египетска божица во лик на крава“. Ова било диво говедо, спротивност на балканско-бригиско.
Бидејќи преселбите биле со волови и волски коли,тн.словенски преселби биле лага.
Х.Џ. Велс, на стр. 153, пиши: „Санскритската епика ни раскажува некоја
приказна слична на онаа која послужила како основ за Илијада, приказна за белиот
народ, кој се храни со говедско месо- тек подоцна Индијците се повратил на растителна храна...“.
Се потврдува, говедото од Источното Средоземје стигнало во Индија. Ова
важело и за свињата. Таму Белците стигнале со крвната група А, што важело и за
во Кина и Јапонија. Меѓутоа, кај темните раси не била крвна група А туку само В.
А ова е доказ дека темните раси имале заедничко потекло пред да имало контненти.
Во прилог се наведува, Црнците се со почврсти коски (глава, раце, нозе...).
Х.Џ. Велс, на стр. 166, вели: „Кир го наследил неговиот син Камбиз, кој ја
повел војската на Египет (525. пред Христа). До битката дошло во Нилската Делта;
во неа од една и друга страна се бореле Грци- наемници. Херодот вели како пеесет
до шеесет години подоцна се виделе уште коски на изгинати во таа битка растурени по полето, па напоменува како персиските черепи биле сразмерно потенки. После таа битка Камбиз го зазел Мемфис и поголемиот дел на Египет“.
Черепите на Персијците како Белци им биле потенки од Црнците, кои ги користеле Египтјаните. Следи да се спореди на Белци и Црнци- Египтјните биле бели.
Херодот, IV-183, вели: „...кај Гарамантите говедата пасат одејќи наназад...
Инаку, тие говеда во ништо друго не се разликуваат од другите говеда, освен во тоа
и во дебелината и цврстината на кожата...“.
Подебели коски на Црнци-и на говеда „дебелината и цврстината на кожата“.
Петер Адамо и Катерина Витни,12 на стр. 30, наведуваат: „Миграцијата на
првобитните луѓе кон климатски услови што не биле толку умерени резултирала во
посветла кожа, помала коскена структура и порамна коса. Природата во текот на
времето ги приспособила на новите предели на земјата што ги населиле. Луѓето
отишле посеверно и развиле посветла кожа што била поотпорна на студот во споредба со темните. Посветлата кожа исто така била поспособна да го метаболизира
витаминот Д во предели со пократки денови и подолги ноќи“.
Херодот, VII-70, пиши: „Ајтиопите кои живееле на исток (во походот учествувале две ајтиопски племиња) биле во ред заедно со Индијците, а од другите
11
12

K. J. Narr, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971: Naprijed, Zagreb, 1977.
Peter D’ Adamo with Catherine Whitney,Eat right for Your Type,G.P.Putnam’s Sons, New York, макед.
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Ајтиопи не се разликувале во ништо друго освен во говорот и косата; источните
Ајтиопи имаат права коса, а оние од Либија- најкадрава коса од сите луѓе на светот.
Тие Ајтиопи од Азија биле вооружени главно како Индијците, но на главата имале
кожа одрана од челото на коњи, заедно со ушите и со гривата. Гривата им служела
како гребен на шлем, а ушите од коњите стоеле цврсто исправени. Наместо штитови пред себе држеле кожи од жерави“. („права коса“ со дебели влакна., Р.И.)
Белците биле бели. И затоа се групирале Црнците со Индијците како темни.
Бидејќи од Индија не можеле да потекнат двете раси (темни Индијци и бели
Европјани), никогаш немало Индоевропјани. Па Белците се селеле само од западот.
О. В. Хинибер,13на стр. 138, пиши: „Меѓу зачуваните играчки гледаме модел
на воловски коли со две тркала, какви што во Индија се одржале со илјадолетија.
Со тоа возило селаните ја довезувале жетвата, која воглавно се состоела валја од
пченица и јачмен. Бил познат исто така грашок, па сезам и дињи, додека ориз немало. На Инд воопшто прв пат се употребувал памук. Од наодите на коски и отисоци
на нозе на земјини опеки сознаваме дека биле припитомени мачка и куче, бивол и
зебу, а можда и свињи“.
Следи Белците од Источното Средоземје стигнале во Индија со волски коли.
Тие во Индија ги однеле житариците и мешункастите растенија и наведените домашни животни, не само биволот кој бил индиско- моголски, а и афрички.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,14 во насловот „Словените на останатите им дале
збор“, наведува: „Живанчевиќ понатаму продолжува, дека во овие истражувања се
вмешале и антрополозите. Така Retzius Anders15 ги делел белите луѓе со облик на
главата на доликоцефални16 и брахицефални.17 По него- Словените поново се нашле меѓу Монголите...Па ипак, решењето не е најдено. Тогаш отпочнало да се расправа за тоа, каде Аријците живееле... Претпоставката, дека неговата постојбина е
Јужна Русија, е одфрлена поради неподудареноста на флората; во Јужна Русија, наиме, не успева сè она, за што постојат називи во праиндоевропски. Према другата
претпоставка, првобитен аријански завичај, би се најдувал во Индија, или пак во
Централна Азија. Индија е земена во обѕир особено затоа, што и во денешниот хиндуски јазик се задржале мошне стари јазични особини, но тоа гледиште, тврди
Живанчевиќ,со обѕир на флората и фауаната, е отфрлено“.(Илија Живанчевиќ,Р.И.)
Бранко Вукушиќ,18 на стр. 64, вели: „За индоевропската тема најдрагоцени
биле трудовите на индиските научници, пред сè Bal Gangadhar Tilak (1856- 1920),
‘Артичката прадомовина на Ведите’, настанати пред него што германските автори
ја установиле индоевропската, односно индогерманската теорија. Тилаковата брилјантна теза, заснована на изворното толкување на аријските, ведски текстови, ја
потврдуваат археолошките наоди во последните 100 години“.
Се потврдува, Индија не биле колевка на белата раса- таа во Индија дошла.
Следи до Индија се протегала Скитија- со иста флора и фауна за темни раси.
13

O.v. Hinüber,Die Weltgeschichte,Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971: Naprijed, Zagreb, 1977.
Бидејќи книгата е преземена од Интернет, во неа немаше број на страни- следат нејзини наслови.
15
Шведски анатомист, антрополог и автор на студијата за облик и пречник на човечкиот череп. Живеел од 1796-1860.
16
...или доликохефален, те. „долгоглав“, оној, во кого главата е отприлика за четвртина подолга од
ширината.
17
...или брахикефален, одн. „краткоглав“, или чија ширина на черепот е 4/5 на должина.
18
“O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.
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Херодот, IV-2, пиши: „Скитите…Земаат коскени цевки, многу слични на
флејти, кои со едниот крај ги вовлекуваат во половиот орган на кобилите и во нив
дуваат со уста. Додека едни дуваат, други молзат. Велат дека тоа го праваат затоа
што со дувањето набрекнуваат жилите на кобилите и тогаш вимето се отпушта...Со
земјоделство тие не се занимаваат, туку со сточари“.
Скитите немале житарици и мешункасти растенија и тие биле сточари- само
коњари и со коњски коли. Тие немало говеда со нивни коли, а свињи не сакале итн.
„63. Тие жртвување се установени кај Скитите, а свињи немаат обичај да
жртвуваат. Нив во таа земја воопошто не сакаат ни да ги одгледуваат“.
На скитските простори бил конопот- Балканот ленот; темен (црн...зелен) чај;
во Америка банани, тутун, шекерна трска со сахароза-дневно фрукотоза до 8 грама.
Источното Римско Царство свиленатаа буба ја украла- имало пат на свилата.
Па токму за развојниот циклус на свилената буба била/е потребна црницата.
Димитро Оболенски, на стр. 64, пиши: „Вториот пример...еден ерменски
епископ по име Кардутсат, заедно со уште седуммина свештеници, тргнал од Аран,
кавказка Албанија, во земјата на ‘Хуните’ (веројатно Сибир)...“.(Кар...кар=гар,Р.И.)
Кардутсат=кардут сат: Карадут=кара дут: карадутка-црница за свилена буба
Во Светски атлас, на стр. 122/123, во Европа со Балканот има интезивно
производство на храна, а во Мала Азија и источно екстезивно, а северно никакво.
Ова говори дека врската со житарици и машункасти не било во Азија.
Стр. 142/143 во Мала Азија се произведува нешто пченица и нешто пченка,
но не ’рж, овес и јачмен, кои се незаменливи за исхрана на човекот, говедото и свињата.А крвната група А била создадена од чумата на говедото и грипот на свињата.
Петер Адамо и Катерина Витни, на стр. 27, пишат: „Неандерталците веројатно имале доста проста исхрана што се состоела од диви растенија, ларви и остатоци од пленовите на крволочни животни. Почесто имале улога на плен отколку на
ловци, особено кога биле во прашање инфекциите и паразитарните заболувања.
Многу од паразитите, црвите и заразните микроорганмизми во Африка не го поттикуваат имунолошкиот систем да произведува посебни антитела за нив, веројатно
поради тоа што првите луѓе со крвна група 0 веќе имале заштита од нив во форма
на антитела наследени од самото раѓање“.
Неандерталот бил мајмун, кој неоставил свој наследник и со човекот немал
свои потомци. Сите познати видови мајмуни имаат 48 хромозони, а човекот 46. ...
Најбитен е ембионалниот развиток- човекот во ниеден стадиум не личел на мајмун,
а и обратно- човекот и мајмуните немаат ништо заедничко и во многу други нешта.
Најважно е што никој не успеал да добие потомство меѓу човек и мајмун-и.
На стр. 28 се говори за „‘0’ е најстара“ крвна група. На следната страна стои:
„Околу 30.000 год. п.н.е. група ловци патувале сè подалеку во потрега на месо. По
промената на ветровите што го исушиле плодното ловиште во Сахара и кога претходно смрзнатите северни области се стопиле, почнале да се селат од Африка кон
Европа и Азија“.
Северна Африка била составен дел на Левантот со своето опкружување. Токму во Левантот била повлечена белата раса, која одгледувала домашни животни...
На стр. 30 се кажува за „‘А’ е аграрна“ крвна група: „Крвната група А најнапред се јавила некаде во Азија или на Блискиот Исток. Измеѓу 25.000 и 15.000
год. п.н.е. како одраз на новите услови...“.
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Ќе се наведе и ова: Во новата книга Вилијам Мекнил како географски детермининизам ја нарекува „радикална новата верзија“, каде се наведува ниту господ
ниту интелегенцијата тоа не го направиле. Во делото „Пушки, бактерии и челик:
судбини на човековите суштества“ биологот Џард Дајамонд од Универзитетот во
Калифорнија (Лос Ангелес) докажува дека Европјаните однеле разни бактерии како
што се ситните сипаници, со чија помош било уништено приближно 95% Индијанци. Припитомените животни кај нив ширеле бактерии-легла на зарази. Големите
сипаници водат потекло од кравјите сипаници, малите сипаници од говедската чума, а грипот од свињите и патките.
Во Левантот се одгледувале домашни животни и тоа во огромна концетрација. Следи од чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците се појавила маласипаница и грип „со чија помош било уништено приближно 95% Индијанци“, па
се создала крвната група А. Таа е вегетеријанска. Бидејќи таа настанала од зараза
пренесена од животни, таа била одбојна на месо од животни,а само вегетеријанска.
На стр. 32 се зборува за „‘Б’ е уравнотежена“ крвна група: „Крвната група Б
се развила меѓу 10.000 и 15.000 год. п.н.е. во пределот на Хималајските планини, во
денешен Пакистан и Индија“.
Од Левантот белата раса стигнала во „Пакистан и Индија“,Кина и Јапонија“.
Бидејќи Белците на тие простори стигнале еден милениум пред Монголите,
кои од Источна Азија во Северна Америка пристигнале околу 13.000 г.п.н.е., а во
Јужна Америка околу 8.000 г.п.н.е. само со крвна група 0, таму после 3.500 г.п.н.е.
била создадена крвната крупа Б; Стр. 27 во шемата за номадите од степите во Европа крвната група Б е од 3.500- 600 г.п.н.е., а крвната група АБ 500 г.п.н.е.- 900 г.н.е.
Стр. 33: „Малиот број на луѓе со крвна група Б меѓу старите и западните
Европејци се резултат на западните миграции на азиските номадски племиња. Ова
најдобро може да се види кај најисточните западни Европејци,Германците и Австријците, кои имаат неочекувано висок процент на крвната група Б во споредба со
нивните западни соседи. Највисока концетрација на групата Б кај Германците е
околу реката Елба, што во древните времиња претставувала линија на поделба меѓу
цивилизазијата и варварството“.
Па на тие простори стигнале Монголите, а такви биле Готите- само со коњи.
„Карактеристиките на крвните групи на различни еврејски населенија одамна се од интерес за антрополозите. Општо, без разлика на националноста и расата,
има тенденција кон натпросечна застапеност на крвната група Б. Двете главни еврејски секти, Ашкенази и Сефардини, имаат високо нивоа на крвната група Б и се
чини дека имаат малку разлики. Вавилонските Евреи од времето пред дијаспората
значително се разликуваат од арапското население во Ирак, кои се претежно со
крвната група 0 (местото на библискиот Вавилон). Оваа група Евреи ја има крвната
група Б, со извесна зачестеност на крвната група А“.
Значи, на Кавказ дошле Монголи со крвната група 0 и Б. Следат Хазари итн.
„‘АБ’ е современа“ крвна група: „Крвната група АБ е ретка. Се појавила со
мешањето на Кавказци од крвна група А и Монголци од крвната група Б. Помалку
од 5% од населението има крвна група АБ и ова е најнова крвна група.
До пред десет или дваесет века крвната група АБ не постоела. Варварските
орди ја пресекле сржта на многу цивилизации на прагот на нивната пропаст, протегајќи се низ целата должина и ширина на Римската империја. Како резултат на ме-
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шањето на овие источни напаѓачи со последните остатоци на европската цивилизација се појавила крвната група АБ. Не постој доказ за постоењето на оваа крвна
група постар од 900 или 1000 години, кога имало западна миграција на источните
народи. Крвната група АБ ретко се наоѓа во европските гробници пред 900 год. н.е.
Испитувањата на ископини на праисториски гробници во Унгарија покажуваат
изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардскиот период (4 до 7 век н.е.).
Се чини дека ова укажува на фактот дека сè до овој временски период европското
население од групата А и Б не контактирале често, а ако контактирале, тогаш не се
мешале и немале мешани бракови.
Бидејќи групата АБ ја наследила толеранцијата и на А и на Б, имунолошкиот систем има зголемена способност да произведува специфични антитела против
бактериските инфејции. Оваа исклучителна карактеристика на неподнесување ниту
анти-А ниту анти-Б антитела ги минимизимира шансите за развивање на алергии
или други имунолошки болести како што се артритис, воспаление и лупус. Меѓутоа, постои поголема предиспозиција кон одредени видови рак бидејќи крвната
група АБ реагирта на сè што е слично на А или Б како да е дел од себе, така што не
произведува антитала.
Карактерот на крвната група АБ е повеќестран, но понекогаш и комлициран.
Ова е првата крвна група што го има усвоено спојот на имунолошките карактеристики. Некои од тие облици ги чинат лицата со оваа крвна група силни, додека другите се во меѓусебен конфликт. Можеби групата АБ претставува совршена метафора за модерниот живот: комплексна и променлива“.
Стр. 42: „Антителата против другите крвни групи се најсилните антитела во
имунолошкиот систем и нивната способност за аглутинација на крвните клетки од
непожелните крвни групи е толку силна што може да се види со голо око на стаклена плоча. На повеќето од нашите антитела им е потребна некаква стимулација
(како што е вакцина или инфекција) за да се создадат. Антителата на крвната група
се поинакви: тие се создаваат автоматски, често се појавуваат при самото раѓање и
достигнуваат скоро возрасно нивоа уште во четвртиот месец од животот.
Но има и уште нешто поврзано со аглутинацијата. Исто така се откри и дека
многу видови храна можат да ги аглутинираат клетките на одредени крвни групи
(на сличен начин како и одбивањето), но не и на групи, што значи дека некоја храна што може да биде штетна за клетките на една крвна група, може да биде корисна
за друга. Не е ни чудно што голем број антитела во овие видови храна имаат карактеристики слични на А и Б. Ова откритите ја претставуваше научната врска меѓу
крвната група и исхраната. Меѓутоа, но поверојатна случајност, револуцинерните
импликации на ова откритие останаа недопрени и собирале прав скоро цел век- сè
додека една мала група научници, доктори и нутрицисти не почнале да ја испитуваат врската“.
На стр. 43 следат Лектини: врската со исхраната: „...Лектините, многубројни
и разновидни протеини што се наоѓаат во храната, имаат својство на аглутинирање
што влијае на крвта...
Сличен е и случајот со лектините во храната. Едноставно речено, кога јадете
одредена храна што содржи лектини кои не одговараат на антигенот на нашата крвна група, лектините почнуваат да аглутинираат крвни клетки во пределот на одреден орган или органски систем (бубрези, црн дроб, мозок, желудник итн.)
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Многу лектини...Гравот се вари во органите за варење преку процесот на киселинска хидрилиза. Меѓутоа, лектинскиот протеин е отпорен на киселинската хидролиза. Не се вари, туку останува целосен. Може да реагира директно со желудечната слузница или цревото, или може да се пренесе во крвотокот заедно со сварените хранливи материи од гравот. Различни лектини имаат склоност кон различни
органи и органски системи“. (Вари=разложува, Р.И.)
„За среќа, повеќето од лектините во исхраната не се толку опасни, иако можат да предизвикат разновидни проблеми, особено ако се непожелни за одредена
крвна група. Најчесто нашиот имунолошки систем не брани од лектините. Нашето
тело отфрла 95% од лектините што ги примаме преку нашата вобичаена исхрана.
Но најмалку 5% од лектините што ги внесуваме успеваат да навлезат во крвотокот,
каде што рерагираат и уништуваат црвени и бели крвни клетки...“.
Следи луѓето со милениуми се прилагодиле, со што на минимум се свело
штетното влијание на лектините.Во прилог биле преселбите и мешањето на расите.
Стр. 69: Крвна група 0: Ловец, а на стр. 72: „Житен глутен: ја намалува ефикасноста на инсулинот го забавува метаболизмот“; „пченката: ја намалува ефикасноста на инсулинот го забавува метабилизмот“; „гравот: го попречува согорувањето на калории“; „бел грав: го попречува согорувањето на калории“
Стр. 80: „Типот 0 воопшто не поднесува житни производи и треба да ги отстрани сосема од исхраната. Содржат лектини што реагираат со вашата крв и дигестивниот тракт и ја попречуваат правилната апсорција на корисната храна. Житните производи се главни причинители за здебелување на лицата со крвна група 0.
Глутеините во пченичните ’ркулци ги попречуваат метаболичните процеси кај типот 0. Кај неефикасниот или бавниот метаболизам храната се претвора во енергија
побавно и затоа се наталожува во вид на сало“.
Стр. 111: Крвна група А: Земјоделец, а на стр. 113: „Грав: ги попречува дигестивните ензими го забавува метаболизмот“; „Лима грав: ги попречува дигестивните ензими го забавува метаболизмот“; стр. 114: „храна од соја: лесно се вари бргу се метаболизира“; стр. 118: многу корисни сирење од соја и млеко од соја.
Стр. 120: „Типот А добро напредува на растителни протеини што се наоѓаат
во неколку видови грав и мешунки. Заедно со сојата, гравот и мешунките се одличен извор на протеини за типот А. Меѓутоа, треба да се има предвид дека не се
здрави сите видови грав и мешунки. Некои видови грав, како на пример лима, точкест и наут, содржат лектини што можат да предизвикаат намалување на произвоството на инсулин, што често претставува фактор и за здебелување и за дијабетес“.
Следат цереали: „Типот А напредува многу добро на цереалии и може да го
јаде овој вид храна неколку пати дневно. Треба да одберете висококонцетрирани
цели жита наместо инстант или преработено. Во нашата исхрана треба да доведете
просо, соино брашно, брашно од пченка и овес.
Типот А кој лачи прекумерна количина слуз, предизвикана од астма или чести инфекции, треба да ги ограничите на цереали што ги прима, бидејќи тие го поттикнуваат производството на слуз. Ќе треба да експериментирате и да одредите сами колкава количина на жито можете да примате.
Типот А што консумира големи количини жита треба да ја избалансира својата ацидна исхрана преку примање на алкални видови храна (види овошје). Овде
не станува збор за желудечна киселина, туку за ацидна/алкална рамнотежа во му-
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скулното ткиво. Типот А напредува најдобро кога има малку поалкални мускули,
сосем спротивно на типот 0. Ако јадрото на житото е алкално за типот 0, тоа станува ацидно кога типот А е во прашање“.
Стр. 157: Крвна група Б: Номад, а на стр. 158 стои: „Општо гледано, стабилниот и постојаниот буден тип Б обично може да ги одбегне повеќето од тешките
болести на современиот живот, како срцеви болести и ракот. Дури и да оболи од
овие болести типот Б има поголеми шанси да ги преживее. Меѓутоа, бидејќи типот
Б е малку поинаков, неговиот организам е подложен на егзотични имунолошки нарушувања, како што се мултипла склероза, лупус и синдром на хроничен замор на
организмот (види Глава 9)“.
Стр. 159: „Типот Б е сличен на типот 0 во реакцијата на глутеинот што се
наоѓа во ељда и проиводи од цели зрна на пченица. Глутеинскиот лектин придонесува кон проблемите што ги предизвикуваат другите видови храна кои го забавуваат метаболизмот. Ако храната не се вари ефикасно и не согорува за да го храни организмот, тогаш се таложи во вид на сало. (лој, Р.И.)
Самиот житен глутен не го напаѓа типот Б толку сурово колку што го напаѓа
типот 0, но ако житото се додаде со пченка, леќа, ељда или кикиритки, крајниот резултат е исто толку штетен. Луѓето со крвната група Б кои сакаат да ослабат задолжиелно требада одбегнуваат жито“.
Стр. 160: „пченка: ја нарушува ефикасноста на инсулинот и на метаболично
нивоа, хипогликемија“; „леќа: попречува впивање на хранливи материи, метаболизам и предизвикува хипогликемија“; „кикирики: го попречува метаболизмот, работата на црниот дроб и предизвикува хипогликемија; „сусам: ја попречува ефикасноста на метаболизмот предизвикува хипогликемија“; „ељда: попречува варење
предизвикува хипогликемија“; „жито: го забавува метаболизмот и дигестивните
процеси, предизвикува складирање на храна во вид на сало, а не согорува во енергетски цел, ја попречува ефикасноста на инсулинот“.
Стр. 167: Грав и мешунки: „Луѓето со крвна група Б можат да јадат некои
видови грав и мешунки, но повеќето видови грав, како леќа, наут, индиски боб или
модар грашок, содржат лектини што го попречуваат производството на инсулин.
Општо гледано, типот Б од азиско потекло полесно поднесува грав и мешунки од останатите луѓе со крвна група Б, бидејќи се навикнати. Но дури и Азијатите треба да го ограничат нивниот избор на овој вид храна на само оние групи што
се многу корисни и да ги јадат умерено“.
Стр. 168: Цереалии: „Кога типот Б е добро избалансиран, односно кога ја
следи соодветната диета, житото може да не претпоставува проблем. Меѓутоа, повеќето луѓе со крвна група Б не поднесуваат жито. Житото содржи лектин што се врзува на инсулинските рецептори во масните клетки, што го попречува прилепувањето на инсулинот. Ова резултира во намалена инсулинска ефикасност и го спречува согорувањето на масните наслаги.
Типот Б исто така треба да одбегнува ‘рж бидејќи содржи лектин што се таложи во крвните садови предизвикувајќи нарушување во крвотокот, при што може
да дојде до мозочен удар. Интересно е што главните жртви на васкуларните болести, што понекогаш се нарекуваат огин на Св. Антониј, претежно се луѓе со крвна
група Б што припаѓаат на еврејското население од источнс Европа. ’Ржениот леб е
составен дел на нивната културошка традиција.
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Пченката и ељдата се главни фактори за здебелување на луѓето со крвна
група Б. Повеќе од која било друга храна, овие две состојки придонесуваат за забавување на метаболизмот, неправилности во лачење на инсулин, задржување на течност и замор. Повторно, клучот за типот Б се наоѓа во рамнотежата. Треба да јадете разновидни жита и цереали/ Оризот и овесот се одлични за вас/ Исто така би
ве советувал да пробате крупника, што е многу корисна за типот Б“.
Стр. 171: „Пченката исто така треба да ја отстраните од списокот, бидејќи ги
содржи оние, претходно споменати, лектини што го нарушуваат метабилизмот и
инсулинот...“.
Значи, житариците и мешункасти храни им припаѓале само на Белците.
Токму Левантот бил простор каде Белците одгледувале животни и растенија
Р. Опифициус,19 на стр. 90, пиши: „Најдоцна во петтото илјадолетие пр. н.е.
уз делтат Нил и кај езерото Фајум лежеле селски населби во кои е најдена пченица
и јачмен, а покрај остатокот на костури на малото рогато благо има остатоци на говеда, ама пред сè тука се нашла голема колична на свински коски. Ископините се
по целиот затечен инвентар знатно се разликува не само од предноазиските, туку и
од еднако така и од оние во Среден Египет. Се чини дека тука исто така и облиците
на стопанството биле особени, оти во јужните групи покрај малите рогати животни
додуше е потврдено држење на говеда, ама не и свињи. Говедата, овците или козите по правило се покопувале- обичај кој нас покрај многу друг од тие наоѓалишта
(стапчиња од малахит за шминкање, чешели од бела коска, модели бродови во гробовите) не потсетува на ‘историски’ Египет“.
Х.Џ. Велс, на стр. 61, вели: „Тие имале ист вид пченица која ја одгледувале
и старите Грци, Римјаните и Египќаните, а имале и некој египетски вид пченица.
Према тоа изгледа дека нивните предци ја добиле, сами ја пренеле од југоистокот.
Главно средиште откаде почнала да се шири пченицата се најдува негде во источниот предел околу Средоземно Море. Еден див вид уште и сега се најдува околу
брегот на Хермон. Тоа што швајцарските езерски жители ги засејувале со пченица
своите мали парчиња земја, е само продолжување на еден од прастарите работи во
човештвото од незаптамени времиња. Од тоа оддалечено средиште за расејување
на семето морало да се пренесува од век во век. Во прататковинските земји од југоистокот луѓето сееле можда веќе со илјади години пченица. Сите оние племиња од
стариот свет, кои допреле до неолитскиот степен, сееле и се хранеле со пченица.
Кај американските Индијанци, меѓутоа, земјоделството морало да се развива независно после отцепување од населението од стариот свет. Тие немале никаква пченица; ја одгледувале пченката на новиот свет. Езерските жители се хранеле уште и
со грашок и јаболка дивјачки, едини јаболка што тогаш постоеле, оти уште немале
вакви како денешните, до кои се дошло по пат на одгледување и одбирање“.
Се истакна: „Главно средиште откаде почнала да се шири пченицата се најдува негде во источниот предел околу Средоземно Море. Еден див вид уште и сега
се најдува околу брегот на Хермон“...„грашок и јаболка дивјачки, едини јаболка...“.
Па пченицата потекнала од Источното Средоземје чиј бил Левантот. Ова било повод Египет да им биде житница на Мала Азија и Балканот, а и за тн.Византија.
Стр. 105: „Херодот раскажува за некои чудни феникиски поморски патувања, во чија вистинитост долго се сумњало, додека сега се потврдуваат со некои ар19
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хеолошки податоци. Тука Херодот кажува како фараонот Неко од XXVI династија
им наложил на извесни Феникијци да ја опловат Африка, и дека тие, тргнувајќи од
Суецки Залив на југ, навистина најпосле и се вратиле кон Ниловата делта преку
Средоземно Море. Скоро три години им требало тој свој пат да го довршат. Секоја
година би се истоварувале, засејувале жито и ја сочекувале жетвата, па тек потоа го
продолжувале патот“.
Житариците биле со потекло од источното Средоземје, па Египет житница.
Стр. 290: „Споменатото пратеништво воопшто било некако чудно составено.
На чело бил Максимијан, ваљан дипломат, кој пошол со најдобри намери. На пратеништвото му било придодаден како толкувач некој Виргилиј, кого не го познавале ни Максимиј, ни споменатиот Приск, а на кого дворот на царот Теодосиј му поверил тајна задача да подмити неколку Хуни, тие да го убијат Атила. Пратеништвото патувало преку Ниш. Избивајќи на Дунав, ја преминале преку реката со примитивни чамци, направени од издлабено стебло. Се хранеле кај населениата на селата
низ кои поминувале. Царевите пратеници запазиле дека во продирањето на север се
наидувало на другчии намирници, Вместо вино, добивале некој пијалок од превриен мед, на кое на патот често се наидувало; место пшеница и давале просо. И инаку
овој нивни пат низ денешна Унгарија е исто толку богат во доживувања како што
биле, толку векови подоцна, за владата на англиската кралица Викторија, патување
на научниците-истражувачи низ средна Африка. Се случувало дека мошне љубезно
им нуделе, во знак на гостољубие, млада жена која ќе им прави друштво прекуноќ“.
Се говори за „другчии намирници“. Следи место пшеница се давало просо.
Па житариците (пшеницата...) ги немало северно од Дунав со Црно Море...
Тие простори биле со растенија за темните раси: коноп, темен чај, црница...
К.Ј. Нар,20на стр.82, пиши: „Во Мексико тргнувачката состојба зацело е посе
сосема другчие, оти се чини дека тамошната база твори некој вид ограници на ‘пустински култури’. Во седмото и шестото илјадолетие пр. н.е. се појавува тиквица и
останати култивирани буча, потоа папар и авокадо, додека некој видови грав и амаранта можда најпрво се собирале како диви билки. Уште во шестото илјадолетие на
тоа се придружиле просото,а потоа на преминот на шесттото и петтото илјадолетие
доаѓа пченка со мошне мали клипови, при што уште не е разјаснето дали се работи
за одгледувачка култура или до сега за нас непозната дива пченка.Може да се докаже дека во петтото илјадолетие навистина се одгледувал грав, буча разни видови и
еден вид пченка. Уз насади важна улога играле лов и собирање; садењето валјда
најпрво била нешто додатно, малку-помалку она додуше добива на значење, ама
Средна Америка го привела со вистински стабилен и успешен полоделско-селски
начин на стопанисување и населување прв пат тек во второто илјадолетие пр. н.е.
Во тој поглед секако посе другчие е предна Азија. Нема сумливост дека тука
во седмото илјадолетие пр.н.е. Мала и Предна Азија творат важно средиште на растенија и одгледување на животни. Докажано е дека се култивирала пченицата
(еднозрна), потоа јачем и мешункасти (пред сè грашок и леќа); за собирање, можда
и одгледување, имало поизбор на разни плодови на дрва и грмушки, поготово тришли (приморски лешници) и жир, потоа плодови на еден вид брест и прозопис, веројатно исто така смоква, бадем и орев. Видовите пченица и ’рж уште јако наликуваат на диви облици кои ги има во тоа подрачје и во граничните простори. Со ни20
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вното култивирање мора да се заопочнало во седмото илјадолетие, одвај знатно пред, во зоната на умерена топла клима со претежно суви жешки лета и зимски дождови, во бреговитиот појас и по обронците и висоравнините на Мала и Средна
Азија, од Средоземно Море сè до Иран или можда дури и во североисточните предели. (Во тоа подрачје има докази за просо тек за доцното раздобје, ама мора тоа да
се сеело ипак најдоцна во шестото илјадолетие пр.н.е. при што зоната на неговото
потекло валја да се трага по шумовитите предели и лугови уз реките, како и по степските и сувите шуми, од Кина до Судан).Бидејќи дивите облици на грашок се прошириле од Средоземното Море до Индија, а леќите до подрачје источно од Хималаите, тие можеле да се култивираат додуше на исто подрачје каде и житариците,
ама и во уште поисточната зона, што во прилог можда говорат наодите во Јужна
Азија“.
Како што Белците од Источното Средоземје се преселувале низ Азија, тие со
себе понеле свои растенија. Тоа биле не само низ Азија дури и во Западна Америка.
Р. Опифициус, на стр. 92, има приказ за „Почетоци на земјоделството“. За
Америка почнува со тикви и грав, па околу 6000. пр.н.е. првобитна пченка, со 3000.
пр.н.е. развиена пченка. Следи компир. А за Европа и Преден Исток почнува со
грашок леќа, јачмен, пченица 6000. пр.не., што следи со 3000. пр.н.е., па ’рж, овес.
Тој пиши: „Развојот и одгледувањето на растителните култури во Стариот и
Новиот свет имал мошне различен тек. Меѓутоа, на двете подрачја интензивирањето на одгледувањето на растителните култури е битна претпоставката за стопанско и општествено диференцирање на високите култури. Но додека високиот домет на индијанските култури немале никакво влијание на културниот развој во светски размери, аграрните достигнувања на претисториските Индијанци, кои биле на
понизок развоен степен, добиле размена до кое дошло после откритието на Америка на светскоисториско значење: без растенија кои тогаш се култивирале на новооткриениот континент (компир, грав, пченка, маниока- која е важна во прв ред за
Африка- и некои други помалку важни растенија и ‘средства за уживање’ како што
е нпр. тутунот) денешното земјоделство во другите делови на светот би изгледале
еднакво незамисливи како и американското земјоделство без растителни култури
кои со себе ги донеле европските вселеници. Американските растителни култури
заправо биле пресудни за оној успон на земјоделското производство во Европа кој
(покрај новите агротехнички постапки) овозможил во новиот век сè поголем дел
население да се усмерува од селски начин на живот и земјоделство на други видови
производство, што влијаело на индустријализацијата и урбанизацијата“.
Х. Тримборн,21на стр.162, кажува: „„Остатоците на собирачкото стопанство,
лов и риболов го дополнувало земјоделството во ‘заокруженото куќно господарство’ кое зацело било проширено и со трговија. Не земајќи ги во обѕир безначајните иземања, сите растенија што се одгледувале во Америка се разликувале од оние
во Стариот свет. Најважни биле, уз регионалните разлики, кикирики и пченка, вид
на грав и папра, тикви, компир, маниок, слатки компир и кино, ванилија, домати,
какао и тутун, еден вид памук и агаве, масларица чиа, сончоглед и грмушка коке.
Кининовац, каучуковац и опунција растели диви.
Наспроти тоа, домашните животни се држеле во скромен број. Биле познати
куче и патка, пуран и заморчиќ, а на андската висоравнина лама (поради волна,
21
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гноиво и како товарно животно) и алпак (со фина волна); за разлика од бедуинските деви, овој вид, налик на овца, никогаш не се ни јавала ни молзела“.
Иако Америка не била колевка на житариците и мешункастите растенија,
кои им припаѓале на белата раса со својата крвна група А која била вегетеријанска
за наведените растенија, упорно се говори дека пченката потекнала од Америка.
Меѓутоа, пченката ја има-ло во Западна Америка каде дошла изчезнатата
флота на Александар Македонски, која таму донела мноштво земјоделски култури.
Следи првата научна експедиција за проширување на познавањата на светот
тргнала од Средоземно Море. Веќе околу 1200 г.п.н.е. Феникијците ги преминале
Столбовите на Херкулес (Гибралтар), ги достигнале Сцили- Островите пред англискиот брег и ги откриле Канарските Острови. Викизите го достигнале Гренланд
(околу 900) и дошле во годината 1.000 како први на брегот на Северна Америка.
Феникјците и Викизите патувале само по Атлантикот, како што била водената патека на јагулата со стотни милиони години- тие дошле во Источна Америка.
Во книгата за Александар Македонски кај Аријан, во книга прва, под IV: „…
едно големо поле со пченка…пченката…“. Значи, пченка ја имало во негово време.
Пченката била позната во стариот свет, а со преселби дури во Скадинавија...
Кавендиш- Линг22 пишат во поглавјето со наслов Скадинавија.Се прикажани
норвешките богови на таписарија.„Едноокиот Один држи секира,Тор има свој маљ,
а Фреј држи клип на пченка. Од црквата во Ского, Шведска, 12 век“.
Пак, преселбите во Европа биле со патот по Вардар- Морава- Дунав...Рајна...
Стјепан Антолјак,23 на стр. 865, пиши: „Уште во 1974 година ние ја поставивме тезата, врз основа на изворни податоци од XI и XII век, за потеклото и ширењето на пченката од Азија преку Сицилија во Јужна Италија и во нашите земји, и тоа
во прв ред во пределите што ги заплискува Јадранското Море.
Во сегашниот труд, пак, ќе се обидеме целиот тој пишан изворен материјал
да го направиме веродостоен.
Меѓу нив се истакнува таканаречениот Радованов портал на катедрата на св.
Ловриенц во Трогир, кој очигледно укажува на познавање на тоа растение од страна на градителот мајсторот на тој знаменит споменик.
Радован, по сè изгледа, бил Трогиранин, кој во 1240 година, за потребите на
тогашниот тамошен бискуп Трегуан од Фиренца, го изработил тој портал, украсен
со релјефи. Притоа во него изрежал и растителни украси, меѓу кои се истакнува и
глетката на која ‘орелот убива вепар’, а под челуста и зад задната нога на вепарот
се наоѓаат релјефно изработени растенија со дебели и тркалезни зрна, кои секако
прилегаат на кочани од нашата пченка.
Кога на патот за сплитскиот аеродром на 25.V. и последен пат на 28.X.1975
година престојував неколку часа во Трогир, внимателно повторно го разгледав тој
портал. И навистина, на левиот релјеф на овој портал, каде што е изрежана веќе наведената глетка на борба на орел со вепар, добро се гледаат зрната на два кочани од
пченка.
Иако е неспорно јасно дека се тоа зрна од пченка, сето тоа би требало уште
да се зајакне и со други докази.
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Така, на самиот портал точно се разликуваат гроздовите на грозје од наведените кочани од пченка, и тоа на гледката каде што е изнесено како заводницата
сирена бере грозд.
Исто така на тој портал на глетката добро се гледа како младиот пастир (кој
прикажува април) со силните селански раце внимателно стриже овца во сенката на
густите борови крошни, и тука всушност се истакнуваат облите гранки на борот,
кои се изрежани- иако во нешто поминијатурен облик- и на западниот портал на
надвратникот на Богородичната црква, во Студеница (подигната меѓу 1183 и 1196
година).
Овие трогирски гранки на бор исто така се разликуваат од оние кочани од
пченка, кои се со истакнат облик. Исто така овие зрна на пченка на Радованивиот
портал мошне се разликуваат од житото (со зрната), кое е така релјефно прикажано, како го коси селанецот со срп, на порталот на св. Марко во Венеција од средината на XIII век.
Иако, значи, овие конкретни материјални докази од изминатите години на
XIII век, се зачувани на камен, ние ќе ги придружиме со неколку примери во врска
со називите на видовите житарици од тој век во Јужна Италија и Далмација, а потоа
посебно во Трогир“.
Стр. 873: „Меѓутоа, работата сосем поинаку стои со овој додаток што го донесува Теофилакт Охридски во едно свое недатирано писмо, упатено до логотетот
Григориј Коматир. Покрај брокните интерсни вести, Теофилакт овде говори и за
платата на пејачот Теодор Хрисилија во натура, ако би дошол во Охрид да дирижира со црквениот хор.
Но тој податок не е толку важен, колку оној дека на Хрисилја има да му се
плаќа ‘Ό δέ εσται µελίγης (С. А.) ή µελαυπύρου έµποριχόν ήµιµέδιµνον...’
Овој пасус Migne на латински го превел вака: ‘…Quae erunt milli, aut melampyri mercatorius semine dimnus…’ Но притоа истиот Migne во белешката навел дека
во оригиналнот текст пишувало: ‘µελίνης’а не ‘µελίγης’ (С. А.), но не коментирал
зошто ја направил таа своја призволна замена или поправо исправка на зборот.
Митрополитот Симеон, преведувач и издавач на Теофилактовите писма на
бугарски јазик, според Мињевото издание овој исечок го превел вака: ‘...която ще
бъде половина търговско кило мамули или елда (С. А,)...’
Според тоа, тој не ја зел предвид онаа Мињеова исправка (‘µελίγης’ наместо
‘µελίνης’) и ја превел, што според неговото мислење значи: ‘µελίνης’.
Вишиот научен соработник на БАН,Весеволод Николаев,донесувајќи го својот труд овој превод на митрополитот Симеон, единствено го исправил зборот ‘мамули’ во ‘просо’ и тоа вака: ‘която ще бъде половина тъговска медимна просо или
черно жито (С. А.)...’ Во белешката, пак, опширно се осврнал и изнесува зошто го
сторил тоа. Така, прво го донесува Сименовиот превод на тој пасус, и вели дека тој
учен грцист се збунил, бидејќи во текстот наместо µελίνης, стои µελίγης, па затоа
митрополитот и го превел зборот наместо со ‘просо’ со ‘мамули’. Се разбира дека е
исклучено оти во XI и XII век постоел зборот ‘мамули-царевица(пченка маис)’, која
како што е познато, имала американско потекло и во средниот век, до откривањето
на Америка, тоа растение не било познато во Европа. Можно е, вели, понатаму Николаев, дека царевицата дошла од Турција во Европа, бидејќи на француски се вели
‘Blè de Turguie’, а на германски ‘türkische Weizen’. Во Кина било порано позната
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отколку во Европа. Европската царевица денеска се разликува од американската,
која е пренесена во Европа...“. (Турција е источно од Европа- без Викинзи, Р.И.)
Се кажа и најбитното: „Во Кина било порано позната отколку во Европа“.
Па пченката била од старите континенти, која била пренесена во Америка.
Пченка нашиот народ ја нарекува и Мисир- со пченка се клука мисир-ката...
Се кажа за просо: „како и по степските и сувите шуми, од Кина до Судан“.
Меѓутоа,на овие простори не била позната пченката.Ова важело за Америка.
Ова важело и за Африка, која била споена со Јужна Америка, а и со Средна.
Адамо-Витни, на стр. 159, пишат: „Самиот житен глутен не го напаѓа типот
В толку сурово колку што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде со пченка, леќа, ељда или кикиритки, крајниот резултат е исто толку штетен. Луѓето со крвната
група Б кои сакаат да ослабат задолжиелно требада одбегнуваат жито“.
Крвната група 0 и В не ја поднесуваат пченката- во Америка била донесена.
Во Животот- како настанал ?, на стр. 96, се наведува: „На пример, да го земеме радиојагленородниот ‘часовник’. Оваа метода на радиојагленородно датирање ја развиле научници од целиот свет во период 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 разменат забележувања. Извештајот од нивната конференција покажал дека основните претпоставки на кои се темеле мерењата не се достојни за доверба во поголем или помал
степен. На пример, тоа откриле дека стапката на формирање на радиокативен јагленород во атмосферата не бил доследен во минатото и дека оваа метода не е веродостојна во датирањата на предметите од околу 2.000 пр.н.е. или пред тоа“.
Адамо-Витни наведија дека крвната група В не ја поднесува сојата. Исто така, се говори за гравот. Како што сојата била грав на белата раса однесен во Јапонија, истото се случило и со гравот кој како сојата си создал други сорти. Во прилог се наведува и Маината пченка (Зеа маис)- од неа во Мексико има многу сорти.
Да се потсетиме дека за време на Александар Македонски имало крокодил
во реката Индос и во Нил, како и ист грав кај Индос и кај Нил- таму биле Белците.
Да не се изуми, каде има-ло житарици и мешумки имало лоза, овошја и др.
Х.Џ. Велс, на стр. 100, пиши: „Кога Шпанците дошле во Америка, Мексиканците ништо не знаеле за Перуанците, како ни Перуанците за Мексиканците. Ако
меѓу нив порано биле некакви врска, биле изгубени и заборавени. Мексиканците
никогаш не слушнале за компир, кој бил главна перуанска храна. На 5000 години
пред Христа Сумерите и Египќаните веројатно дека знаеле толку исто малку едни
за други. Америка стварно била околу 6000 години заостаната зад стариот свет“.
А само со посадата од изчесната флота на Александар Америка напреднала.
Бидејќи Јужна Америка била споена со Африка, а Пиринејскиот Полуостров
со флора и фауна како во црна Африка, во Јужна и Средна Америка не можело пченката да има географско- генетска блискост со компирот- неа во Африка ја немало.
Значи, белата раса опстојувала во Левантот со цивилизација, писмо, бројки...
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Милош С. Милојевиќ..., наведува: „На
19. фебруари 1981. г. го донел ‘Chicago Tribune’ следното обавестување за ‘Најстарата ‘кинеска’ мумија’, од која се гледа, дека таа не претставува жена со кинески тип, туку руса жена на белата раса...“. Со С-14 таа била стара 6.470 години.

25
Во близина на јапонскиот остров Окинава има зачуван древен град на Белци
Вотсон,24 стр. 263, пиши: „Зад Кореа биле Јапонските Острова. Тука излегла
државата околу Внатрешното Море и ја проширила власта на исток и на север на
средниот остров Хоншу, на штета на староседелскиот народ Аину. Нејзин цар бил
цар кој по преданието потекнал од божицата на сонцето...“.
Сонцето било симбол на белата раса- таа се селеле на Исток, на изгрејсонце.
Х.Џ. Велс,на стр.74, вели:„Само треба да се има на ум...раса Аину во Јапонија.По тип на своето лице тие би личеле повеќе на Европјаните отколку на жолтите Јапонци покрај кои живеат. Можда тие се некаков долутан дел на белата раса...“.
Следи аину + в + л + к = влакину. А расата аину биле влакнести луѓе- Белци.
Па не случајно, кај Јапонците крвната група А на Белци е застапена со 38%.
Стр. 623: „Староседелците на јапонските острова секако биле со силна коса
и брада обрастени Аину, кои уште и денес живеат во мал број во најсеверните делови на Јапонија, народ донекаде сроден со другите северни раси. Самите денешни
Јапонци пак припаѓаат на монголската раса. Има некои физички сличности измеѓу
нив и американските Индијанци. Кај поедини преисториски изработки, нарочито
разни грнчарии, најдени во Јапонија, запазуваме изненадувачка сличност со предметите најдени во Перу. Никако не е исклучено дека еден од валовите на прахелиолитската култура, што преку Тихиот Океан ја зафати Америка, те ја допирнал Јапонија; но, исто така е можно во јапонската раса да има и малајски или дури и негритски примеси“.25 (Аину и белите Јапонци се високи, а Монголите џуџиња, Р.И.)
Се потврдува, Јапонците биле мешанци: Белци високи и Темни ниски итн.
Следи изчезната македонска флота пловела по Patifik=пат тифик=тивок.
Х.Џ. Велс, на стр. 333, пиши: „Веќе сме опишале особености на кинескиот
јазик и писмо. Јапонското писмо е изведено од кинеското, ама се состои од знаци
со кои може побрзо да се пишува отколку со кинеските. Голем број на тие јапонски
писма се идиограми земени од кинескиот, па се употребува исто онака како во кинескиот; од друга страна има во јапонскиот изведен број знаци кои се употребуваат
за ознака на одредени слогови. Има јапонски писмени знаци за слогови налик на
сумерските, за кои сме говореле во една порана глава. Ако јапонското писмо исто
толку незграпно како некогашната клинеста азбука, таа ипак не е толку неспретно
како кинеското. Воостанатото, во Јапонија во свое време се јавувало движење за
примање на кое од западните азбуки. Кореја на тоа поле отишла чекор понатаму со
тоа што, земајќи го кинеското писмо како основица, разработила азбука во вистински смисол на зборот. Со иземање на ова писмо на подалечниот исток, сите начини
на пишење, кои денес во светот се употребнуваат, се заниваат на темел на средоземните групи на азбуки, те несравнето полесно се научуваат и совладуваат отколку кинеското писмо...“.
Се потврдува врската на јапонското писмо од Источното Средоземје. Па од
јапонските филмови во јапонското писмо се гледаат руни, а руните биле венетски...
Х.Џ. Велс, на стр. 74, пиши: „Ама, меѓу многубројните препреки...Во повеќето човечки подвидови во источна Азија и Америка, мада не во сите, сега е заедничко: жолтеста кожа како кај биволот, права црна коса, и често испапчена коска
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Negritos (шпански: „Црнче“) или Аети, староседелци на Филипините, мошне мал раст.Сега ги има
само уште неколку илјади чистокрвни.(Негрит=не грит=грет=гре т- не грее и па е темно=црно, Р.И.)
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на лицето. Повеќето вроденици јужно од Сахара во Африка имаат црна или црнкаста кожа, сплоштени носеви, дебели усни и кадрава коса...“.
Се кажа: „жолтеста кожа како кај биволот“. Следи врска на бивол со темните раси кои не се обрастени по телото,спротивно на белите обрастени со говедото...
„По растурените острови, во Папуанска и Нова Гвинеја, наидуваме на други
низови на црно и кафеаво човештво со понизок тип со кадрава коса.
Само треба да се има на ум...На анданското островје, мошне далеку и од Австралија и од Африка, наидуваме на примитивни Црнци. Некоја жица скоро вистинска црнечка крв може да се запримети и во јужна Персија и по некои делови на
Индија. Тоа се ‘азиски’ Негроиди.
Малку или немалку докази дека на сите црни луѓе, Австралијанците, азиските Негроиди и Црнците е едно исто потекло. Изгледа дека тие само низ безкрајно долго раздобје под слични околности живееле...“.
Се потврдува заедничко потекло на темните раси од времето пред да имало
континенти, што се потврдува и со монголско- индискиот бивол кој бил и афрички.
Па говедото на Белците во Индија постанало зебу,што било раширено и во Африка.
Стр. 75: „Тек во последните пеесет или шеесет години почнало човечките
подвидови да се посматраат како некој сплет издвојувања кои престанале недавно
или кои уште и траат. Пред ова време, оние кои се бават со проучување на човештвото, а свесно или несвесно под влијание на приказната за Ное, за ковчегот, и за
неговите три синови Шем, Хам и Јафет, покажувале склоност луѓето да ги распоредуваат во три до четири главни соја, и беа готово на тие раси да гледаат како тие
отсекогаш биле подвоени, и како стварно да водат потекло од посебни претци...
Ако водиме сметка...По европскиот простор и по просторот околу Средоземно Море, како и по западна Африка, постојат и постоеле за многу илјади години
бели народи, кои обично ги називаме Кавказци...По источна Азија и по Америка
преовладува друга група раса, Монголи, луѓе со обично жолта кожа, права црна коса, и чврсто тело. По Африка поново Црнци, а по просторите на Австралија и Нова
Гвинеја црни примитивни Аустролиди...“. (Монголи=мон гол- со гола глава, Р.И.)
Белците во леденото доба престојувале во Источното Средоземје- Левантот.
„Во првото раздобје на тој развиток на средоземниот или иберискиот оддел
на кавказкиот сој се простирал понатаму и толку не се одликувал со некој изразит
одреден со свој тип како нордиски. Неговата јужна граница према Црнците е мошне тешко да се одреди какогод што ни е тешко да ги обележиме и према првите
Монголи. Вилфред С. Блант кажува како Хексли ‘уште одавно сумњал дали Египќаните и Дравидите не водат некое заедничко потекло од Индија, како и дека постоел можда во мошне рано доба некој друг појас кафеавокожни луѓе од Индија до
Шпанија’ “.
Следи Ведите и Египќаните биле Белци со потекло од Левантот. Бидејќи од
истите индиски простори не можеле да потекнат белата и темната раса, Белците од
Источното Средоземје се преселувале кон Истокот со своите домашни животни
(говедо, коњ, свиња, овца, коза...), а Индијците кон Запад со биволот. Пак, монголско-индискиот биволот до новата ера доспеал до Месопотамија. Ова говори, немало Индоевропјани: Европјаните биле Белци, а Индијците темни. Како што Индијците со биволот се селеле кон Запад, афричките Црнци од Југ кон Север во Сахара.
Па Индо-европјани или Индо-германи биолошки не е потврено- произволно.
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Стр. 77: „Тој нарочит развој на неолитската образованост, која Елиот Смит
ја назвал хелиолитски (‘сончев камен’) ги обфаќал сите, или пак многу од овие чудни обичаи: 1.обрежување; 2. смешен обичај таткото оди во постелата кога детето
се роди; 3. обичај трљање; 4. вештачко унакажување со виткањена главата кај децата; 5. тетовирање; 6. во верски поими здружување на сонцето со змијата; и 7. употребувана шара викана ‘свастика’ како обележје на добра среќа. Таа чудна мала
шара коло весело секаде по светот; и неверојатно дека луѓето сосема се независни
едни од други ја измислиле и со неа се забавуваат“.26
Во Египет со Месопотамија живееле Црнци (Семити) и Белци (Пелазги).
Во еврејството=еднобожеството било внесено и обрежувањето од Семитите.
Пак, обрежувањето им припаѓа на афричките Црнци-до денес ги обрежуваат
девојки Црнки. И деформирање черепи како монголска одлика. Ама и канибалисти.
Стр. 93: „Остатоците на каменото доба во Египет се несигурен датум. Меѓу
нив има палеолитски како и неолитски остатоци. Не е сигурно дали неолитските
пастири, чии се тие остатоци, биле непосредни предци на позните Египтќани. Много нешто тие од своите следбеници наголемо се разликувале. Ги сохранувале своите мртви; ама, пред но што би ги сохраниле, би им ги исекле телата и очевидно би
ги јаделе некои делови. Тоа го чинеле, изгледа, од некое чуство на почитување према покојникот. Како за тоа вели Флајндерс Питри, ‘мртвите ги јаделе од почест’
Можда преживеаните се надевале дека така ќе задржат некој остаток од оние снаги
и врлини што со нив изчезнувале. Траги на слични дивјачки обичаи се најдени и во
другите могила расеани по западна Европа при прилика ширењето на ариските народи, а такви обичаи се распространиле и по црнечка Африка, каде почнува да изчезнуваат тек во денешно доба“.
Херодот, III-99, пиши: „Други Индијци, кои живеат на исток од овие, се сточари, се хранат со живо месо, а се викаат Падајци. Се прикажува дека имаат вакви
обичаи: ако некој од луѓето снеможе, било жена или маж, ако е маж, го убиваат мажи, оние со кои е најмногу во дружба- велат, ако го разјаде болеста, ќе им се расипе месото. И да тврдат дека не е болен, тие не го оставаат, туку го убиваат, и се гоштеваат. Ако, пак, снеможе жена, тие жени што најмногу живеат со неа го прават
она исто што и мажите. А го колат и тој што ќе дочека старост, и си прават гозба.
Но бидејќи бидуваат убивани од блиските, малку се оние што остаруваат. Имено,
тие го убиваат секого и пред да западне во болест“.
Темните раси со заедничко потекло биле канибалисти.Ова опстоило и денес,
но никако кај Бригите, чии биле Келтите. Следи од црната раса која пристигнала на
Кавказ (Колхите) и монголската раса во Скитија- од нив и таму биле однесени такви обичаи. Дури во западна Европа со обичаи на Монголи и Црнци од Египет итн.
Херодот, IV-26, вели: „Се зборува дека Иседонците ги имаат овие обичаи.
Кога ќе умре таткото на некој човек, сите роднини доведуваат добиток. Потоа, откако животните ќе ги заколат како жртви и ќе ги исечат на парчиња, го сечат телото на умрениот родите. Потоа целото месо го мешаат и приредуваат гозба. Главата,
пак, на мртвиот ја оголуваат од влакната, ја исчистуваат и ја позлатуваат и потоа ја
чуваат како нешто свето принесувајќи í година големи жртви. Секој син тоа му го
26

Свастика или кукасти крст (гер. Hackenkreuz) денес е партиско обележје на германските национално социјалисти (хитлеровци), како обележје на чистиот домашен сој. Го употребуваат и со ним
начелно сродни елементи, во Германија и вон неа.
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прави на татка си, како што Хелените ги прават годишните помени. Инаку, се
зборува дека и тие се справедливи.Жените кај нив се сосем равноправни со мажите.
Значи, за Иседонците постојат веродостојни податоци“.
Се кажа: „Иседонци“: иседо=иседи=изеди-тие изедува-ле луѓе, канибалисти.
Бугарите-Татарите черепот го позлатувале и тој служел како пехар за пиење.
Се наведе и мешање на месото на животни со на луѓе. Ова објаснува, дека
Белците не јаделе човечко месо- тие човечкото го мешале со вкусното на животни.
Вили Дјурант,27 на стр. 20, пиши: „...‘... Вие белците вистина премногу се гадите’...“. Ова до денес важи кај Бригите-Македонците... до денес не јадат коњско ...
Кај Херодот под 62 за човечка жртва, па 63 и 64, а во 65 да се прави и пехар.
Х.Џ. Велс, на стр. 99, наведува: „Тие американски примитивни просветености...Како и кај давно нестанатите примитовни просветености од стариот свет, и кај
овие заедници можело да се види блиска врска измеѓу принесување на човечки жртви и разни работи во доба на сеење и жетва. Само додека во стариот свет таа првобитна идеа била поблага и менувана со други примеси, во Америка тие достигнале висок степен. Во верските украси нивната змија била главен симбол...“.
Вакви традиции имало од Месопотамија до со Египет.Ама и со Семирамида.
Стр. 100: „Заблудената американска просветеност да се доведе во врска со
впечаток на општа душевна пометеност, дава повод и сама нивната бесомучност во
пролевање на човечка крв.Ацтечката (мексиканска) просветеност пролевање на крв
по потоците; се принесувале човечки жртви на илјади годишно. Со мозоците и животите на нивните чудни свештеници владеел чин на распарување на живи жртви,
вадење уште живо срце. Јавниот живот и сезонската свеченост, сè се вртело околу
таа фантастична езовита непоколеблива замисла“.
Стр. 78: „Староседелците на Америка биле монголска раса, а изгледа дека
доспеале во Америка од Азија, преку Беринговиот Мореуз, и тоа во раздобјето на
неолитскиот развој. (Уште и денденес владее со Беринговиот Мореуз, измеѓу азискиот и американскиот континент, жив промет на вродениците, кои преминуваат на
лесни чамци, пресвлечени со кожа). Изгледа подоцна им се придружиле- етнолозите додуше се препираат околу тоа прашање- уште и нови елементи, кои со морето преминале во Америка, а кои со себе донеле нови поими на образованоста, и
тоа образованост на хелиолитското раздобје“.
Треба да се разберат монголски Индијанци кои живееле во шатори...само со
крвната група 0, кои преку 90% изумреле од маласипаница и грипот- малатасипаница била од чумата на говедото, а грипот од грип на свиња. Монголските Индијанци со ДНК блискос на Кореја и Тајванд говедото и свињата не ги познавале.
Исто било и со коњот. Белите Индијанци со потекло од старите континенти со крвна група 0 и А биле и вегетеријанци, имале градежи, пирамиди...од старите континенти. Тие биле од изчезната флота на Александар Македонски,патувајќи на Исток.
Па со ДНК и крвната група А се потврдува генетската одвоеност на расите.
„Ако е точно дека староседелците на Америка примиле во ова позно доба
примеси на нови племиња, тогаш овие дојденци или не донеле со себе жито, или
житото во Америка угинало. Пченката, тоа ‘жито на новиот свет’, по своја суштина
на големо се разликува од останатите растенија во стариот свет. Меѓутоа, во верскиот живот на американските народи поимот сеење бил исто така скопчан со по27

Вил Дјурант, Источне цивилизације, Народна књига- Алфа, 1995 (Нови Сад : Буду¢ност).
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имот човечка жртва, исто онака како што било за сите времиња на траење на неолитското доба во стариот свет“.
А човечки жртви се давале и каде имало Црнци-од Месопотамија до Египет.
Пченкови полиња се среќава за време на Александар Македонски. Пченката
се среќава во Далмација и Јужна Италија.Нашиот народ ја вика и Мисир-во Египет.
Пак,Викинзите патувале само по Атлантикот,а пченката во Америка била во
Западна Америка, откаде пристигнала изчезната флота на Александар Македонски.
„Американските племиња на најголем дел на овој континент останале на
степен на неолитското варварство. Во краиштата во кои само повремено растело
трева постанале номади и ловеле диви биволи (бизони). На далечниот север ловеле
карибу, американски собови. (Коњите тек Европјаните ги пренесле на американскиот континент). По тропските шуми, поново, ловеле птици и ситен дивеч. Меѓутоа, во еден или два краја, како што подоцна ќе споменеме, се развил чврст општествен поредок, ја наводнување земјата, подигнале угледни граѓевини и основале
градови и држави“.
Бизонот бил во врска со белата раса,а Монголите живееле во Источна Азија.
Се потврдува дека Америка како и Источна Азија, откадешто биле Монголите, не била за земјоделско производство. Па до Источна Азија стигнале Белците.
После стр. 80 долната слика е со гусла.Таа со белата раса стигнала во Кина...
Градежи, канали и наводнување било дело на белата раса, но на не Монголи.
Стр. 99: „Свештениците астрономската наука ја усовршиле до висок степен
точност. Тие ја познавале својата година далеку подобро од Вавилонците. Во јукатанската просветеност се развил и некој вид пишење на најработлив вид, такавикана азбука на Мајите. Во колку сме биле во состојба до сега да одгонентниме, со неа
се служеле за одржување на некој точен и сложен календар, околу кој свештениците ја трошеле својата умна снага. Уметноста кај просветеноста на Мајите била нарочито добро развиена. Некои од попрости перуански скулптури не потсетуваат на
сумерските работи, додека градивото заостанато од Мајите не личи на што што
икогаш стариот свет го створил. Тоа се воздигнува во својот начин на обработка до
голема убавина. Нешто најслично на тоа градиво, мада не баш блиско, би можело
да се најде во извесни јужноиндиски резбарии. Тоа не зачудува со својата голема
пластична моќ и својата совршеност во нацртот; ама, во ист мах и збунува со својата чудновитост или гротескност, и со некој вид на безумна заплетеност. Многу од
мајамските записи повеќе личат на цртежи на слабоумните по европските лудници,
но на никаков друг производ на стариот свет. Како мајанскиот ум се развивал во
некој друг правец, а не како умот на стариот свет, па дошло до другчие сложување
на мислите, и како навистина, према сфаќањата на постар свет, и воопшто не бил
мошне трезвен свет“.
Кај белите Индијанци имало градежи... на Белци, календар, египетски начин
на балзамирање, вадење на срце како Серамида + в = Свемирамида..., египетски хиероглифи, тн.грчко писмо... Токму вакво нешто немало кај монголските Индијанци.
Стр. 100: „Мајанската азбука не само да се режела на камен, туку со неа се
сликало и пишело по кожата. Тие ракописи се обоени со светли боји, и имаат некоја чудна сличност со обоените слики од ефтини новини за деца, какви сега се продаваат по Европа и Америка. И тука се појавува една иста фигура со варијации, како да се раскажуваат некои приповедки. Во перуанскиот зачеток на писменоста бил
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потиснат со некој чуден и сложен начин за одржување на податоците со помош на
чворови приврзани на врвца со различни боји и облици. Се вели дека на тој начин
можеле да соопштат дури и закони и наредби. Тоа се називало квинус. Мада квинус
уште може да се најдува по музеите, сите основи за неговото толкување потполно
се изгубени. (Квинус=к винус=в инус + а = аинус: аину + в + л + к = влакину, Р.И.)
Кинеската историја, како што не известува Л. Ј. Чен, тврди дека со сличен
начин бележење со помош на чворови се употребуваат и во Кина, пред што таму е
пронајдена азбуката. Перуанците пронашле и како да прават мапи и употребуваат
пресметалки“.
Следи врската на белата раса која била со иста основа од својот сам почеток.
Стр. 450: „Едини луѓе кои Шпанците на почетокот наидувале во Америка
биле дивјаци, по тип слични на Монголите. Многу племиња биле човекојадци. Вистинска несреќа за науката што првите Европјани кои стигнале во Америка биле
баш Шпанци, народ кој во она време слабо тежнеел за знаење и просвета, кој не се
одушевил со науката, ама кој со тоа бил пожеден на злато, а уз тоа, под влијание
тек на завршената војна против мухамедамците, задахнат со верска затуцаност. Принасобрале ипремногу малку употребливи податоци за начинот на живот и поимите на народите затечени во новите краишта; ама тие народи ги убивале, плачкале,
поробувале и- крстеле. Слабо или никако не воделе сметка за народните обичаи и
поими, кои се менувале, па најпосле изчезнувале под влијание на нивните наезди.
Без грижи харале и пустошеле, исто онака како во Тасманија Британците, кои таму
ги поубијале од пушка последните палеолитски луѓе и ги мориле,фрлајќи им затруено месо“.
Монголите биле човекојадци како што биле темните раси сè до ден-денес.
„Пространите краишта во внатрешноста на Америка биле само прерија, а
тука се вроденички скитачки племиња исклучиво живееле од сега готово изумрениот бизон, американски див бивол. По својот начин на живот, по своето одело
ишарено со слики (воопшто често било употребување сликање кај нив), како и по
свеколиките телесни особености на тие прериски Индијанци може да се утврди голема сличност со познопалеолитскиот човек на тв. Солитрејевата епоха во Европа.
Коњот меѓу тоа го немале. Изгледа дека во текот на својот понатамошен развиток
не биле многу одмакнати од степенот на кој по своја прилика се најдувале и нивните претци во времето кога дошле во Америка. Знаеле за употреба на некои метали; нарочито, и на многу начини, го употребувале бакарот. За железо не знаеле.
Продирајќи подлабоко во Америка, Шпанците надошле на две просветености, потполно одделена една од друга, а кои ја беа развиле на американско копно потполно
независно од просветеноста на стариот свет. Шпанците ги нападнале, а и оплачкале
и уништиле тие две просветени држави. Една била државата на Ацтеките во Мексико, а другата Перу во Јужна Америка. И една и друга образованост по своја прилика настанале од хелолитска потпросветеност, која, од првобитната област, те.
краишта околу Средоземно Море, во текот на долгите векови, префрлувајќи се со
чамци, најпосле продреле дури преку Тихиот Океан. Веќе во свое време истакнавме нарочито занимлив тренуток на овој развој, единствен во својата особеност.
Овие просветени народи на Америка, продолжувајќи го самостално својот понатамошен развиток, по доаѓање на ново копно, го достигнале степенот кој отприлика
одговара на состојбата во Египет во тв. прединастичко време, или во првите сумер-
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ски градови. Изгледа дека уште во времето пред Ацтеките и Перунанците имало
почетоци и на други просветености, кои или се уништени од оние што после дојдоа, или инаку пропаднале“.
Се говори за Белци од Источното Средоземје и тоа по смртта на Александар
Македонски-таму биле персиски, месопотамски,египетски, македонски... традиции.
„Ацтеките изгледа дека биле помалку просветени освојувачки народ. Тие
владееле со земјата чиј степен на просветеност бил повисок од нивниот, отприлика
онака како што Аријците владееле во Грција и северна Индија. На нивната вера í
бил примитивен, а при тоа сложен и свиреп поредок, во кој голема улога играле човечките жртви и обредното човекојадство. Изгледа дека стално ги пратела мислата
на грев и потребата на крвави покајнички жртви“.
Црнците биле канибалисти и се обрежувале- денес се обрежуваат и девојки.
„Државата на Ацтеките ја уништил шпанскиот поход со кој командувал Фернандо Кортес. Овој имал единаесет бродови, а од војската само 400 Европјани,
околу 200 Индијанци, шестнаесет коњи и четиринаесет топови.28Негде во Јукатан
наидол на некој залутан Шпанец, кој неколку години бил заробен кај Индијанците,
те колку-толку научил неколку индијански наречја. Од него Кортес научил дека
власта на Ацтеките била омразена од многу нивни поданици.Опкружен со тие незадоволници, Кортес поминал преку планините и продрел во самата мексиканска котлина (годината 1519.). Како влегол во самиот главен град Мексико, како мексиканскиот влатетел, Монтесум, погинал од своите сопствени луѓе затоа што бил наклонет на Шпанците, како Кортес е опсадуван во самиот Мексико, па се пробил низ
опсадата, оставајќи ги во градот своите коњи и своите топови, како после страшното повлекување до морскиот брег најпосле поново тргнал во напад и ја покорил
цела земја, сè тоа е долга, фанстатична и романтична приказна, која овде не можеме ни да покушаме да ја раскажеме.
Населението на Мексико есте и ден-денес со големото свое мнозинство со
вроденичка крв, ама шпанскиот јазик ги потиснал домашните јазици, а образованоста- воколку за неа и може да биде говор во Мексико- носи католичко и шпанско
обележје.
Уште познаметлива перунската држава паднала како жртва на еден друг
шпански пустоловец, Франциско Пизар. Овој освојувач годината 1530. тргнал со
море од Панамскиот Земјоуз, на чело на одредот. Во имало само 186 Шпанци. Како
што направил Кортес во Мексико, така Пизаро во Перу нешто ги користел домашните расправии и трзавици, да ја приграби власта над оваа држава, осудена на
пропаст. Како што Кортес на Монтесум му направил со својот заробеник и оружје,
така и Пизаро на превара се дочепкал на личноста на перунскиот инка (владетел)
Атахуалпе, и покушувал да владее во негово име. Ни овде не можеме да го следиме тој тек на понатамошните настани. Не можеме да ги опишиме поедини нодоволно припремени и уредени востанија на вродениците, доаѓањето на шпанските
појачувања од Мексико и конечно претворање на земјата во шпанска покраина. А
не можеме овде ништо поопширно да раскажиме ни за наглото земање на мах на
разните шпански пустолови по останатата Америка, иземејќи Бразилија, која за се28

По друга верзија со себе имал 111 морнари, 554 војници, од кои само најмал наоружен со пушки,
и 200 Индијанци. На поход тргнал противно на изричната наредба на шпанскиот гувернер на Куба,
со кој дошол во сукоб.
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бе ја задржале Португалците.Готово секој од тие походи е историја на пустоловите,
свирепоста и плачкање. Шпанците ги кињиле вродениците, а се прегонувале и меѓу
себе. Та, од Шпанија, од нејзините закони и нејзините поредоци ги одвојувале цели
месеци па и цели години на патувања. Тек мошне споро и постепено се развила од
својата состојба на општото насилие и грабежи на посталната и поуреданата управа. Ама, уште долго пред пред него што во Америка ќе настане колку-толку редовен поредок, почнаа преку Атлантскиот Океан да им пристигнуваат на шпански
властодршци и на шпанскиот народ товари злато и сребро“.
Се кажа:„се дочепкал на личноста на перунскиот инка(владетел)Атахуалпе“.
Па инка=инка, а Атахуалпе=атах у алпе: атах=ата, х=в=г=к, отец; у=в; алпи.
Ова ни објаснува дека тој бил отец-владтетел, на врвот у=в алпата- планината итн.
Х. Тримборн, на стр. 158, пиши: „Микстеките со своите достигнувања се
такмичеле со Маите, кои некои ги нарекле Грци на Америка...“.
Се говореше за како белата раса престојувала во Левантот преку 500.000 години. Поврзано со ова да следи изчезнување на човечкиот род- од него да нема трага. Со потопите, а такви биле повеќе, посебно по 5800 г.п.н.е., населението се преселувало најпрво во соседните простори, што продолжиле до Источна Азија, откаде
Моголите се префрлиле во Америка...Конечно преселби на Белците во Америка...
Бидејќи европската наука им дава големо значење на Подунавјето за Европјаните, се наведува и за него. Љубомир Кљакиќ,29на стр.38, пиши: „Ама, да се вратиме на Васиќ. За попрецизно разбирање на Васиќевата позиција, истражувачките
амбиции и прегнуќа, најдобро ќе послужи мислењето кое за него го кажал Милан
Будимир 1951. година: ‘Колку ми е познато, проф. М.М. Васиќ бил прв во нашиот
дел на Европа кој дигнал против нордизмот и кој карпатско- подунавската култура
ја довел во врска со културата на Анадол и сточното Средоземје. Како германските
научници со својата активност готово подруг век господареле со европската наука,
нарочито во поглед на антиката и истокот, ќе треба уште труд и време да се изврши
ревизија на традиционалните сфаќања изградени во духот на нордизмот’ “.
М.М. Васиќ го открил Подунавјето, кое било затрпано уште од пред времето
на Херодот, а тој него и не го познавал. Па Заткарпатите имаат четири географски
страни: Исток, Југ, Запад и Север. Сите околни држави говорат, Словените дошле
од Заткарпатите. Меѓутоа, никоја не кажала, за кои Заткарпати се работело. Бидејќи
најстар извор бил на Нестор (11-12 век), според него, Русите потекнале од Илирија
која била на Балканот. Балканот му припаѓал на Источното Средоземје, а и Сумер...
За Месопотамија и Египет се пиши за човечки јазици и прва просветеност.
ЧОВЕЧКИ ЈАЗИЦИ И ПРВА ПРОСВЕТЕНОСТ
Х.Џ. Велс, на стр. 80, пиши: „Одма уз ариската, филолозите разлиикуваат
уште една група јазици кои канда постанале сосем независно. Тоа се семитските јазици. Еврејски и арапски се слични, само што кај нив постој во зборовите еден
другчиј низ корени отколку што е во ариските јазици. Кај нив односните мисли се
изразуваат на друг начин. Основните мисли на нивните граматики се другчие. Тие
јазици без сумливост се створиле издвоено и независно такви човечки заедници
кои немаале никаков допир со вистинските Аријанци.
29
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Еврејски, арапски, абисиниски, староасирски, старофенички и цел низ сродни јазици се групираат заедно како ограноци на тој првобитен јазик, кој се назива
семитски.
Ние гледаме во својот почеток на запаметена историја (а тоа ќе биде околу
четири илјади години пред Христа и порано) на народите што говорат ариски и
народи што говорат семитски доаѓаат со војни и трговија меѓусебно во најжив допир, тоа околу и уз источниот крај на Средоземно Море. Ама, основната разлика
кај првобитните ариски и првобитните семитски јазици не обврзува на верување
пред историскиот период во неолитско доба илјади години морало да владее скоро
потполна подвоеност измеѓу народите што говореле ариски и семитски.
За овие другите изгледа живееле во јужна Арабија, било во североисточна
Африка. Овие народи кои говореле со вистински семитски јазик, како и оние со вистински ариски, веројатно во рано неолитско доба живееле така да се рече во посебни светови“.
Само „во јужна Арабија“ и „во североисточна Африка“ живееле Црнците.
„Веќе со помала еднодушност говорат филолозите и за трета група јазици,
за хамитска група, за кои едни кажуваат дека се разликуваат од семитската група а
други дека е сродна со нив. Појако, меѓутоа, она мислење по кое постоела некоја
првобитна врска на тие две групи.
Хамитската група зацело е многу попространа и многу поразлична од семитската или ариската, додека поново семитските јазици очигледно повеќе припаѓаат на едно семејство и имаат повеќе меѓусебна сличност отколку што е тоа кај
ариските. Семитските јазици можат да постанат како некаква специјализирана протохамитска група, онаква иста како што и птиците постанале од една нарочна
група, како што и цицачите настанале од некоја друга група влекачи. Би била мошне привлечна хипотеза, само без икаква стварна основа нити каков докажан чинител со кој тоа би можело да се правда, кога би претпоставиле дека првобитната и
грубата предходна група на ариските јазици од протохамитските јазични облици се
издвоиле во некоја уште порано доба отколку што се подвоила и специјализирала
семитската група.
Како народите на хамитските така и на семитските јазици припаѓаат воглавно на средоземска раса. Меѓу хамитските јазици спаѓаат старите египетски и коптички, па берберски јазици (јазици на брѓанските народи на северна Африка), и такавиканата етиопска група на афрички јазици во источна Африка, обфаќајќи ги тука и јазиците на Галас и Сомалија. Овие хамитски јазици тогаш можда го ширеле
своето влијание на некакви средишта на афричкиот брег на Средоземно Море, и
можеле да продрат поврв тогаш постоечките земјишни врски дури и мошне далеку
во западна Европа“.
Старо-египетски бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). За време на Птоломејците египетски бил реформиран- со остранување на семитските зборови се дошло до коптски кој бил пелазгиски=тн.словенски. Бидејќи во Месопотамија...Египет...живееле и Црнци, арамејски бил дворасен, а Фениките биле Белци
со пелазгиски јазик, што важело и за Берберите. Па само Сумерите...Египќаните ...
Берберите имале закосени очи, а Фениките нормални очи- Фениките биле Венети.
Кај R. H. Pinder- Wilson MA, FSA, Morgen des Abendlandes, Deutsche BuchGemeinschaft, Berlin • Darmstadt • Wien, 1965, на стр. 45 има Миниатура околу 1307,
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на која е претставен Мохамед Али, веројатно од своја постара предслика. Тој на неа
е претставен со други тројца Арапи- со закосени очи. Ова говори дека Египтјаните
и Сумерите како Белци имале закосени очи, што опстоило дури во 14 век. Бидејќи
се поместувал сувиот појас кон север, Црнците од Африка кон север се селеле се
повеќе, поради што се зголемил уделот на Црните. Следи луѓето станале потемни...
Х.Џ. Велс продолжува: „Би можело да се примети дека сите тие три големи
групи јазици, ариска, семитска и хамитска, имаат заедничка црта која не ги дели ни
со еден друг јазик, а тоа им е граматичкиот род. А дали тоа има многу вредност
како доказ на некакво заедничко оддалечено потекло, тоа е прашање кое би можело
да ги занимава повеќе некој филолог отколку обичен читател. А со тоа поново не
влијае на јасните докази за мошне долга и мошне стара предисториска подвоеност
на оние народи кои говореле со тие три разни групи јазици.
Семитските и ‘северните’ или ‘нордиските’ раси имаат поодредена физиономија. Изгледа дека тие, како и нивните карактеристични јазици, се повеќе обележени и специјализирани отколку пошироко, првобитните народи од хамитските
јазици“.
„Право на североисток од ариски и семитските предели морал некогаш да се
шири друг еден нарочито јазички систем, што сега претставува група на јазици позната како туранска, или уралско-алтајска група. Таа група ги обфаќа и лапонски од
Лапланд и самојадски говор од Сибир, потоа јазици: фински, унгарски, турско-татарски, унгарски или монголски. Како група уште така не била исправно проучена
од страна на европските филолози, те нема уште доволно докази дали навистина ги
опфаќа уште и корејски и јапонски...“.
Стр. 84: „За хотентотски јазик тврдат дека е сроден со хамитските јазици, од
кои е одделен со групата на средноафрички бантуски јазици. Во екваторијалните
краишта на источна Азија и сега уште се говорат некој јазик сличен на хотентотски,а кој воедно има извесни допирни точки со бушманскиот јазик;тоа би можело да
се сматра како да оди во прилог на претпоставката дека во свое време цела источна
Африка говорела хамитски. Бантуските народи и нивните јазици во сразмерно давно доба застанале да се шират од своето првобитно средиште во западниот дел на
средна Африка, па со тоа ги одвоиле Хотентотите од останатите хамитски народи.
При сè тоа поново од друга страна со исто толкава веродостојност може да се претпостави дека хотентонски јазик претставува посебна и независна група на јазици“.
Следи врска на семитските со хамитските и хотентонските јазици-на Црнци.
Стр. 89: „Такви промени на населби, такви номадски освојувања, приложување на победниците просветливост, па поново ново освојување, и поново утанченост, што сè е воочливо по таа мена на човечката историја, нарочито се запазува во
пределот околу Тигар и Еуфрат, кој е отворен од секоја страна према оние големи
пространства што ниту се доволни суви да би биле пустиња, ниту доволно плодни
на нив да се развило просветено население. Прв народ што образовал можда први
градови во тој дел на светот бил народот Сумерци. Тој народ бил составен од веројатно црнопурасти луѓе сродни на Иберците или Дравидите. Сумерите се служеле со некој вид писма кои би ги врежувале во иловача; таа нивна азбука денес е
протолкувана. Нивниот јазик бил сличен повеќе на некласифицираните кавказки јазични групи отколку на иеден друг сегашен јазик.30 А тие јазици поново би можеле
30
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да се доведат во врска со баскискиот, и би можеле да претпоставуваат она што некогаш била нашироко распространета примитивната јазична група, која се пружала
од Шпанија и западна Европа па до источна Индија, и допирала на југ до средна
Африка“.
Следи Сумерите биле Белци. Нивниот јазик бил на белата раса- пелазгиски.
„Сумерците ја бричеле главата и носеле прости волнени одела слични на
туниките...Имале добиток, магариња, овци и кози, ама немале коњи...“.
Следи коњот бил само бригиски, а Фригите биле само Бриги- и со говедо...
Стр. 90: „На својот главен бог Ел-лил (Енлил) во Нипур му изградиле голема кула од тули, за која се мисли дека неа споменот í е зачуван во приказната за
вавилонската кула...Ја развивале својата просветеност, својата азбука и своето бродарство низ време можда двапати толку колку поминало од Христовото родување
до денес. А тогаш почнаа да попуштаат пополека пред семитските народи“.
„Од оние народи што семитски говореле, се појавија на западниот крај на
таа земја номадски племиња, кои тргувале, се бореле и робеле со Сумерците низ
многу нарастувања. Тогаш најпосле се подигнува меѓу тие Семити некој голем водач Саргон (2750. година пред Христа) кои ги обединил, те не само ги покорил Сумерците, туку својата власт ја проширил од Персискиот Залив на исток до Средоземно Море на запад. Самиот негов народ се викале Акадци, неговото царство е названо сумерско-акадско царство“.
Според У.А.Пашке,31 Сумерите биле во типот на медитеранската раса и се
разликувале јасно од семитските „црноглави“ Акадци.Следи Акадците биле Црнци.
Велс продолжува: „Од доба на Саргон па до четврттиот или третиот век пред Христа, а за време од пред две илјади години, семитските народи имале првенство на скоро на целиот блиски исток. Сега, мада Семитите победиле и им дале крал
на сумерските градови, попростата семитска образованост ја надјачала сумерската
просветеност. Дојденците ја научиле сумерската азбука (‘клиенеста’) и сумерски јазик, не воспоставувајќи никаква сопствена семитска азбука. За тие варвари сумерскиот јазик постанал обележје на знаење и моќ. А таа сумерска наука располагала
со голема животна снага, оти нејзината судбина била да преживее долго низови на
војни походи и промени, што отпочнаа сега во долините на тие две реки“.
Се говори за Дојденци- тие биле Црнци. Па и следи Црнците немале азбука.
Саргон бил Белец. Бидејќи се говори за две раси, бил создаден дворасен јазик, а неговото писмо било сумерско. Ова говори, тоа било само едно: пелазгиско.
„Кога народот на сумерско-акадското царство ја изгубил својата политичка
и војна чврстина, започнаа од исток свежа навала на некој војноборен народ. Еламити, додека на запад насрнаа семитските Аморитите, те така тие меѓу го згнечиле
сумерско-акадското царство. Еламитите биле народ со непознат јазик и раса, ‘ни
Сумерци ни Семити’ како што кажува Сејс. Средишен град им бил Суза. Археолошките испитувања, во колку на нив се однесува, со поголем дел претсавуваат уште
неоткопан мајдан. И, како за тоа вели Х. Џонстон, се држи дека тие по свој изглед
биле Негроиди. А стварно постои извесна негродна жица и кај денешното население на тие краишта. Аморитите, пак, биле од она исто стебло од кое и Аврам со позните Евреи. Аморитите се населиле најпрво таму каде се најдувал некое градче на
горниот тек на реката, по име Вавилон. После стогодишното војување тие постана31
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ле господари на сета Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100. година пред Христа), кој го основал првото вавилонско царство“.
Се потврдува, во Месопотамија живееле покрај Белци и Црнци (Семити).
„След новиот притисок од север, и поради населување на некоја нова група
семитски народи, Арамејци, чиј главен град бил Дамаск и чии денешни потомци се
Сиријците, Асирија низ четири векови не можела да се шири кон Египет (Овде би
можеле да приметиме како воопшто нема никаква врска измеѓу зборот асирски и
сириски. Тоа е само случајна сличност.) Асирските кралеви преку тие Сиријци се
бореле за надмоќност и продирање во југозападен правец. Годината 745. пред Христа се појавил еден друг Тиглат Нилесер, Тиглат Пилесер III, Тиглат Пилесер од
Библијата (II Книга кралеви- XV 29. и XVI 7. итн.) И не само што тој им наредил
селидба на Израелците во Медија (оние ‘Изгубени десет племиња’, чија позна судбина ги занимавала толку радознали умови), веќе победил и владеел со Вавилон,
основајќи го она што во историјата е познато како ново асирско царство. Неговиот
син, Шаманесер IV (II Книга кралеви - XVII 3.) умрел за време на опсадата на Самарија, и го наследил некој расипник, кој, во намера да í поласка на вавилонската
чуствителност, го зел старото акадско- сумерско име Саргон II. Тој, изгледа, прв
пат ја наоружал асирската војска со железно оружје. Веројатно дека тоа Саргон II
стварно и го спровел префрлувањето на овие десет племиња, на основ наредбата
што ја издал Тиглат Пилесер III.“. (Тиглат=ти глат; Пилесер=пил есер; ш=с, Р.И.)
Стр. 93: „Историјата на нилската долина од почетокот на својата позната
историја па до времето на Александар Велики била мошне слична на вавилонската
историја...“.
„Околу пет илјади години пред Христа, или порано, изчезнуваат траги на
тие примитивни народи, и на позорница се појавуваат првите Египќани. Во првите
свои почетоци овој народ бил на упоредно на низок степен на културата и градел
колиби; позние веќе бил попросветен неолитски народ, ѕидал згради од тули и дрво, место првобитни колиби, и употребувал камен. Наскоро потоа преминале во
бронзено доба. Се служеле со пишење со помош на слики, кое било толку развиено
како и истовремено азбуката кај Сумерите. Веројатно во горен Египет провалил
преку Аден од јужна Арабија некој нов народ, кој мошне споро продирал кон делтата на Нил. Д- р Валис Баџ говори за него како за ‘освојувачите од истокот’. Ама
нивните богови и нивните обичаи, како и нивното пишење на слики, биле всушност
многу другчии од сумерските. Една од најрани познати божански фигури есте фигура на боженскиот воден коњ, која веќе со својот предмет е изразито афричко обележје“.
Се говори за „изразито афричко обележје“, „многу другчии од сумерските“.
Ова говори, различно на Црнците со заедничко потекло со Индијците. Следи
во Нил и Инд да живее нилскиот крокодил, а и во полињата иста сорта грав. Па ова
било забележано и од Александар Македонски. Па гравот од Белците бил пренесен.
Стр. 94: Во таа долга историја од преку 4000 години, на тоа многу долго
време отколку што поминало од владата на Александар Велики до сегашното доба,
би можеле да наведеме значајни мени на развиток.Една таква мена, која почнува со
Менесовата консолидација на севереното и јужното кралство и достигнува врв во
IV династија, била позната под називот ‘старо кралство’. Оваа IV династија го обележува раздобјето на богатство и сјај. Нејзините монарси биле обземени со страст
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сами себе да си подигнуваат споменици како тоа никогаш ни пред ни после не би
можело да биде. Огромни, масивни три пирамиди кај Гизех ги подигнале Хеопс
(3733. година пред Христа), Кефрен и Мигерин, владетели од IV династија. Големата Хеопсова пирамида висока е 150 метри, а неа страните í се по 330 метри долги.
Израчунато (кажува Валис Баџ) таа да тежи 4.883.000 тони. Сите тие камења ги довлекле воглавно човечки мускули до ова место. И тие бесмислени и скоро неверојатни надгробни гомила се подигнати во доба кога градежната наука биле тек во
повој. Тие низ три долги власти толку ги исцрпиле египетските стопански извори,
да земјата останала како со војна опустошена“.
До ваков степен равиток било потребно уште повеќе милениуми. Тој бил во
Левантот. Следи Белците со пирамиди и градежи дошле во Кина и Јапонија. Ама и
во Америка каде со себе однеле и египетски начин на балзамирање, хиероглифи ...
„Историјата на Египет од IV до XV династија есте историја на сукоби измеѓу наизменични престолнини и сопарнички врски, историја на делба на повеќе кралеви и поновни обединувања. Тоа, така да се рече, е некоја чиста внатрешна историја. Неа често ја називаат со феудална делба. Овде би можеле да споменеме само
дека во текот низ тогашни фараони Пепи II владеел девеесет години, што е најдолга позната власт во историјата. Овој владетел оставил зад себе мноштво записи по
ѕидовите. Со Египет се случило најпосле она што се случувало така често со просветеноста од Месопотамија. Египет го покориле номадски Семити, кои ја засновале ‘пастирската’ династија на Хиксосите (XIV династија), да домородните Египќани најпосле ја изгониле од земјата. Таа наезда се случила веројатно додека цветело уште она прво вавилонско царство, кое го основал Хамурабиј; ама, уште мошне
слабо е познат точниот однос во датумите измеѓу раниот Египет и Вавилон. Тие
странци од земјата ги истерал народното востание тек после долгото робување.
Египетскиот дух бил во состојба да ги обедини само омразата према странците“.
Да се говори за „номадски Семити...‘пастирската’ династија на Хиксосите“
не е можно, затоашто Хиксите биле коњари, а Семитите немале коњ, како и говедо.
Ова било повод, Бригите со своето бригиско говедо и бригиски коњ да стигнат и во
Египет- и таму за прв пат бил донесен коњ. Дури погребалната кола на фараонот ја
влечеле бригиски говеда со посебен начин на протегање на рогови,но не египетски.
Стр. 95: „Историјата на Индија, која сега овде треба да се раскаже, уште е
попроста отколку и оваа со неколку кратки редови за Египет. Дравидските народи
во долината Ганг се развивале упоредо и во истиот правец во кој и сумерското и
египетското општество. Во северна Индија се пронајдени печати мошне слични на
печатите од Сумер. Ама, е прашање дали се први индиските заедници икогаш доспеале до така висок степен на општествен развиток, до кој дошле Сумер и првобитен Египет. Зад себе оставиле малку споменици, и никогаш не доспеале до вештина на пишење. Во тоа старо доба, се чини, во Индија не било никакви завојувања од страна на Семитите“.
Се потврдува дека Белците (Пелазгите) од Западот стигнале во Индија...
Што е поисточно од самиот Левант сè е помладо и помладо- и позаостанато.
Се кажа: „во Индија не било никакви завојувања од страна на Семитите“.
Ова говори, Семитите (Црнците) не биле битни за преселби,туку од Западот.
„Некаде околу Хамбуриевото доба или и попозно, некоја гранка на номадските Аријци, кои тогаш владееле над северна Персија и Авганистан, продреле во
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Индија низ северозападниот превој. Овие завојувачи стоеле во блиско сродство со
претците на Медијците и Персијците. Нивниот пат претставувал низ победи, додека не преовладеале над сите кафеави жители на северна Индија, и не проширувајќи
својата власт и влијание над целото полуострово. Ама, под нив никогаш не дошло
до обединување на цела Индија. Нивната историја е историја на војнобојни кралеви
и републики“.
Стр. 96: „Во меѓувреме и додека во Индија...северна Кина. Живееле по селата и одгледувале свињи. Ја употребувале камена секира и правоаголни ножеви, а
врвовите на стрелите им биле од кремен, коски и школки...Кинезите изгледа дека
својата просветеност ја створиле сами себе, спонтано, без ничија помош од страна;
додуше, поновите писатели мислат дека измеѓу нив и старите Сумери имало извесни врски. Во хонанските ископини појавата на некој нарочит тип на обоени земјени садови, кои се слични на грнчариите најдени на неколку порани лежишта од
средна и западна Азија и источна Европа, наговестуваат можност на таков културен допир. Се разбира дека двете, и на Кина и Сумер, се издигнале изнад она основна, скоро по сè распространета првобитна неолитска образованост...“.
Белците во Кина стигнале со свиња. Па таа постанала пократка, како што
биле Монголите- ниски. На тамошните простори таа станала помасна. Исто се случило и со овците, чии тртки и корен на опашка складира лој- како кај Зебу грбката.
Во Кина има мумии на Белци, кои дошле еден милениум пред Монголите.
„Можда некакво движење на образованост од север се сретнало со некаква
движење со слична струја од југот...Кинезите се измешани таму со слични народи,
како што се Сијамците и Бурмезите, и изгледа како тие се допираат и со дравидните народи и Малајците“.
Докаде стигнале Белците стигнале нивни домашни животни (говедо, коњ,
овца, коза...), како и житарици и мешункасти растенија. Значи, и крвната група А.
Стр. 99: „Онаа пак група на монголоидни племиња во Севрна Америка била
посе отсечена од стариот свет. Тие се ширеле пополека на југ, ловејќи безборојни
бизони од равницата...“.
Бидејќи монголските Индијанци биле само со првобитната крвна група 0, се
потврдува, крвната група В кај Монголите била нова, и тоа после 3.500 г.п.н.е кога
Монголите од Источна Азија движејќи се кон Запад стигнале кај што биле Белците
со своите крвни групи 0 и А-исто било и со белите Индијанци со крвна група 0 и А.
ПОМОРСКИ НАРОДИ
Бидејќи насловите во книгава се преземени од авторот,еве текст за насловов.
Г.А. Леман, стр. 134, пиши: „Додека големата градевинска деланост на Рамзес II. ја изцрпувала делатноста на кралската моќ, помалку растела либиската опасност од запад. Таму на север, од морето, се придружиле сè појака закана на бродови тв. народи од морето, на кои потеклото валја да се трага на јадранско-балканскоилирскиот брег на подрачјето северозападно од Грција, и кои веќе во доцниот 13.
ст. имале добро утврдени упоришта на Крит и по егејските острови. Во тоа време
играла голема улога раногрчката (?) ‘островскомикенска’ држава на Ахајците- Јалиса на Родос,која мошне веројатно е идентична со земјата Аххијава од хетитските,
и Акјаваша од египетските извори. Под името ‘народи од морето’ ги сретнуваме
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Сарданите- Сарди, Шикелуши- Сикулце и Турше, кои на запад после им ги дале
своите имиња на островите Сардинија и Сицилија како и на покраината ЕтруријаТирениј. На народите од море им припаѓале исто така Пелесети или Филистејци
(Палестина !), кои после се населиле во египетската провинција во Сирија, па Теукријци, Данајци и Дарданци (Троја). Завојувачката пловидба на народите од морето
и нивната база во Егејското Море се усмерувала против сите сили и држави на
источното Средоземје, како и против микенските упоришта и средишта на грчкото
копно, кои околу 1200. пр.н.е. биле разорени“.
Па следи тв. поморски народи биле само поморски (далматински) наредби...
А „јадранско-балканско- илирскиот брег на подрачјето северозападно од Грција“ било илирски=венетски, како што биле не само во Италија, туку и Фениките.
Елијан (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на
Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги- па Бригите биле најбитни.
Х.Џ. Велс, на стр. 100, пиши: „Првите чунови ги направиле жителите околу
реките и езерата уште на својот неолитски степен на образованост. Испрво тоа биле
само обично пловно дрво, кое луѓето би го употребувало како помош при своето
уште неусовршено пливање. Потоа дошло до издлабено дрво, а потоа и градење на
бродови напоредо со развитокот на алатите и примитовното дрводелство. Луѓето
од Египет и Месопотамија разработиле и еден примитивен тип на бродови со испреплетени од прачки и обложени со смола. Такво нешто бил и оној ‘ковчег од ругузина’, во кој мајката го скрила Мојсиј“.
Се кажа: „Првите чунови...само обично пловно дрво...до издлабено дрво...“.
Вакви чамци биле истоветни со „словенски моноксили (издлабени чамци)“.
Значи, никогаш немало народ Словени со свои чамци-сè ова било само лага.
„Сличен вид бродови се појавиле на тој начин што кожи и мешини ги разапнувале на костур на врбови прачки. На западниот ирски брег дури и денес се употребуваат чунови од кравја кожа и врбови прачки (‘коракли’), оти таму има доста
добиток, а недостаток е голема на дрво. Ги употребуваат уште и денес и на Еуфрат,
како и на Тои, и во јужен Велс. Во Алјаска исто така се најдуваат чамци на тој стар
тип, и луѓето на нив би преминувале од Америка во Сибир. Надуената кожа можда
се појавила уште и пред ‘коракли’, со кои се служат уште и денес на Еуфрат и на
горниот Ганг. По долините околу големите реки, чамците морале уште мошно рано
да постанат важни сообраќајни средства, па би било оправдана претпоставката дека
во таквиот чун е прилично погоден за море луѓето од устијата на тие големи реки
се впуштувале прв пат на тогаш безмерно и пусто море.
Први покушаи се појавиле несумливо во рибарењето, кога луѓето по лагуните и по малите заливи ги учеле основните елементи на морепловството. Со бродовите се пловело можда и по оние левантски езера, пред што вдлабеното Средоземно Море се наполнило со вода од Атлантскиот Океан. Чунот претставува битен
дел на хелиолитската образованост, и со него се померувал кон топлите води од
Средоземно Море, додека најпосле не доспеал и до Америка. На Еуфрат и на Тигар, кога тие две реки на 700 години пред Христа се вливале со засебни устија во
Персискиот Залив, постоеле не само вакви чунови, туку и сумерски чамци, па и цели лаѓи“.
Се говори за Левант. Само со него била поврзана белата раса во ледено доба.
Врска на Средоземјето со бродовите во Америка и тоа пред Христо Колубо.
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„Сумерскиот град Ериду, кој тогаш се најдувал на врвот на Персискиот Залив (сега од него се одвојува двеста триесет и пет километри насуто земјиште, постанато од муљ и талог), веќе по морето имал лаѓа. А на источниот крај на Средоземно Море се наидувало исто така на докази за потполно развиен поморски живот,
пред шест илјади години. Во тоа доба можда веќе имало чунови и по морињата и
меѓу островите на ближната Источна Индија. Има слики од прединастичкото и неолитско доба во Египет, на кои се гледа прилично големи лаѓи од Нил, кои можеле
дури и слонови да превезуваат.
Поморците морале мошне брзо да се уверат за нарочната слобода и можноста која лаѓите им ја пружале. Со неа можеле да пловат од острово до острово. Никаков крал ни поглавица не бил во состојба да ги прогони со и мала сигурност некаков чун или лаѓа; а секој заповедник на бродот е самостален крал. Морепловците
увиделе дека лесно им е да се вгнездат по островите. Тука можеле себи да си створат лука, да се бават со извесно земјоделство и риболов; а струката и главното
занимање им било, се разбира, прекуморско патување. Во повеќето случаеви тоа не
било трговско патување, туку многу почесто гусарски испад. Во колку луѓето ги
познаваме, мораме да заклучиме дека првите морнари пљачкале каде год тоа се можело, а тргувале кога се морало.
Бидејќи бродарството на стариот свет се развивал напоредно по топлите и
мирни води на источното Средоземно Море, по Црвеното Море, Персискиот Залив
и западниот дел на Индискиот Океан, се задржеле цело време извесни одлики по
кои за последните четири стотини години знатно се разликува од океанските едрењаци, со оние нивни простран сплет на едра“.
Белците се селела од Левантот- Средоземјето, раширувајќи го поморството.
„‘Средоземното море е такво,- кажува г. Тор,- во него може некаква едрилица да лежи со денови неподвижно, додека бродот со веслата мошне лесно преоѓа
преку тие води. Бреговите и островата на сите страни се при раце, така во случај на
бура може по нив да побара заклон. Према тоа, во тоа море веслата постанале главно орудие за бродарење, додека уредувањето на веслата при градење на бродови
било главно прашање. И додека над Западна Европа преовладувале средоземски народи, лаѓи на јужниот тип се градени и по северните брегови, каде имало доволно
ветер за едрата и каде од веслата не би имало помош на таласите кои таму се несовладливи големи“. (Талас=тлас + а = Атлас до Атл за во Америка, Р.И.)
Се потврдува, „над Западна Европа преовладувале средоземски народи“.
„‘Вештината на веслање може да се запази прв пат на Нил. Чамците со весла
можат да се видат и по првите насликани египетски споменици, каде едни веслаат
со лицето свртени на клунот, додека другите поново веслаат со лицето према крмата. Веројатно е дека веслањето со двострано е постаро од веслањето со еднострано
весло. Ероглиф ген означува две раце кои го обфатиле веслото во став кој се зазема
при веслање со двострано весло (‘падловање’), а ероглифите се створени во најраните векови. Веслањата со двострано весло престанале да се употребуваат веројатно уште и порано (2500 години пред Христа), мада уште и понатаму се сликаат
веслачи во тој став на спомениците на тоа доба. По спомениците од 1250. година
пред Христа веслачите се преставувани сосема јасно како веслаат со лицето према
крмата, мада веслата ги држат така како да веслаат во обратен став, а тоа, изгледа,
поради тоа што египетските уметници механично го употребувале оној став содр-
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жен во ероглифот, на која раката им навикнала. По тие рељефи се гледа на бродовите од Нил по дваесет веслачи, а на лаѓите на Црното Море по триесет. Во раните
рељефи тој број знатно се менувал, зависејќи можда од просторот со кој уметникот
располагал.’
Народите со ариски говор се појавиле на море подоцна. Најрани лаѓи по морињата биле сумерски и хамитски; а одма по овие пионири следувале и семитските
народи. Феничаните, семитски народ, воспоставиле долж источниот крај на Средземно Море низ независни приморски градови, меѓу кои Ака, Тир и Сидон биле најглавни. Подоцна го прошириле своето патување и на запад, те ги основале Картагина и Утика во северна Африка. Можда феничките бродчиња по Средоземно Море
биле уште на 2000 години пред Христа. И Тир и Сидон се најдувале најпрво на
островите, каде лесно можело да се бранат од напади“.
Ариски јазик бил пелазгиски јазик на белата раса, која живеела во Левантот.
Се кажа: „Феничаните, семитски народ“. Па ова не е вистина- Фениките биле Белци со пелазгиски јазик, а самиот поим Фени=Пени + а Апени сè до Апенини.
Феникјците имало венетско потекло. Токму затоа тие биле со животни со густи влакна: говедо и коњ, со потекло од Балканскиот Полуостров, што важело со
свињата. Ова било повод да постојат две митолошки подрачја: на песокливите подрачја бил бравот а на другите бикот. Ова говори, во Египет, Арабискиот Полуостров и Месоптамија бил бравот, а во Феникија бикот. Токму затоа митологијата
со бравот останала египетска, а онаа со бикот венетска. За Алдо Маса, во неговата
книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од гората Олимп, со главен бог Зевс.
Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите.
Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потестувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните (Феникијците и нивните
Картагинци) биле Пелазги, на чиј Хомеров=тн.словенски јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. Венетите=Феникијците како поморци биле првите поморски
преселници на ненаселениот континент, наречен Европа. Токму затоа нивните населби во Европа биле најстари. Ова се гледа во поморски карти- поморски населби.
„Ама, пред но што би преминале на поморски подвизи на ова знаменито морнарско племе, мораме да забележиме едно мошне важно и занимливо гнездо на
поморци, чии остатоци се откриени на Крит“.
Бидејќи Црнците не биле поморци, Семитите не можеле да бидат поморци.
„Овие први Критјани биле по свој сој слични на шпанските и западноевропски Иберци, како кафеавобели луѓе од Мала Азија и северна Африка. Нивниот јазик не е познат. Тој сој луѓе постоел не само на Крит, туку и на Кипар, во Грција,
Мала Азија, на Сицилија и во јужна Италија“.
Критски јазик бил пелазгиски. Критскиот јазик бил наречен Хомеров јазик.
„Низ долги векови, и уште пред што белоликите северначки Грци се прошириле на југ низ Македонија, биле просветен народ. На Крит во Кнос се најдени највеличествени рушевини и остатоци. Према нив Кнос би можел да ги фрли во засенок сите останати населби. Сега, мада Кнос е главен град на таа егејска просвете-
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ност, не треба да се пренабрегне дека Егејците се на врвот на својата моќ имале и
многу други градови и широк опсег на влијание“. (Кнос=к нос, Р.И.)
Крит бил краен дел на Левантот. Следи на Крит сè е најстаро и најнапредно.
„Неолитските остатоци од Кнос се стари, ако не повеќе, бар исто онолку колку и прединастичките остатоци во Египет.Бронзениот век започнал на Крит во ист
мах како и во Египет. Сер Флајндерс Питри нашол во Египет садови кои ги припишува на првата династија, и за кои изјавува дека се увезени од Крит. На Крит,
поново, се најдени камени садови, амајлии и печати кои потврдуаат дека имало врска со нилската долина дури пред историските династии. Се најдени камени садови
со облици карактеристични за IV династија (која градела пирамиди), а не може да
има сумливост дека жива трговска врска е одржувана измеѓу Египет и Крит во доба
на XII династија. Така тоа траело сè до 1000 година пред Христа. Јасно е дека таа
островска просветеност која се појавила на критското земјиште е стара бар колку и
египетската, и дека на морето се пуштила веќе мошне рано, на некои 400 години
пред Христа, пред но што на историско позориште стапиле било Семитите било
Аријците“.
Критјаните и Египќаните потекнале од Левантот- таму опстојувале Белци.
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки.
Со тоа што Критјани го разбирале бугарскиот,а не грчкиот од 19 век, е јасно.
„Меѓутоа, главен полет на Крит уште не настапил во тоа споменато доба.
Тек на околу 2500 години пред Христа изгледа дека Крит се обединил под еден
владтелел. Тогаш тука настапило доба на благосостојба и мир со кој немало равна
во историјата на стариот свет. Обезбедени од наезди, живеејќи во дивна клима, тргувајќи со секоја просветена заедница на светот, Критјаните можеле да ги развиваат на мир сите вештини и удобности во животот.
Тој Кнос и не бил толкав град колку пространа палата за крал и неговиот народ. Дури не бил ни утврден. Кралевите, изгледа, секогаш се викале Минос, како
што кралевите на Египет се називале фараони. По разни грчки легенди се најдува
крал од Кнос како крал Минос, кој живее во Лавиринт и таму држи страшно чудовиште, напола човек, и напола бик, Минотаур,за чија храна им удрил на Атињаните
данок во младинци и девојки. Тие приказни се составен дел на грчката книжевност,
и биле познати осекогаш; ама, ископините во Кнос тек за последните неколку десеттина години откриле колку легенди се блиску на стварноста. Критскиот Лавиринт
бил величенствена зграда, совршена и раскошна како ниедна друга во стариот свет.
Во него наидуваме на водени цевки, на капатила и слични угодности, како што се
сматрале досега со последни совршености на денешниот живот“.
Се говори за Минос, според мин- на македонски луѓе се мина. Следи Лавиринт=л авиринт=а виринт - н = вирит=вири ит.Пак, Миноатаур=мино[човек] таур=т
аур=а ур: ур и тур е говедо,а аур или ур се пондила=стаја за добиток (говедо) итн.
Да не се изуми Крит=крито-скрито од водени површини. Исто е и за Крета...
„Земјините садови, ткаачки изработеници, вајарство и сликарство кај овој
народ, па нивните работи од драг камен и слонови коски, работа во метал и мозаици, толку се убави да не би отстапиле пред некои други од тој вид што е израбо-
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тено досега во човештвото. Тој народ многу сакал свечености и позориште. Нарочито бил обземен со голема страственост за борба со биковите, телесни вежби и витешки игри. Женската облека по својот стил чудно потсетува на модата во Англија
во доба на владеење на кралицата Викторија. Жените им носеле стежник (‘мидере’)
и набрана хаљина. А располагале и со некои писмо кое уште не е одгонетнато.
Денес донекаде се вообичаило за тие успеси на старите Критјани да се говори како за некое чудо, како тоа бил народ со неверојатна уметничка обдареност, кој
живеел во праскозората на просветеност. Меѓутоа, стварно доба на нивната големина паѓа давно веќе зад таа праскозора, дури на 2000 години пред Христа. Им требало многу векови да допрат до својот врв во уметноста и занаетите. Ни нивната
уметност, како ни нивниот раскош, не се толкаво големо чудо, ако се помисли дека
тие низ 3000 години биле обезбедени од наезди на непријателите и дека за илјада
години живееле во вистински мир. Од век во век можеле нивните ракотворби да се
усовршуваат во својата вештина, а луѓето и жените да стекнуваат сè втенчени вкус.
И другите луѓе на било кој сој, за подолго време вака обезбедени, би можеле да развиваат многу смисла за уметничка убавина. Луѓето на сите сојеви во основа своја
уметнички се обдарени, треба само да им се даде можност за подесно развивање на
таа нивна обдареност. По грчката легенда, во Крит покушал Дедал да направи прва
машина за летање. Дедал (мудар пронаоѓач) претставувал како некој вид стручњак
на збир на механички вештини. Занимливо би било да се впуштиме во претпоставки во колкава мера би можело да се заснива можда и на нешто малку стварност на
легендата за овошните крила, која му се истопиле и во морето се втопил Дедаловиот син Икар“. (в + Икар = Викар- тој викал, л=р, да биде спасен, Р.И.)
Дедал=де дал: дебре=де бре, Delete=де лете-летни (бриши...) и атлет=а т лет.
Она што Критјаните го постигнало, било наследство од Левантот. Инаку тие
во никој случај не дошле од некаде,како тн.Словени, од Свемирот или Утробата, со
разлика, тн.Словени биле Дивјаци, а Критјаните најцивилизирани луѓе. Меѓутоа,
нивниот јазик бил еден те ист- пелазгиски=тн.словенски на кого говорел и Платон.
„Најпосле и кај Критјаните настапила извесна промена во условите на живот. По морињата станале да се појавуваат со своите моќни морнарици и други народи, Грци и Феникјци. Ние не знаеме што сè довело до пропаст на Крити и кој
баш таа пропаст ја предивикал. Тек, негде околу 1400 година пред Христа Кнос бил
оплачкан и запален. Мада животот после тоа на Крит се одржал прилично поволно
уште за некои четири века, дошол на 1000 година пред Христа, то ест во добата на
асирската надмоќ на исток, последен удар. Палатата во Кнос тогаш била розорена и
повеќе никогаш ни наново соградена ни населена. Можда тоа било дело на варварските Грци, тие групи на племиња од север, тие придојденци на Средоземно Море, кои говореле ариски, и кои можда го збришале Кнос, како што ги збришале и
Троја. Легенда за Тезеј ни расакажува за еден таков напад. Со помош на Ариадна.
Миносова ќерка, Тезеј влегол во лавиринтот (под кој веројатно се замислува палатата на Кнос), и тамо го убил Минотаурот“.
Се кажа варвари и „говореле ариски“: варварски=пелазгиски=тн.словенски.
„Илијада кажува сосем јасно дека Троја пропаднала затоа што Тројанците
краделе грчки жени. Современите писатели, со денешните поими покушувале да
изведат заклучок како Грците на Троја нападнале за себе да би обезбедиле трговски
пат за Колхида, или пак заради сличен некаков предпредена трговска пресметка.
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Ако е тоа навистина точно, тогаш навистина творците на Илјада ја скриле мошне
вешто вистинската побуда на своите ќуди. Само што баш исто толку разумно вака
се говори, како и кога би се кажало дека Омировите Грци отишле во војна со Тројанците уште од давнина однапред себе да си обезбедат некоја важна точка на багдадската железница. Омировите Грци биле здрав и варварски народ, со оскудни
поими за трговијата и ‘трговските патувања’. Тие отишле во војна со Тројанците
оти им досадила веќе премногу таа кражба на жени. Од легендата за Минос и према
податоците од остатоците во Кнос, сосем е јасно дека Критјаните грабеле и краделе
младинци и девојки било за робови, било за борци со биковите, за атлети, или можда и поради жртвување. Со Египќаните се најдувале во пристојни трговски врски,
и можно е дека не увидувале како се развива сè поголема снага во грчките варвари,
со кои се ‘трговало’ насилнички, те оттука и навлекле на себе меч и оган.
Друг еден народ кој се појавил на море уште порано од Грците биле Фениките. Тие биле големи поморци оти биле големи трговци. Нивната населба Картагина (која ја основал Тир на повеќе од 800 години пред Христа) постанала најпосле
најголема отколку иедна од постарите фенички градови. Сидон и Тир веќе и порано
од 1500 година пред Христа имале свои населби по афричкиот брег“.
Афричкиот брег бил сушен за питка вода. Следи Картагина=карта гина: гина
=Гина- гена=Гена, г=ж, жена која носи во карта-врчва-матка, картер...собирна вода.
„Картагина била незавземлива, готово неприкосновена за своите непријатели, Асирци и Вавилонци. След тоа што Тир бил притеснет и спутан со опсада со
која го притегнал Навукодоносор II, Картагина со тоа понагло и поснажно се подигнала, па се развила во поморска сила каква што светот дотогаш не видел“.
Навукодоносор=на вуко[вучо-влечи (навлечи)] доносор[доносар]на опсада...
„Таа го присвоила западниот дел на Средоземно Море за себе, а би ја заробувала секоја лаѓа која би се помолила западно од Сардинија. Римските писатели
откриваат големи ѕверства. Таа војувала со Грците поради Сицилија, а позние (во
вториот век пред Христа) војувале со Римјаните. Александар Велики спремал нацрти како да ја покори; ама, како што ќе речеме подоцна, тој умрел пред но што
можел да ги оствари“.
Па Пиринејскиот Полуостров,според Пирин, и Атлантикот биле феникијски.
„Во доба како што било на врвот на моќта и процветување, Картагина имала милион жители, што по дотогашните поими бил нечуен број. Тоа население повеќето било индустриско. Нејзините тканини биле познати широко низ целиот свет.
Исто така и поморската, одржала и замашна копнена трговија со средна Африка.
Овде би можеле да приметиме дека во Африка сè до персиските победи над
Египет немало питоми камили. По својот изглед камилата како добиток е воведена
во северна Африка тек после арапската наезда во седмиот век после Христа. Затоа
патот преку пустињата бил многу тежок. Од друга страна поново, на пред 3000 до
2000 година, пустињата Сахара не била толку сува и неплодна како денес. Према
врежувањата на стените би можеле да створиме теорија дека пустињата од оаза до
оаза преоѓала на волови и волски коли, а можда и на коњи и магариња.
Заблагодарувајќи на својата положба измеѓу афричката позадина и море, Картагина им продавала на сите народи околу Средоземно Море црнечко население,
слонова коска, метали, драги камења и слично. Обработувала и рудници на бакар
во Шпанија. Нејзините лаѓи се најдувале дури и на Атлантик, те броделе на север
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долж португалскиот и шпанскиот брег сè до Каситерида (острово Сили или Корнуол, во Англија), оттука да донесат цинк“. (Каситер=коситер=косит ер[ар], Р.И.)
Атлантикот бил феникијски- каде имало калај и цинк биле првите населби.
Па од Кипар бакарот бил кршлив, и се трагало калај низ ненаселена Европа.
„Ханон околу 520. година пред Христа направил патување кое уште вазда се
сматра како едно од најзначајните светски патувања. Тој Ханон (ако би можеле да
веруваме на зачуваниот грчки превод на неговиот извештај под насловот Ханоново
поморско патување), пошол од афричкиот брег јужно од Гибралтарскиот32 Мореуз
дури до границата на денешна Либерија. Имал шест големи лаѓи. Главна задача му
била да основа или утврди извесни картагински станици на мароканскиот брег. Потоа се упатил на југ, па ја засновал населбата на денешниот шпански посед Рио де
Оро. Оставајќи ја зад себе Сенегалската Река отпловил понатаму. Најпосле се истовариле на некое острово. Тек, го напуштиле со возбудување поради тоа што, колкугод денот да бил полн со тишина на тропските шуми, ноќта се слушале звуци на
фрула, добоши и гонгови, а небото се зацрвенило од пламен од запалени шипраги.
Низ цел остаток нивното патување на брегот покрај кое поминувале бил во пламен
од запалени шуми. Од ридовите се сливале цели огнени буици, додека најпосле
пламенот не се дигнал толку високо скоро да го допирал небото. После три дена
доспеале на некое острово каде се најдувало езеро (острово Шербро). А во тоа езеро поново било некое друго острово (Меколијево Острво), и на него се најдувале
‘диви и влакнести луѓе и жени, кои толкувачите ги називале горила’.
Бидејќи фатиле неколку женки од тие ‘горила’, кои веројатно всушност беа
шимпанзо, Картагинците се движеле назад и ги оставиле најпосле во Јунонинов
храм само кожите на своите заробеници, оти тие на нивната палуба се покажале како неверојатно дивјачки гости.
Херодот раскажува за некои чудни феникиски поморски патувања, во чија
вистинитост долго се сумњало, додека сега се потврдуваат со некои археолошки
податоци. Тука Херодот кажува како фараонот Неко од XXVI династија им наложил на извесни Феникијци да ја опловат Африка, и дека тие, тргнувајќи од Суецки
Залив на југ, навистина најпосле и се вратиле кон Ниловата делта преку Средоземно Море. Скоро три години им требало тој свој пат да го довршат. Секоја година
би се истоварувале, засејувале жито и ја сочекувале жетвата, па тек потоа го продолжувале патот“.
Европа била многу мала за таа да им биде непозната на Средоземноморците.
„Големите феникијски трговски градови се најизразити меѓу првите појави
на оној нарочит дух за трговијата и размената кои семитските народи му го дале на
човештвото како свој прилог. Додека феничките семитски народи се ширеле по морето, Арамејците, еден друг со нив сличен семитски народ, за чие заземање на Дамаск говоревме, се развивале по арапските и персиски пустињи каравански патишта, те во западна Азија постанале главен трговски народ. Порано постоела и развиена поморска трговија од Црвеното Море и Персискиот Залив кон југ. Во јужна
Африка се најдени недавно по степите стари бушмански слики, кои по свој стил и
начин на обработка се мошне слични на сликите на палеолитските луѓе од источна
Шпанија, каде се гледаат бели луѓе како носат на главата нешто мошне слично на
асирскиот накит.
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Семитските народи, просветени пред ариските народи, покажувале и порано
како и денес далеку поголема смисла за квалитетет и количина на трговската роба
отколку Аријците. Развитокот на азбуката треба да í се припише на нивната потреба да ги бележи на некој начин своите пресметки, додека така исто им треба да му
се припише на најголемиот дел и напредување во пресметувањето. Нашите бројки
се арапско потекло; а нашите пресметки и алгебрата битно се семитска наука“.
Сите науки се развивале во Левантот, а тие им припаѓале на Белците-секоја
наука си имала повеќе милениумски развиток. Арапите биле Белци, чиј арапски јазик бил вулгарен арамејски,кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
„Би можеле да истакнеме дека семитските народи останале сè до денес род
со изразито пресметковна склоност, јак во својата смисла за противвредност и нахнада. Сето еврејски учење морало да е прожето со такви поими. ‘Со која мера да се
мери, со тоа ќе ви биде и одмерено’. Во вообразилите на другите соеви и народи се
стварале разнолики, ќудливи и сјајни богови, а тек трговските Семити почнале да
се занимаваат со бог како праведно пословно битие, чие обеќање ќе се одржува, кое
не ќе го изневери најбедниот поверител, и кој секој ќе повлече на одговорност за
каков било незаконит чин.
Трговијата на стариот свет, пред шесттиот или седмиот век пред Христа, се
водела скоро исклучиво со размена. Во тоа доба вересијата и ковани пари постоеле
во мошне мал обем или нималку. Првите царства излегувале накрај и без пари. Кај
старите Аријци,и тоа веројатно кај сите заедници пред но што каде стално би се населиле, вообичаена мера за вредност била добитокот, онака исто како што тоа уште
и денес е кај Зулу и Кафар. Во Илијада се наведува одговорувачка вредност за два
штита во глави на добиток, додека римскиот збор за пари, pecunia, доаѓа од pecus,
добиток.
Добитокот како срество за плаќање ја имал оваа предност: не морал да се
пренесува од еден сопственик до другиот, туку се продавал таму каде се најдувал;
ако за него морало да се грижи и храни, тој бар се множело; ама, за пренос со лаѓа
или караван бил неподесен. Во разни времиња се пронајдувало и друго што како
погодно мерило. Во колонијалните денови на Северна Америка во едно време бил
употребуван тутунот како законито средство на плаќање; а во западна Африка се
плаќани казните и се вршени разни купувања со шишина на ракија. Во првите почетопци на азиската трговија почнале да кружат метали. Одмерено грумење на металите се испоставило наскоро како подобро од добитокот, оти во општата побарувачка било погодно за собирање и чување, а неговото одржување не стоело ништо,
и, најпосле, во куќата запремало малку простор.
Во прво време, како ретко, било барано железото, кое канда од руда први го
издвоиле Хитите. Аристотел тврди дека првите пари се правел од него. А како што
поново вели Цезар во својата Галска војна, во Британија железните полуги извесни
тежини се употребувало како пари. Во најдената збирка писма од Тел-ел-Амарна,
каде се најдува преписка на веќе споменатиот Аменофис III и неговиот наследник
IV, им обеќава некој хититски крал железо како скапоцен поклон. Златото и тогаш,
како и сега, било најдрагоцено за носење. Во стариот Египет, до зад XVIII династија, среброто било скоро исто толку ретко како и златото.Подоцна во источниот свет
среброто е одмерувано по тежина, те постанало општо мерило на вредноста. Со тоа
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се установило извесен однос на вредноста на среброто према златото, со денешно,
кое после тоа останал стален. (Сребро=србр=слвр=силвр=силвер, Р.И.)
Металите кружеле прво во шипки, и биле премерувани при секоја заклучена
работа. А потоа ги жигосувале со тоа јемчат за нивната чистота. На западниот брег
на Мала Азија најрани пари се правел од електрум, некоја мешавина измеѓу злато и
сребро. Се развила занимлива препирка за тоа дали првите пари ги ковале градовите, храмовите или приватните банкари. Први вистински пари за кои знаеме се ковани во Лидија на 600 години пред Христа, во таа малоазиска земја во која имало
доста злато. Први познати златни пари на Лидија ги ковал Крез, чие име е како
ознака на богатство постанало работно. Крез, како што ќе видиме тоа подоцна, го
победил оној ист Кир персиски кој 539. година пред Христа го зазел Вавилон.
Ама, веројатно дека парата уште и пред тоа време била кована и употребувана во Вавилон. Жигосаните ‘шекели’, обележени парчиња сребро, биле скоро
исто што пари. Слугите на храмот на богот на Месецот во Ур (на 2000 години пред
Христа) го носеле со себе при тргнување на пат како некое кредитно писмо на глинените таблици, со помош кои ги снабдувале потребиуте во градовите низ кои поминувале.
Обврска ‘на кожата’ (пергамент) за исплатување на одредени количини сребро и злато, и со печат на некоја установена куќа, стари се веројатно колку и парата, ако и не постара. Таква ‘кожна пара’ бил употребуван кај Картагинците.
Малку знаеме за начинот на кој во стариот свет се вршеле ситни заклучоци.
Попростиот свет, кој во тоа старо доба се најдувал во зависна положба, изгледа дека воопшто немал пари, туку меѓу себе тргувал со размена. Такви призори можат
да се видат насликани по постарите египетски слики.
Ама, ситната пара постоела уште и пред александриското време. Атињаните
имале цел низ сосема ситна низ сребрена пара, во големина на главица на игла, и
обично носен во устите. Така едно Аристофаново лице, кога изненадно го нападнале, ја проголтат сета своја ситнина“.
„Кога имаме на ум отсуство било на ситна пара, било икакво друго средство
за размена, погодна за носење, во тој свет пред времето на Александар Велики, можеме да замислиме колку во тоа доба било оневозможено приватно патување. Се
тврди обично дека први крчми, веројатно некој вид каравансерај, се појавиле во
третиот или четврттиот век пред Христа во Лидија. Тоа, меѓутоа, е и премногу близок датум. Без сумливост се уште постаро потекло.Постојат некои податоци дека ги
било веќе во шесттиот век. Кај Есхил се споменува крчма во два маха. Изразот кој
би го употребувале за тоа гласи: ‘сепријемници’ или ‘сепријемна куќа’. Во грчкиот
свет, како и по грчките населби, приватните патници морале доста да бидат обична
појава, ама приватното патување било тогаш уште прилично ретко; додека, како
што знаеме, старите историчари Хекатеј и Херодот патувале надалеку.
‘Јас мислам,- вели професор Џилберт Мереј,- дека тој вид патување ‘заради
историјата’ или ‘заради истражувањата’ бил повеќе грчки изум.‘ Се држи дека со
тоа се бавел и Солон, па дури и Ликург. (Магарето во Мала Азија од 6 век п.н.е.)
Вистински патници биле трговците. Овие патувале уз караван или со својот
товар на лаѓа, а ја носеле со себе и својата роба, пара, метални шекели, накит или
бали на фина материја. Освен тие патувале и државни службеници, кои оделе со
пропратни писма и прописна придружба. Уз тоа имало уште можда и нешто про-
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сјаци.Во Египет се патувало уз Нил и низ Нил прилично многу под погодни услови.
Во демовите на Аменофис III правеле излети низ реката до старите пирамиди. Тука
прв пат се појавиле ‘чичерони’ (патувања).
Тој постар свет на 600 години пред Христа бил таков ‘туѓинец’ во нешто да
би се нашол како ретко усамено битие, изложено на прилична опасност. За заштита
на туѓи намерници малку е закони, те секој од нив бил во опасност да грдно да настрада. Затоа воопшто малку поединци се впуштало во лутања. Секој номад живеел и умирал во своите патријархално племе, а ако припаѓал на некоја просветеност живеел уз какво големо домаќинство, или пак уз некоја од црквените установи
кои наскоро ќе ги опишиме; ако те. веќе не припаѓал на која руља робови.
Освен нешто чудновити приказни, никој не знаел ништо повеќе за светот во
кој живеел. Навистина, денес многу повеќе знаеме за светот на 600 години пред
Христа, отколку иеден тогашно живо битие знаело. Можеме да го зацртуваме, можеме да го видиме како целина во однос и према минатото и време будуќноста. Почнуваме точно да сознаеме што се случило во еден ист мах и во Египет, и Шпанија,
Медија, Индија или Кина. Можеме во својата вобразилност да го пратиме не само
чудењето на Ханоновите морнари, туку и оние луѓе што запазиле како опомена на
огненовите знаци по бреговите. Ние сега знаеме дека тие се ‘планини што до небо
пламтат’, и за кои во тоа патување говори, било само запалена трева што обично во
тоа доба на годината се пали. Од година во година се зголемува нашето општо знаење сè побрзо и побрзо. Луѓето кои би наишле после нас уште повеќе ќе го разберат тој живот од минатото, сè додека не сфатат“.
ПИШЕЊЕ
Х.Џ. Велс, на стр. 108, продолжува: „Во досегашните глави го оцртавме во
широки потези развитокот на главните заедници од најосновните почетоци на најраните просветености па до големите историски кралства и царства во шесттиот
век пред Христа. Сега мораме да ги проучиме нешто поблиску општите општесвени промени, развивање на човечките односи, што сè се случувало во текот на тие
векови измеѓу 10.000 години пред и 500 после Христа. Она што досега се работело,
само е обележување на мапи и назначувања на главните кралеви и цареви, да би се
одредиле временскиот и просторниот однос на вавилонското, асирското, египетското, индиското и кинеското царство. Сега тек приоѓаме на главната задача на историјата, која се состои во вдлабнување испод тие наворешни облици до во мислата и
животот на поедини луѓе.
Најважно од сè што се случувало за тие пеесет или шеесет векови на општествениот развиток, беше пронајдувањето на пишењето и неговото постепено заземање на големо значење во човечките односи. Така се дошло до ново орудие за човечкиот ум, до огромното проширување на неговиот опсег на делатност, до ново
средство за поучување и воспитување. Видовме како разработката на артикулираниот говор во позното палеолитско и порано неолитско доба им дала на луѓето душевен ослонец за сложена мисла, како и знатно проширување на нивната моќ за соработка. За извесно време изгледа дека таа нова тековина ги фрлила во засенување
нивните порани успеси во цртање, а можда донекаде ја сузбила и употребата на
знаци со рака споразумување. Ама, цртањето поново наскоро се појавило, било со
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нив нешто да се забележи, било да се послужи за знакови, или пак од самото задоволство во цртање. Пред стварното пишење се појавило пишење со помош на слики, како што тоа е уште и сега кај американските Индијанци, кај Бушманите, и другите диви и варварски народи по сите делови на светот. Во својата суштина тоа е
цртање на поедини предмети и чинови, а потпомогнато со хералдички назначувања
на особните имиња, кака и потези и точки кои треба да претставуваат денови, раздалечини и количини“.
Се потврдува, темните раси со заедничко потекло немале фонетско писмо.
„Со тоа пишање со помош на слики сосем е сличен и пиктографот, кој може
денес да се најде во употреба по редовите на возење на меѓународни железници од
европското копно, каде каква мала нацртана шола означува станица, на која можете нешто малку да се поткрепите, вкрстен нож и вилушка на гостилница, лаѓица
врска на возот со параброд, а постилонов рог врска на возот со поштенски коли.
Слични знаци се употребени и во добро познатите Мишленовите водачи за автомбили по Европа, каде поштата го назначува ковертот или телефонската станица
слушалица; а квалитетот на хотелот тука е означен со кров со еден, два, три или четири заби итн. Така и патиштата до Европа се обележени со знаци: насликана вратница напред означува некоја раскрсница, незгодна или опасна окука или што слично. Не е далеку од таквите пиктографски ознаки до првите основи на кинескиот
начин на сликање.
Во кинеските пишења може уште да се прати извесен број пиктограми. Повеќето денес тешко е да разпознат. Устата најпрво била означена како една дупка
од уснина шуплина, а сега, поради погодна работа со четкичка, четвораголна. Детето, кое најпрво било означено со едно разговетна мала луткица, сега е со една брза
вијуга со крст. Сонцето, најпрво со голем круг со точка во средина, преобратено е,
поради полесно сложување, во прекрстен правоаголник, кој исто така, е полесно да
се направи со четка. Со сложувањето на пиктограмите се изразуваат најразновидни
ред мисли. Така, на пример, пиктограмот за уста сложен со пиктограмот за пара изразува ‘зборови’.
Од таквите слагања се преоѓа на она што го називаме идеограм: знак за ‘зборови’’ и знак за ‘јазик’ сложени прават ‘говор’. Знак за ‘кров’ и знак за ‘свиња’ прави ‘дом’, оти во раниот кинески домазлук свињата била некогаш мошне важна, како во Ирска. Ама, како што тоа веќе порано го назначиле, кинескиот јазик се состои
од малку основни едносложни гласови, кои сите се употребуваат за маса разнолики
значења. Кинезите наскоро откриле дека изведен број на тие пиктографи и идеограми би можел да се употреби и за изразување на други мисли, кои не би биле толку погодни за сликање, ама имаат ист звук“.
Свињата од Источното Средоземје била донесена во Кина, а во Ирска од Балканот. Видлива е врската на традицијата за свињата во Кина...Балканот...и Ирска.
„Така употребувани слова се називаат фонограми. На пример, звук фанг не
значело само ‘чамец’, туку и ‘место’, ‘предење’, ‘мирисав’, ‘распрашување’, и повеќе други значења, према сврзниците. Ама, додека е лесно да се нацрта чамец, повеќето други значења е тешко со цртање да се означат. Како би можело, да се рече,
да се нацрта ‘мирисав’ или ‘распрашување’ ? Кинезите, према тоа, зеле еден фанг,
само што на секој од нив им додавале по еден друг знак за одредување или детерминатив, да би се означило на кој вид фанг се мисли. ‘Местото’ би се означило со
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ист знак кој служи и за ‘чамец’, ама со ознака за ‘земја’; ‘предење’ со знак за фанг
и знак за ‘свиња’; ‘распознавање’ со знак фанг и знак за ‘зборови’, и така понатаму.
И очигледно е дека во вакво кинеско писмо е мошне чуден и заплетен начин
на пишување со помош на знакови. Голем број на ознаки треба да се научи, те мозокот да се привикне на нивна употреба. Неговата моќ да ги пренесе мислите и разговорот не е уште од западначкото становиште одмерена, ама можеме да сумњаме
дали икогаш ќе сака да биде со такво оружје во состојба да ги установи онакво пространа заедничка душевна состојба како што е овозможено кај попростите и полесните азбуки на западната просветеност. Во Кина поради тоа се створил ред читатели, ред мандарини, кој воедно е и званичен и владеечки сталеж. Нивното нужно
вдлабнување повеќе на зборовите и класичните облици, отколку на мислите и стварноста, изгледа дека, и тоа покрај нејзината причична мирољубивост и мошне високиот поединечен умен квалитет на нејзиниот народ, необично многу го успорило
општествениот и природниот развиток на Кина. Повеќе отколку и еден друг можен
разлог, изгледа дека е веројатно баш таа сложеност не нејзиниот говор и пишење
направило Кине денес да е политички, општествено и поединечно огромна, марлива, но непредземлива неизмерна гомила на население, вместо да е прва сила на светот“.
Следи источното пишење се разликувала од западното- Источно Средоземје.
„Само, додека кинескиот ум така се стварал за орудие, по склоп веројатно и
премногу сложено и непогодно за употреба, а по облик премногу недоволно гипко
да излезе во пресрет на денешната потреба за просто, брзо, точно и јасно општењенапредната просветеност од запад го изработувало своето писмо во сосем друг и,
воопшто, многу попогодни правци. Тие не само да тежеле да го упростат своето писмо, како би било брзо лесно, отколку и во оконостите се случило тоа така да испадне.
Сумерското пишење со помош на слики, кои со мали тркалца се режале на
иловача, наидувало на тешкотија след тоа што при таков начин на работа било тешко правилно да се повлечат потребните кружни и други криви црти; след тоа она
што е нацртано постанувало нејасно. Оттука ова писмо се изопачило во извесно одредени клинести знаци, со кои само уште се наговестувале облици на првобитните
слики. Заблагодарувајќи на овие потешкотии на кои се наидувало при цртањето,
Сумерците постапно дошле до пишење во вистински смисол на зборовите. Во тој
развој, тие брзо доспеале до кинеските пиктограми, идеограми и фонограми, па и
понатаму од тоа.
На повеќе луѓе им е познато одгонетнување на загонетките во слики (‘ребуси’). Тука зборовите се претставуваат со слики, ама не со помош на слики на оние
стари што самите тие зборови ги претставуваат, туку со сликите на други ствари
кои исто така се изговоруваат. Сумерскиот јазик бил мошне погоден за такво претставување.Очевидно, тоа бил јазик со често мошне други и повеќесложени зборови,
составени од одредени и непрменливи слогови, додека многу од тие слогови секој
посебно биле имиња на опипливи предмети. Такво клинесто пишење лесно се развило во пишење со слогови, каде секој знак ознака е за по еден слог.
Кога набрзо потоа Семитите го покориле Сумер, тие тој систем со помош на
слогови го прилагодиле на пишење на својот јазик. Така, постепено, тоа писмо постанало вистинско писмо со ознаки за гласови. Исто така го употребувале и Асир-
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ците и Халдејците. Само што тоа кај нив не било пишење со помош на слова, туку
пишење со помош на слогови. Низ многу векови оваа клинеста азбука преовладувала во Асирија, Вавилон, и воопшто на блискиот исток; во неговите остатоци можат да се распознаваат по словата на нашата денешна азбука“.
Писменоста на Белците за време на леденото доба се развивала во Левантот.
„Само, за тоа време се развивало во Египет и брегот на Средоземно Море
уште еден друг систем пишење. Неговите почетоци можат веројатно да се најдат во
свештеничкото пишење со слики (ероглифи) кај Египќаните: а тоа, исто така, се
развило на вообичаен начин со еден дел во систем на гласовни ознаки. И како што
тоа го гледаме по египетските споменици, ероглифското пишење се состои од украсни ама вкочени и работни облици. За таквите потреби како што е пишење на писма, чување забелешки и слично, египетските свештеници употребувале многу попрост и потечен облик: хиератично писмо.
Напоредо со тоа хиератично писмо, се развило и друго, со потекло делимично од ероглифите, а сега за нас изгубено писмо, кои го освоиле разните неегипетски народи околу Средоземно Море, како Феникијци, Либијци, Критјани и келтски
Иберјани, и го употребувале за работни сврхи. Извесен број слова е позајмен од позната клинеста азбука. Тоа измешано писмо во рацете на странците постанало, така
да се рече, отсечено од својот корен, те ги изгубило скоро сите траги на своите порани сликовни одлики. Престанало да биде пиктографско или идеограмско, и постанало просто чист систем со гласовни ознаки: азбука“.
Се кажа: „келтски Иберјани“-Келти во поново време,а Иберија била Грузија.
„Околу Средоземно Море постоел извесен број такви азбуки, кои меѓусебно
во многу се разликувале. Би можело да се забележи дека феникската азбука (а можда и друга) била без самогласници. Е можно и дека тие мошне отсечено ги изговорувале своите согласници, и дека имале прилично неодредени самогласници, како што кажуваат дека е случај со племињата на јужна Арабија. Е лесно веројатно и
дека Фениките најпрво ја употребувале својата азбука не толку заради пишење, колку за поедини почетни слова во своите работни пресметки и записи.
Една од тие средоземна азбука, долго после Илијадиното доба, допрела и до
Грците, кои одма се дадоја на работа да ја преуредат како би изразувале јасни и
убави гласови на нивниот сопствен високо развиен ариски говор; бидејќи напрво се
сотоеле само од согласници, Грците неа í додадоа и самогласници. Тие почнале и
да пишат, не само подобро би запамтиле, туку и како би се помогнало и утврдило
преданието на нивните песници. Те така писаната книжевност почна како мала реченица после да се претвори во цела поплава“.
Тн.Грци (Хелени) имале пелазгиски=тн.словенски јазик,кој бил тн.Хомеров.
„На тој начин пишењето настанало од цртањето. Најпрво, и за други времиња, постоело како тајна и умен делокруг на само извесен мал број луѓе од нарочит
сталеж, и било прост придодаток на бележење со помош на слики. Ама после требало да се дојде до извесни очевидни користи, и тоа сосем независно од воведувањето на способноста на изразувања. Требало пишењето да се створи нешто попоедноставно од непосредни слики, и да се вообичаи и вкалапи во правила. Еден од
разлозите за тоа бил што на тој начин би можело да се испрати писмо разбирливо
како за оној кој ги испраќа така и за оној кој го прима, ама не и за непосветените.
Втор разлог бил тој што сешто би можело да се забележи, така да се потпомогне
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памтењето свое и на своите пријатели, а со тоа ништо нарочито да не í се открие
на простата светина. Меѓу некои од најраните примери на египетски писма, се најдуваат, на пример, медицински рецепти и маѓионичарски обрасци.
Пресметки,писма, рецепти, спискови и упатства: тоа ни се најрани од пишаните споменици. А затоа, и воколку се проширила вештината на пишење и читање,
се појавила и она чудна желба, она допирлива желба, така општа на сите лудски битија, да се изненади некоја туѓа и далечна личност со тоа што би се напишало нешто што ќе се запрепасти, некаква тајна, некаква чудна мисла, или дури нечие име,
те така многу позно име, кога она лице веќе нестане, да може тоа име да се запази и
да го занимаат мислите некакво друго лице. Дури и во Сумер луѓето по ѕидовите
чкртале, и сите негови стени, негови згради, сè дебело прекриено со имиња и самозаблагодарувања на разни кралеви, тие најглавни човечки заблагодарувања. Половина натписи на стариот свет можда е таква природа, ако, то ест, ги групираме и
посмртниците со испишани имиња и со заблагодарувања, оти во многу случаеви
веројатно уште за животот ги припремале самите покојници.
Тежнеењето за грубо самоистакнување, како што, на пример,е врежување на
имиња, како и наклоност кон тајните споразумувања, долго го наметнувала пишењето на доста спутан опсег. Ама, делувало и она другото, во поголема мера вистински општествената желба како луѓе, желба нешто да се каже. Подлабоката можност
на пишење, можноста на познатно проширување, одредување и втемелување на
знаењата и преданијата, постанале очевиден тек после долгите векови. Ќе биде занимливо на ова место во врска со тоа да истакнеме извесни основни чинители за
животот на кој сме му придавале нарочита важност и во своите порани глави. Тие
не фрлаат светлост само на огромната вредност на пишење во човечката историја,
туку и на улогата која писмото веројатно во иднина ќе го одигра.
1.- Мора да се запамти дека животот претставувал на почетокот, и воколку
старите умирале а младите се раѓале, само непрекинат низ свест без стална и непрекината врска.
Створењата, како што е влекачот, во својот мозок има способност за искуство; ама, кога угини единката, со неа умира и нејзиното искуство. Повеќето нејзини побуди потполно е нагонско, а целиот нејзин душевен живот е плод на наследственоста (наследство со родување).
2.- Ама, обично цицачите додале со чистиот нагон и предание, предание
искуство што се стекнува со подржавањето на мајчиниот пример, а и кај духовно
развиени животни, како што се кучињата, мачките или мајмуните, и со извесен вид
нема поука. Оттука, на пример, мачката ги казнува своите мачина за немирлук. Тоа
исто го прават и мајмуните.
3.- Примитивниот човек додал на својата способност за пренесување на
искуствата на вештината претставувања и говор. Започна сликарско и скулпторско
бележење, како и усмено предание.
Усменото предание до највисоките можности се развиле барди или гуслари.
Тие направиле многу јазикот да се створи онаков каков е денес.
4.- Со пронајдување на пишењето, кое се развило на сликите, било човечкото предание во состојба да постане попотполно и многу поточно. Усменото предание, кое дотогаш се менувало од век во век, станало да се зачврстува. Со стотина
километри разделените луѓе можеле взаемно да ги сопштуваат своите мисли. Сè
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поголем број на човечки битија почнал сега да учествува во заедничкото познавање
на пишење и во заедничкиот смисол за минатото и иднината. Човечкото мислење
постоело јако на некоја поширока делатност, во која стотина умови можело по разни места и во разни векови взаемно да реагира постанало тоа сè попродолжно и
попостојан процес“.
Бидејќи Белците биле еден народ, кои во леденото доба живееле во Левантот, нивниот јазик бил ист- со иста основа. Следи тој така и се развивал... За пример
се Бригите- Македонците во Пакистан. Нивниот јазик ја има истата бригиска основа, исти градежи, исти традиции и обичаи, иако тие немале допир со своите од времето на Александар Македонски. Па во нивната околина живеат сосем други во сè.
„5.- Потполна моќ на пишење меѓутоа не му се укажало на светот во секојликата своја вредност уште за стотина нарастувања, оти долго време не е остварена
мислата напишаното да може да се умножува со печатење на првобитниот напис.
Един начин каков спис умножен бил во тоа што едновремено се работел и препис,
и така книгите биле ретки и скапи. Во човечките умови намерата какви ствари да се
одржат во тајност, околу нив да се предизвика какво обожување и тајна, била секогаш мошне јака, оти на тој начин би се постигнало како некое првенство над останатите.Тек денес големи гомила на човештвото учат да читаат, те достигаат до ризницата на знаење и мисли наслагани по книгите.
При сè тоа, од првото писмо па понатаму, во човечките умови почнал нов
вид предание, постојано и бесмртно предание. После тој живот, низ човештвото,
постанувал сè појасно и појасно свесен за себе и својот свет. Тој траг на умниот пораст кој го пратиме низ историјата мошне е слаб, и уште послаб во светот на страшното незнаењ и заборав. Тука тој е како каков зрак на светлоста што поминува
низ пукнатината на притворените врати во мрачна соба. Пополека се шири, расте,
додека најпосле не наиде на тренуток во европската историја под притисок на печатот вратата побргу се отвара. Знаењето засветува, и сјајејќи престанува да бива
повластица на повластеното малцинство. Та вратите сега сè пошироко се отворуваат, и светлоста постанува и во позадината сè појасна. Уште е магловито, уште сјае
низ облаците прашината и пареата. Вратите уште не се до пола отворени. Денес нашиот свет тек се најдува тен во почетокот на своето сознание“. (Следи стр. 113,РИ)
БОГОВИ И ЅВЕЗДИ, СВЕШТЕНИЦИ И КРАЛЕВИ
Х.Џ. Велс продолжува: „Ако обратиме внимание на оние нови заедници на
човечкото битите што се засноваше по Египет и по Месопотамија, гледаме како од
сè останатото по тогашните градови понајповеќе се истакнува каков храм или група храмови. Во извесни случаеви се подигнува во тие предели покрај нив и каков
владетелски двор, ама храмот е изнад дворот. Храмовите имало насекаде по градовите, како во феникиските така и во грчките или римските градови, кога овие станале да се подигнуваат. Кнос, со сите свои обележја на угодност и уживање, како и
сродните градови кај егејските народи, имал во својот состав и верски светилишта;
а поново на Крит има храмови кои се одвоени од тие дворови, а кои и сами се големи како цели градови. На нив најдуваме секаде по стариот просветен свет. Каде
год настапила некоја првобитна просветеност, било тоа во Африка, Европа или западна Азија, се подигал и по каков храм; а каде просветеноста е најстара, во Египет
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и во Сумер, на пример, и храмовите се најупадливи. Како Ханон доспеал до она место за кое мислел дека е најзападна точка Африка, му подигнал храм на Херкул“.
Бидејќи Херкул бил пелазгиски бог, Фениките биле Пелазги: Фени=Вен-ети.
„Почетоците на просветеноста во историјата се јавуваат упоредо со појавата
на храмовите. Тоа двојно се поврзало. Од почетокот на развивањето на градовите,
во историјата наедно настојува и раздобјето на храмовите. Градската заедница се
подигнала околу првите светилишта за крвна жртва во доба на сеидбата.
Во сите тие храмови постоело светилиште. Изнад светиштата обично стоел
каков голем лик, со повеќе каков чудовишен полуживотински облик, пред кој се
најдувал олтар за жртва. Во грчките и римските храмови на позното доба, меѓутоа,
таа приказна била понајчеста какво боженство во човечки облик. Тој лик час се
сматрал како боженство само по себе, час поново само како и ознака на боженство,
заради чие обожување храмот и постоел. А во врска со тие храмови тука бил и извесен број, и тоа често знатен број, свештеници, свештенички и храмовни слуги,
обично облечени во нарочито рухо; тоа бил важен дел од градското население, посебен ред,кој се дополнувал од најумните луѓе одбрани од сето останато население.
Првобитна должност на тоа свештенство се однесувало на служење и на
принесување на жртви на боженството на дотичниот храм. Тоа се работело, само не
во секое доба, туку во некои одредени денови и времиња. Поднесување на жртви во
добата на сеидбата бил прв и најглавен меѓу овие обреди. Со сточарството и земјоделството во човековиот живот се појавил и смисол за разликување на годишни доба, како и измеѓу еден ден и друг; за тоа понајповеќе водел сметка храмот со своите
свештеници. Така во градовите на старото доба храмот служел за што служи денес
часовникот и календарот на писачката маса.
Ама, покрај овие првенствени сврхи, во врска со повремените принесувања
на жртва и календарско посматрање, храмот служел уште и многу што друго. Во
првите храмови почнале да се бележат и запишуваат поедини настани; во нив е и
удрен темелот на пишењето. Тука се насобирало и сите други знаења. Светот одел
во храмовите не само во гомила заради светковината, туку поединечно за помош и
поука. Првите свештеници исто така биле лекари и вражачи. Веќе и во најраните
храмови наидуваме на принесување на помали жртви заради какви лични и посебни сврхи, а тоа се врши уште и сега по капелите на католичките цркви, ex votos,
каде се пружа олеснување со какви мали амајлии во облик на срце или какво излечен дел на телото, каде се услишува молитвата и примаат заклетви. Во храмот на
месечевиот бог од Ур, пред четири илјади години, кога тоа средиште за служење на
боженство веќе постанало важен големопоседник, наидуваме дека бил заснован веќе во чисто работно-индустриски начин на работа. Се одржувале точни пресметки
за плаќање во производи од страна на оние кои ја обработувале земјата, и се издавани признаници од кои постоеле преписи. Богомолките и робовите работеле по
црковните работилници, каде плетеле и ткаеле волна која тука е донесувана како
данок, и притоа примале и оброци према својата работа, што сè внимателно се бележело. Е јасно дека овде пред себе го имаме оној бројчан сталеж од животот на
пораните ловци, сталежот вражачи, чувари на светиштата и донесувачи на среќа,
кои упоредо со развојот на цела заедница, се подигнал на несразмерно повисок степен, како по работа, така и по положба во угледот, како важен дел во составот на
развитокот на заедницата од варваризмот до просветената населба, од несреден
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живот до уредена работа. Исто така е очевидно и дека тие се неодредено бојазни од
чудни битија (како и надеж во помош од нив), желба да се умилостиви незнаената
сила, сировото тежнеење за очистување и нагонското чежнеење за влијание на околината и со знаење (за што говоревме во главата ‘Првата мисла’),- дека сите тие чинители допринеле на развитокот и угледот на тие нови општествени чинители- на
храмот“.
Се кажа: „Веќе и во најраните храмови наидуваме на принесување на помали жртви заради какви лични и посебни сврхи, а тоа се врши уште и сега по капелите на католичките цркви, ex votos, каде се пружа олеснување со какви мали амајлии во облик на срце или какво излечен дел на телото, каде се услишува молитвата
и примаат заклетви...“.
Со ова се потврдува, со покатоличувањето на Повеќебожците во Европа изчезнувале повеќебожните традиции, кои до денес во католичката црква се одржале.
„Храмот е створен од сложени потреби. Тој се развивал од многу ’ркулци и
нужности, а богот или божицата на тој храм биле производ на маштање и се створени од сите видови побуди, мисли или полумисли. Едно боженство оличувало поглавито на едно, друго боженство поново друг вид мисла. Е потребно да се обрати
малку повеќе внимание на таа разниликост на потеклото и многуструкоста на поимите кои служат за основ на поедини боженства. Тоа вотолку повеќе што денес
постој обилна книжевност за потеклото на верата, во која поедини писатели сакаат
да истакнат час една час друга замисла како водечка и одлучувачка. Професорот
Макс Милер н. пр. неуморно ја истакнува важноста на сонцето и обожувањето на
сонцето. Тој би сакал денес да не убеди дека раниот човек никогаш немал желба
или бојазни, никакви свои желби да дојде до моќ, никакви мории ни маштања, туку
неуморно и непоколебливо размислувал само и едино за благотворниот извор на
светлост и живот на небото. Навистина, зората и зајдувањето на сонцето се два значајни чинители во секојдневниот живот, ама ипак тоа се само два чинители измеѓу
толку други.
Раните луѓе, пред три до четири стотини колена, имале мозоци мошне слични на нашиот мозок. Маштањето од нашето детство и младоста можда се најдобар
клуч за разбирање на старите вери. Секој кој може да се потсети на тие свои сопствени мисли од добата на детството, ќе ја разбере лесно неодреденоста, настраноста и нескладната разноврсност на првите богови. Сончевите богови, без сумливост, имало и во почетната историја на храмовите, ама тука имало и боженски водени коњи и јастреби, боженски крави, чудовишни машки и женски ужаси и богови
на чудата достојни на почитување. Имало богови кои не биле ништо друго до парчиња метеорски стени, кои, на најголемо запрепастување, паднале од небото, па и
богови кои биле какво обични и природни камења, кои со каков случај имале чуден
или занимлив облик.
Некои богови, како Мардук, вавилонски и Баал (=господ) феникиски, канаитски, па и на други народи, во својата основа биле мошне веројатно чудовишни легендарни битија баш онакви исти како што би можеле денденес да ги замислат малите деца. Народите со стални населби, се вели, кога би го замислиле каков бог,
одма би му створиле и жена. Повеќето египетски и вавилонски богови биле оженети. Кај боговите на номадските Семити не постоеле тие склоности кон бракот, како
што е и со децата, меѓу жителите од гладните степи, исто така малку се жудило.
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Кога веќе така богот го ожениле, било сосем умесно да му се одреди и куќа
во која ќе живеат, и каде би можело да му се донесуваат понуди. Со чуварот на таквата куќа би постоел сосем природно некој човек од науката, каков вражач. Сите
степени на развиток на каков ран храм и раното свештенство потполно се разбирливи и природни; тој развиток почнувал со стварање на стална населба, со множење на земјоделско население, после што набрзо би се подигнал и голем храм со свој
кип, свое светиште и олтар на една страна, а на другата со долг црковна просторија
каде би стоеле богомилците.
И тој храм, со тоа што ги водел своите книги и имал свои тајни, со тоа што
бил средиште на моќта, извор на совет и упатства, со тоа што трагал и привлекувал
во својата служба бистри луѓе, би постанал природно некој вид мозок на целата заедница. А народот ги обработувал нивите, чувал добиток и останал лесноверен. Во
храмот живеел бог, кого ретко го гледале те затоа во својата вообразованост го преувеличувале; неговата склоност донесувала благостојба, додека гневот негов би
значел несреќа. Со мали какви склоности можело боженството да се умилостиви,
то ест можело да се добие помош од неговите посветени слуги. Бил величествен, и
имал толку многу моќ и сознание дека не било пристојно да се покаже према него
непoкорен дури ни во самите мисли. Свештенството пак обично било на повисок
умен степен од народот, па за сè тоа се размислувало кадекаде постварно и попрактично“.
„Би можеле овде да забележиме мошне занимлива околност кај главните
храмови во Египет, а и во Вавилон, мада во тој поглед зачуваните рушевини не ни
пружаат доволно податоци. Извесни храмови со иста намена биле изградени така
светилиштето влезот вазда им биле свртени во ист одреден правец. Кај вавилонските храмови тоа било најчесто према исток, со тоа да биде свртено со лице точно
кон местото каде на ден 21. март и 21. септември, на ден равнодневница, се родувало сонцето. А треба да се забележи и тоа дека во доба на пролетната равнодневница Тигар и Еуфрат се разликувале.Пирамидите кај Гизех исто така се свртени од
запад према исток. Ама, јужно од нилската делта многу египетски храмови не стојат свртени кон исток, туку во оној правец каде се родува сонцето на најдолгиот ден
- а во Египет поплавите и настануваат баш околу тој ден. Други, поново, биле свртени скоро сосем према север, додека уште некои биле свртени на онаа страна каде
ѕвездата Сириус се појавува, или кон местата на родување на кои други значајно
ѕвезди.
Овој одреден правец при градење на храмовите се доведува во врска со чинителот дека веќе мошне рано почнале да се доведуваат во врска разни богови со
сонцето и поедини ѕвезди недвижници. Што год милела гомилата на простиот и непросветен народ, храмовите свештениците почнале да ги доведуваат во врска со
движењата на небеските тела со онаа моќ што се најдувала во светиштето. Тие размислувале за боговите на кои им се служело и им продавале нови обележја. Се
вдлабочувале во тајните на ѕвездите. Се мислело дека тие светла тела, онака без ред
се растурени по небескиот склоп, што свечено и тихо кружат онаму горе, мораат да
имаат некое значење за човештвото.
Покрај останатото на ваков одреден правец при подигнување на храмовите
служел и како олеснување за одредување на големата свеченост за Нова година.
Едно едино утро во годината, и само тоа утро, во храмовите свртени према сонче-
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вото излегување на најдолгиот ден во годината, првите сончеви зраци би се пробиле низ сумракот во храмот, би се провлекувало долж долг ред црквени столбови, те
би го обсјаил богот на олтарот, да блесни како во слава. Уската, мрачна структура
на старите храмови како нарочито да била удесена за таков впечаток. Светот тука
се насобирал без сумливост уште во мракот, пред зората. Во темнината се појавувало и принесувало можда жртва. Само богот стоел нем и невидлив. Кон нему се воздигнувале молитви и повикувања. И тогаш пред очите на богомолците, пред очите
надразени со темнина, во часот кога сонцето зад нив пополека излегувало, одненадеж богот засјаел обливен со првите сончеви зраци.
Вака било не само кај повеќето египетски, асирски., вавилонски и источни
храмови, туку тоа ќе го најдеме и кај грчките храмови. Ист е случајот и со повеќето
мегалитски кружни градевни по Европа. Небескиот алтар во Пекинг е свртен во правец на положбата на сонцето на најкраткиот зимски ден. И во деновите на кинеското царство, до пред неколку години, најважна должност на кинескиот цар била
споменатиот ден да се моли во тој храм за плодна година, и тука да принесе жртва“
Белците од Источното Средоземје стигнале до Виенам (мали зурли), Кина
(градежи...мумии на Белци со руси коси) и Јапонија (Јап-ет=Џафет- во Океанот потонат град на Белци), чиј симбол било Сонцето. Ама дури за мегалитите во Европа.
„Веќе на некои 3000 години пред Христа египетските свештеници изработиле мапи на ѕвезди и соѕвездија, те го поделиле зодијакот во дванесет отсеци“.
На до ваквиот степен на развиток им претходел развитокот во Левантот.
Со тоа што недостасуваат наоди за постепен развиток, тајната е во Левант.
„Оваков напредок во астрономското истражување и развивања на астрономските поими е најочевидно, ама никако едини доказ за мошне умната делатност
која се развивала во старо доба околу храмот. Меѓу многуте денешни писатели постои занимлива склоност да се потцени свештенството, и да говори за свештениците како тие отсекогаш биле препредедењаци и лажговци, кои гледаат да се користат со човечката простодушност. Всушност, за друго време тие биле един ред кој
умеел да пиши, едини читатели, едини научници и едини мислители. Тие ги претпоставувале сите стручни редови на тоа време. Иземање кај свештенството, тогаш
воопшто не сте можеле да дојдете ни до книжевноста ни до икакви други знаења.
Храмовите биле не само ѕвездари, библиотеки и болници, туку и музеји и ризници.
Оригиналното Ханово Патување висело во еден картагински храм, а во друг биле
обесени и чувани кожи од неговите ‘горила’. Сè што имало трајна вредност во животот на каква заедница, таму се склонувало.
Давниот грчки историчар Херодот (485. до 425. пред Христа), ја собрал повеќето своја граѓа од свештеници по земјите со кои поминувал, и очевидно дека тие
го сретнувале мошне љубезно и му ставиле на располагање значајни извори. Светот
вон храмовите бил уште секогаш свет на човечки битија сосем неписмени и неспособни за подлабоки размислувања. Тие битија живееле од ден во ден исклучиво
само за себе. Освен тоа имал малку докази за тоа дека свештениците го обманувале
народот, или дека овој према првобитното свештенство се чуствувало ма што друго
до поверување и љубов. Дури и големите освојувачи на позните времиња вазда се
труделе што повеќе да дојдат до согласност со свештениците на оние народи и градови кои би сакале да ги покорат, а сè тоа поради огромното влијание на тие свештеници на народот.
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Без сумливост дека, према духот и квалитетот на свештенството, имало поголеми разлики измеѓу еден храм и друг, измеѓу една вера и друга. Едни веројатно
биле сурови, други злобни и пожудни, многу поново тапи, затупени и заглупени во
своите преданија; ама, треба да се има на ум и дека и во поглед развраќивање, расипување и попуштање на секое свештенство постоеле одредени граници преку кои
не можело да се премине. Оти свештенството морало да води сметка да ја одржува
својата моќ над општата народна свест. Затоа не можело да се премини преку граница која народот не би го поднесувал, па било тоа кон мракот, било кон светлоста.
Нивната власт најпосле била заснована во извесно убедување дека боженството е
угодно што тие го чинат“.
„Најраните просветени власти биле во рацете на свештениците. Ни на крајот
ни какви војсководци не биле тие кои први на луѓето им ставиле плуг во рацете и
ги населиле на стални населби. Тоа го направиле мислите за богови и за обилие,
кои се сеени меѓу покорениот свет. Како што знаеме, сите рани сумерски владетели
биле свештеници, а постанале тоа само затоа што свештениците биле главни личности. Свештеничката власт имала свои извесни слабости, како што има и некоја
посебна и длабоко вкоренета снага. Власта на едно свештенство се простира само
над неговиот сопствен народ. И таа е заснована во покорност до која се дошло со
таенствени бојазности и надежи. Свештенството е во состојба својот народ да го
собери за каква војна, ама само неговото ослонување на преданието и сите негови
начини го чинат неспособен за икаков војнички надзор. Према каквиот надворешен
непријател вазда е слаб народ со кој свештениците управуваат.
Поврв на тоа, свештеникот е лице заколнато, обучено и посветено, лице кое
му припаѓа на нарочит ред, те доследно содржи во себе жив дух на својот ред. Тој
својот живот го предал на својот храм и на својот бог, на свештенството и храмот.
Тој за чест на својот бог и живее и умира. Само, во поблискиот град или село постои друг храм со каков друг бог. И тој стално е обземен со брига својот народ да
го зачува што подалеку од тој друг бог. Вероисповеста и свештенството по своја
природа се склони на секташтво. Дали сакаат да ги преобратат, да надвладеат, додека никогаш не настојуваат да се здружуваат и мират. Први наши поими за настаните во Сумер, низ бледа и несигурна светлост од времето пред но што историјата честито и започнала, се основаат на извесни податоци за сукобите измеѓу поедини свештенички редови околу првенство на ова или она боженство.Пред но што
Семитите ќе ги покорат, Сумерите никогаш не биле ни обединети. А ист таков неизлечив сукоб измеѓу свештенството ги ишарал и сите рушевини на храмовите по
Египет. Не било ни можно стварите да се развиваат другчие, кога имаме на ум на
какви сè односи верата се развила.
Во стариот свет таква состојба на стварите, во кој свештениците ги држеле
во своите раце потпуно цела власт, престанало да постои пред дваесет и пет векови;
ама, во Америка дури и до пред илјада години можело да се најде уште некое примитивно свештенство каде со своите жртвеници владее над цела една просветеност.
Тоа било во Средна Америка и во Јукатан. Во Мексико свештеничкиот свет се најдувал под една монархија која била на многу што слична на вавилонската монархија. Храмот и палатата се состоеле така да се рече едно покрај друго. Во Перу владеел, поново, некој боженски монарх сличен на фараонот. А во изчезнатата мајанска просветеност, која зад себе оставила така дивни рушевини по бујните прашу-
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ми јужно од Мексико и во Панамскиот Земјоуз, свештеничкиот сталеж одржувал
крвожедна и строга превласт. Секаде на светот свештенството во своето доба доаѓало до врв на својата моќ, после да би го отстапило местото на други сили. Едино
мајанското свештенство допрело најпосле до крајен развиток, до последна претерана карикатура на свештеничкиот систем. Тие својот календар го разработувале и
испреплетиле толку, додека од него најпосле не постана како некоја збрка на скриени белешки. Својот жртвен обред го одвеле до најголема крајност во правец на
чулни возбудувања. Нивното вајарство, мошне вешто и обработено, носи во себе
некој чуден недостаток, со нечие лудачко во своите украси. (Мак. колонисти, Р.И.)
Заблагодарувајќи воглавно на двете битни слабости на свештеничката власт, наиме, неспособноста на свештенството за успешно управување со војската и
неговата неизбежна завист према сите други вери, можело да се појави моќ на световното кралство. Било каков надворешен непријател превладеал те му наметнал на
народот крал, било да се свештеници, кои не сакале да попуштат едни на други, поставиле каков заеднички војсководач, кој во добата на мир би ја задржал во своите
раце помалку или повеќе власта, тек тој световен крал би образувал околу себе група следбеници и, во врска со војното уредување, почнал да зема удел и во управувањето со редовните народни работи, делејќи ја на тоа поле власта со свештениците. И така, створен од свештениците и покрај свештениците, кралот стапил на
позорница на човечката историја како супарник на свештениците. Голем дел на позните искуства низ кои човештвото поминало треба да се разбере само како развијање, сложеност и изокретање на онаа свесна или несвесна борба што ја воделе
храмот и дворот, тие два посебни системи на владеење над луѓето.
Тој сукоб се развил најпотполно во првобитната средишта на просветеност.
Варварските ариски народи, кои постанале најпосле господари над сите стари просветености од истокот, како на западниот свет, на својот пат кон просветеноста никогаш не можеле да поминат низ мена на црковната управа; стигнале од веќе позно
до просветеност, тек што таа драма веќе се одиграла. Поимите на црквите и кралствата ги примиле оние покорените попросветени хамитските и семитските народи,
кога тие поими биле кај нив веќе потенко развиени.
Во месопотамската просветеност очевидна е поголема важност на боговите
и свештениците, ама дворот ипак постепено добивал мах, додека најпосле не бил во
состојба да започне крајната борба за врховната власт. На почетокот, во историјата,
дворот, напоредо со храмот, стоел осамен, а бил послаб од храмот нарочито поради
своето незнаење. Само свештениците умеат да читаат, само свештениците сè знаат,
а народот од нив не се бои. Само, при разминување на поедини вери се појавува за
дворот погоден тренуток. Од другите градови, од редовите на заробениците, од поразените и пригушените вери, дворот доаѓа до луѓето кои умеат исто така да читаат
и да се разбираат за вражбини. Така странецот Мојсиј можел да се подигне против
домашните вражачи. На тој начин и дворот постанувал средиште за пишење и бележење; а кралот почнува да мисли сам за себе и да постанува сè повеќе политичар.
Околу дворот се прибиваат и трговците и странците, па ако кралот и не располага
со потполни податоци за сè и не поседува онолку научнички совршености како свештениците, тој многу штошто посматра со поширок поглед на искуство во животот
и посвежо, е обавестен непосредно, од прва рака, и е поблиску до стварноста“.
Авторот кажа: „и оној ‘ковчег од ругузина’,во кој мајката го скрила Мојсиј“.
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„Свештеникот стапува во храмот уште мошне млад, таму има да проведе
многу години како новајлија на тешкиот и долг пат, во учење на незграпните писма
на примитовното доба.
Како што подоцна ќе видиме,свештеникот секогаш не водел борба како конзервативен и неимагинативен противник. Понекаде каков крал имал навистина да
се бори против тесноградното и ѓудливото свештенство; а понекогаш поново свештенството го подржувало становиштето на просветеноста против каков дивјачки,
себичен или назаднувачки крал.
Од првото раздобје на таа основна борба околу политичката превласт, од
4000 години пред Христа па до Александар Велики, ќе забележиме само некои нарочито крупни настани“. (Александар Македонски, Р.И.)
„Во првите денови на Сумер кралевите по градовите биле пред свештениците и врачарите но кралеви. Тек кога страните освојувачи побарале некој начин својата власт да ја прошират на таа земја, а во врска со нејзините постоечки установи,
разликата измеѓу свештеникот и кралот постанала потполна. Ама свештеничкиот
бог останувал и понатаму врховен господар како над земјата така и над свештениците и кралот. Тој било општи. Богатството и власта на неговите храмови и установи ги надминувале кралевите. Тоа бил случај нарочито во опсег на градските ѕидови. Еден од најраните владетели кого гледаме дека работите на својата заедница ги
зема чврсто во своите раце есте Хамураби, основач на првото вавилонско царство.
Тој тоа го чини старајќи се ипак да биде према боговите до, крајност внимателен.
Во некој натпис каде се говори за некои работи на наводнувањето во Сумер и Акадија, тој почнува вака: ‘Кога Ану и Бел ми повериле да управувам со Сумер и Акадија...’. А имаме и еден зборник на закони на тој истиот Хамурабиа, најраниот зборник за кој знаеме, а на заглавјето на тој зборник го гледаме Хамурабиевиот лик како прима закон од неговиот номинален прогласувач, богот Шамаш.
Од времето пред таа Хамурабиева слика е откопан недавно рељеф од Ур, на
кој се гледа како бог на месецот му наредува на кралот Ур-Енгуру да му изгради
храм, те уште во таа работа и лично му помогнува. Кралот е претставен во положба
на слуга.
При освојувањето на каков град од голема политичка важност неговиот бог
да се однесе и да биде како некој подреден бог во победниковиот храм. Тоа било
многу поважно отколку еден крал да го покори другиот. Еламиќаните така го однеле Меродах, вавилонскиот Јупитер, а Вавилонците не се чуствувале независни сè
дотогаш не го повратиле“.
Следи Белците биле еден те ист народ со исти богови, со различни имиња.
„Ама, бидувало победникот да се плаши од победениот бог. Во веќе споменатата збирка на писма упатени на Аменофис III и IV од Тел-ел-Амарна во Египет,
се најдува и едно писмо од митанскиот крал Тушрата, кој ја покорил Асирија и го
однел кипот на божицата Иштар. Се чини дека он тој кип го испратил во Египет,
донекаде да го признае првенството на Аменофис, ама донекаде и што се боел на
нејзиниот гнев (мисли Винклер). Во Библијата се раскажува како Филистејците го
однеле како знак на победа еврејскиот ковчег на заветот, и тоа во храмот на богот
Дагон во Ашдол, и како Дагон паднал од своето постоље и се разбил, а жителите на
Ашдол заразата ги покосила. Во овој оддел, позорницата на историјата сета е исполнета со богови и свештеници, а ни трага нема од кралевите.
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Низ сета историја на вавилонските и асирските царства, како ниеден владетел во Вавилон не се чуствувал сигурен во својата власт сè додека не ги ‘додирнал
Беловите раце’. Тоа би значело дека Беловите свештенство го примило како божји
син и претставник. Што нашето познавање на асирската и вавилонската историја
била поодредена, тоа е појасно дека политичките борби на тој свет, преврати, династички промени, сплетки со страните сили, се движеле понајповеќе околу споровите измеѓу многубројното, моќното и богатото свештенство и сè повеќе, ама уште
свештенство недорастено на световната власт, монархија Кралската власт се ослонувала на својата војска, која обично била составена сè од самите туѓинци-најамници. Ваква војска зачас би се побунила, ако би останала без своја награда или пљачка,а било лесно и ваква војска да се поткупи. Еднаш веќе меѓу владетелите на асирското царство сме го споменале името Сенахериба, синот на Саргон II. Сенахериба ги влпекал во жестокао карање со вавилонските свештеници. Тој никогаш не ја
‘допирнал Беловата рака’. А најпосле се обрачунал со свештенството со тоа што до
темел ја разорил освештената, храмовска четврт на градот Вавилон (691. год. пред
Христа), а Бел-Мардуковиот кип го пренел во Асирија. Го убил подоцна еден од
неговите синови, а неговиот наследник Есар-Хадон (негов син, ама не оној што го
убил), нашол за корисно и потребно Бел-Мардук да го врати и наново да го изгради
неговиот храм, како на тој начин би се измирил со богот.
Асурбанипал (грчки Сарданапал), син на оној Есар-Хадон, нарочито е занимлива појавата од гледиште на тој однос измеѓу свештенството и кралот. Измирувањето на неговиот син со Бел-Мардуковите свештеници отишло толку далеку Сарданапал го добил вавилонското вместо војничкото асирско воспитување. Тој постана голем љубител на глинените споменици од минатото. Неговата библиотека
сега е најдрагоцен извор на историското градиво на светот. Ама, покрај сите свои
оданости на науката, тој ја држел чврсто во своите раце асирската војска. Привремено завладеал и над Египет. Ја загушил некоја побуна во Вавилон и издржал извесен број успешни војни. Тој скоро бил последен од асирските владетели. Асирските
племиња, кои беа вешти во војувањето во свештеничката служба, и тоа нарочито
Скитите, Меѓаните и Персијците, напаѓале задолго од север и северо-исток на Асирија. Најпосле, Меѓаните и Персијците склопиле сојуз со номадските семитски Халдејци од југ за заеднички напад во Асирија. Асирската престолнина Нинива подлегнала на навалите на тие Аријци 606. година пред Христа.
На шеесет и седум години после тоа ариско заземање на Нинива, со која
прилика Вавилон им бил оставен на семитските Халдејци, последниот монарх на
халдејското царство (второто вавилонско царство), Набонид, Велзацаров татко, бил
свргнат од персискиот владетел Кир. И тој Нарбонид исто така бил необичен учен
владетел, во кого било повеќе ум и машта отколку практично знаење за државните
работи. Тој се бавел со археолошки истражувања и му должиме за датумот од 3750.
година пред Христа, односно Саргона I, датум кој сега повеќе научници го сматраат за точен. Тој бил поносит што тоа бил утврдено и оставил дури записи кои за тоа
говорат. Е јасно дека бил и верски новатор. Градел и преуредувал храмови, па покушал верата да ја усреди во Вавилон, донесувајќи извесен број месни богови во
Бел-Мардуковиот храм. Без сумливост дека увидел слабост и расуло своето царство
поради тие верски разнородноста на вероисповедувањето, па се носел на мислење
дека сите тие вери некако да ги обедини.
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Настаните се развивале меѓутоа и премногу брзо, те не можело да се дојде
до конечно остварување на таа намера. Неговите новотарии предизвикале очевидна
сумливост и непријателско расположение кај Беловите свештеници, кои поради тоа
им придошле на Персијците, те ‘Кировите војници влегле во Вавилон без борба’.
Набонид бил заробен и персиските стражари стоеле пред вратницата на Беловиот
храм, ‘каде службата продолжила без прекин’.
Кир стварно воспоставил персиско царство во Вавилон со Бел-Мардуковиот
благослов. Тој ги задоволил свештеничките конзервативни нагони со враќање на
разни месни богови во нивните стари храмови. Така исто ги вратил во Ерусалим
Евреите, одведени во вавилонско ропство. И тоа за него била од непосредна политичка важност. Ама, доведување на неверните Аријци, старото свештенство имало
премногу скапо да плати за таквото одржување на своите исклучиви власти по храмовите. Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите на Набонид, тој искрен еретик, да ги слушале неговите намери, и им изглегле во пресрет на потребите
на новото доба. Кир влегол во Вавилон годината 539. пред Христа. Околу годината
521. во Вавилон се подигнала поново побуна; а 520. друг еден персиски монарх,
Дариј, ги срушил неговите ѕидови. За две стотини години потполно изумреле БелМардуковите свечени обреди, а Бел-Мардуковиот храм им служел на градежниците
за камен мајдан“.
Стои: „Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите на Набонид,
тој искрен еретик“...„За две стотини години потполно изумреле Бел- Мардуковите
свечени обреди“.Следи појава на еднобожеството- наследство на Ехнатон: е=а, х=г.
Се говори за Евреи. Меѓутоа, Библиските Евреи историски не биле познати.
Се кажа: „Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите на Набонид“. Па следи околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите на
свечено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони на Мојсиеви“.
„Историјата за египетското свештенство и на кралот е слична на оваа вавилонска, ама не е ни на кој начин споредна со неа. Сумерските и асирските кралеви
биле свештеници кои останале кралеви. Тоа биле посветовени свештеници. Египетскиот фараон не изгледа дека одел со тој пат. Фараонот располага веќе и во најстарите записи со сила и важност далеку поголема отколку икаков свештеник. Тој,
всушност, е бог- нешто повеќе отколку свештеник или крал.
Не знаеме како се дошло до таа положба.Никаков сумерски, вавилонски или
асирски монарх не би имал толкаво влијание на својот народ да овој направи сè она
што направиле фараоните од IV династија, кои изградиле пирамиди и постигнале
народот да им работи на тие огромни потфати. Пораните фараони биле веројатно
сматрани како овоплодени на врховниот бог. Зад главата на големиот Шефренов
кип стои јастреб-бог Хорус. Така, еден позни монарх како што е Рамзес III (XII династија), на својот саркофаг (што се најдува само во Кембриџ) е претставен како на
себе носи нарочито ознака на три големи египетски богови. Тој носи два скиптари
на Озирис, богот на денот и воскрнувањето; на главата му се рогови на кравјата
божица Хатор и сончева топка и перја на Амон Ра. Тој не носи само знаци на тие
богови, како каков побоже Вавилонец би можел да носи Бел-Мардукови, туку тој е
само означен како тие три бога во една личност“.
Се кажа: „големиот Шефренов кип стои јастреб-бог Хорус“- било бригиско.
Бригиски и македонски бил јастреб со орел, а тамошен бил буфот и гулабот.
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На стр. 209 Изида е со долги рогови, а стр. 121 Рамзес III со кратки рогови.
„Наидуваме и на извесен број кипови и слики кои ја поткрепуваат мислата
дека фараоните стварно биле синови на боговите. На пример, боженското татковство и родување на Аменофис III (од XVIII династија) е изложено до најситни поединости во низа кипови од Луксор, што повеќе, е сматрано дека се фараони, потекнувајќи од таква боженска лоза, не можат да се женат од пониски општесвени слоеви. Према тоа, било вообичаено да се жени со роднини во такви степени на сродство на какви сега не им допушта брак; се венчавале и самите со своите сестри“.
Само на месопотамско-египетски простори била Семирамида, која била проститутка, или вавилонска курва...Па следи врската била само со Бригите=Брзјаците,
чија сопруга била заблудена Богородица- пречесна. Наследство со Баските и други.
„Оттука почнала борбата измеѓу дворот и црквата во египетската историја
со основи на сосем другчие отколку во Вавилон. Професорот Масперо во еден свој
дел дава занимливи приказ на борбата измеѓу Аменофис IV и свештенството, и тоа
нарочито со свештениците на големиот бог Амон Ра, господар на Карнак.
Мајката на Аменофис IV не била од фаронската лоза. Изгледа како неговиот
татко, Аменофис III, се оженил од љубов се некоја поданица, убавата Сиријка по
име Тии. Професорот Масперо најдува зачетоци на карања во отпорот против тој
брак и во разни неприлики кои на кралицата í ги правеле свештениците на Амон
Ра. Можда таа го задоила својот син со фанатична омраза према Амон Ра. Само,
можда Аменофис IV бил личност со широк поглед. Како и вавилонскиот Набонид,
илјада години подоцна, и тој можда имал на ум каква замисла на духовно единство
во своето царство. Веќе сме навеле дека Аменофис III владеел од Етиопија до
Еуфрат и дека збирките на писма од Тел-ел-Амарна, упатени нему и на неговиот
син, покажуваат голем опсег на интерес и влијание. Во секој случај, Аменофис IV
презел на себе задача да ги затвори сите египетски и сириски храмови, по сето свое
подрачје да го укине секташкото богослужење, и секаде да го воведе служењето на
еден едини бог, богот Атон, сончевиот круг. Тој ја напушта својата престолнина
Теба, која била дури и повеќе град на Амон Ра, но што Вавилон попозно бил БелМардуков град, те ја избра како прва претстолнина Тел-ел-Амарна; а и самото име
‘Аменофис’, кое го посветувало на Амон (Амин), го променал во ‘Акнатон’, ‘сончева слава’. При сè тоа успеал да се одржи против сите свештеници на своето царство цели осумнаесет години, те како фараон на престолот и умре“.
Се говоро за Амон=а мон и Амин=а мин. Само Ман=Мон=Мин...мина=луѓе.
Се кажа: „Акнатон“=акнат он. Сите негови противници од него биле акнати.
И затоа: Акнатон=Ахнатон=Агнатон=а гнат он; гнат=гонат-и=гонади. Од него сите
противници биле гонати. И сè негово било акнато- гонато до прогонато. Па и Македонците биле гонати=прогонати по Via Egnatia во Италија...и он=ан тн.словенско.
„Мислењата за Аменофис IV (или Акнатон) многу се разминувале. Едни го
сматраат просто орудие на омраза на неговата мајка према Амон и како премногу
залубена на маж на една убава жена. Оти тој навистина страсно ја сакал својата жена. Неа í укажувал големи почести. Во Египет воопшто се почитувале жените, а со
ним владеело во разни времиња неколку кралици. Него дури во еден случај го насликале со жена која му седи на колена, а во друг како во колите љуби. Ама, луѓето со кои жените владеат, не одржуваат големо царство, и тоа уште упркос огорченото непријателство на највлијателните сталежи на својата земја. Други го опи-
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шуваат поново како ‘мрачен фанатик’. Кај мрачните фанатици ипак е доста редок
среден брачен живот. Многу повеќе би имало смисла да го сматраме за фараон кој
просто не сакал да важи како бог. Не се само неговите верски политики и неговото
слободно неприкривање на своите лични и природности склоности на она што го
обележува како снажна и оригинална личност. Неговите уметнички поими беа изразито лични и слободни. Тој не дал сликата да му биде изработена со вообичаена
сладковидна убавина на боженски фараон. Затоа неговото лице не посматра, низ
едно меѓувреме од триесет и три века, како лице на вистински човек кој се нашол
сред низ боженски сувопарности.
Осумнасесет години владеење, меѓутоа, не било доволно за онаков преврат
каков што тој го замислувал. Неговиот зет, кој го наследил, се вратил во Теба и се
измирил со Амон-Ра. Тоа бил еден од последните три монарси од XVIII династија,
тројство во кое спаѓал и фараонот Тут-Анк-Амон, за кого последните години се говорело така многу. Тоа бил безначаен младич кој се оженил со Акнатоновата ќерка
и наследница, и кој изгледа дека се најдувал сосем во рацете на Амоновите свештеници. Тој или млад умре или на некој начин го склониле. Само се случило дека неговиот гроб останал скоро едини фараонски гроб во кој подоцна никој не провалил
и не го оплачкал. Останал негибнат сè до наше доба. А тогаш го отвориле и испитале уз новинарска узбуна која наголемо надминала историската важност на тој
гроб. XVIII династија се завршила наскоро после Тут-Анк-Амоновата смрт.XIX,
која ја основал Харемхаб, постанала една од најблиставите и најславните меѓу сите египетски династии.
До самиот крај на староегипетската историја на кралската боженственост го
обзела сета свест тој народ па ги заразила со тоа и мислите на другите раси. Кога
Александар Велики стигнал во Вавилон. Бел-Мардуковиот углед почнал веќе одавно да се смалува, ама во Египет Амон Ра бил уште секогаш голем бог, кој на победничкиот Грк го направи скоро сноб. Амон-Раовите свештеници го подигнале во
доба отприлика XVIII и XIX династија (околу годината 1400. пред Христа) во некоја пустинска оаза храм со пророчиште. Тука се најдувал и еден божји кип кој можел и да говори, да се движи со својата глава и да прима или одбива ливчина со
прашања. Тоа пророчиште уште цвало околу 332. година пред Христа. Се приповеда како младиот господар на светот направил нарочит пат да го посети, како му пријдол на светилиштето, и како кипот му излегол во пресрет од темнината во позадина. (Александар Македонски не се викал Велик- и тој никогаш не бил Грк, Р.И.)
Тогаш настапило возбудување со изменување на поздрави. И мора тогаш да
е речено:
‘Пријди, сине на моите бедра, што толку ме сакаш, да ти дадам кралско достоинство на Ра и кралско достоинство на Хорус ! Ти давам храброст, ти давам со
својата рака шибаш на сите обединети народи !’
Така се случило египетските свештеници всушност го победиле својот победник, и прв пат и некој ариски владетел да е прогласен бог“.
„Борбата измеѓу свештениците и владетелите во Кина не може да се претресува овде ни во кој обем. А во Кина тоа било другчие но во Вавилон; ама, поново наидуваме на тој ист напор владарев да го обори преданието, оти тоа го разединува народот. Кинескиот цар, ‘небески син’, сам со себе бил првосвештеник, и неговата главна должност била е да принесува жртви. Во бурните мени на кинеската
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историја тој воопшто не непрестанал да владее, те едини продолжил да принесува
жртви. Тоа се одржало така сè до скорашно време. И тек пред неколку години престанал да се врши обичајот, према кој царевата должност била да почне секоја пролет со својата сопствена рака орање на земјата. Книжевничкиот ред се одвоил уште
мошне рано од свештеничкиот. Од него се створило чиновничко тело кое им служело на месните кралеви и владетели. Тоа и есте една од основните разлики измеѓу
кинеската историја и историјата ма на кој западен народ“.
Во Кина стигнале Белците. Следи мноштво традиции опстоиле кај Кинезите.
„Додека Александар ја совладувал западна Азија, Кина тонела во големо расуло под последните свештенички цареви од династијата Чо. Секоја покраина ја
држела својата посебност народност и предание, а Хуните се ширеле од покраина
до покраина. Кралот Т’син, кој живеел око осумдесет години после Александар Велики, под влијание на лудориите што по земјата се ширело преданието, решил да ја
уништи целокупната кинеска книжевност; а неговиот син Ши-Хуанг-Ти, ‘првиот
сеопшт цар’, направил необични напори да пронајде и уништи сите постоејќи класики, Тие нестанале додека тој владеел, а тој владеел без никаков обѕир на преданието, и ја здружил Кина во потполно единство кое потраело повеќе векови; ама,
кога умре, понајповеќе поново се појавиле дотогаш скриените книги.
Кина останала обединета, мада не под неговите потомци. После една граѓанска војна дошла до власта нова династија, Хан (годината 206. пред Христа). Првиот
владетел од таа династија не ја продолжил онаа на Ши-Хуанг-Тиова борба против
книжевниците, а н неговиот наследник се измирил со нив и поново воспоставил
класични списи“.
БОГОВИ, ОПШТЕСВЕНИ СТАЛЕЖИ И СЛОБОДНИ ЛУЃЕ
Херберт Џорџ Велс, на стр. 124, продолжува: „Во последните четири глави
го оцртавме стварањето на просветените држави од првобитните неолитски земјоделци. Ова можда почнало пред 15.000 години, и тоа негде околу источните
брегови на Средоземно Море. На почетокот постоело повеќе како некакво градинарство отколку земјоделство во тесен смисол, полоделство. Пред плугот обработувањето се вршело со мотика, и земјоделството во прв мах служело повеќе како
дополна на ловот и грижење околу овците, козите и говедата, од што најпрво семејното племе и доаѓало воглавно до своите потреби“.
Никаде ги нема коњот и свињата, кои не ги познавале монголските Индијанци- тие им припаѓале на Белците кои опстојувале во леденото доба во Левантот.
К.Ј.Нар,33на стр.73:„Слики на разноликост на палеолитската уметност“: „Приказ на еден те ист мотив, коњ, на една ситна пластика (наоѓалиште на Vogelherd
во Германија, слика горе лево) и на сликите од француската спила (Le Portel, слика
горе десно; Niaux, сл. Десно; Lascaux, слика долу) покажуваат разнолико сфаќање и
обликување во уметноста на старото камено доба...“. Белците коњот го познавале.
На стр. 75 во сликата од Lascaux во Франција се прикажани долгорогови говеда, коњи итн. Па следи Белците своите животни ги однеле сè до Источна Азија.
Х.Џ. Велс потоа вели: „Ние ги пратевме во широки потези како, нарочито по
плодните области, се развивале првите населени селски заедници во населените ме33

K. J. Nar, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-Naprijed Zagreb 1976.

66
ста и градови, и како од селско светилиште и селски вражач се стварал градски
храм и градско свештенство. Обрнавме внимание на почетокот на средена војна,
која се развила од селска кавга во подисциплинованата борба меѓу свештеничкиот
крал и богот од еден град против оние од другиот. Нашето изложување преминувало со сè поголема брзина со првите наговестувања од освојувања и царства во Сумер, на пет или шест илјади години пред Христа, па до оној призор кога се подигнуваат големи царства со свои друмови и војски, со натписи и пишани споменици,
со ученото свештенство и кралеви, владетели кои тогаш ги подржува веќе давнешните преданија. Видовме како Египет оди по ист пат. Ги пратевме во широки потези појавите, сукобите и одменувањата на тие царства околу големите реки. Нарочито сме обратиле внимание на податоците за уште пошироки политички поими
кои се наѕираат во делувањата и зборовите на таквите луѓе какви беа Набонид и
Аменофис IV. Дадовме нацрт за прибирање на човечкото искуство низ десет или
петнаесет илјади години, низ опсег време замашен во поредување со позната историја, ама кратко раздобје, ако го одмериле према низ бескрајни поколенија измеѓу
нас и првото човечко битие што во плеистоценско праскозорје почнало да се служи
со кремен. Ама, низ овие четири последни глави пишевме скоро едино, не за човештвото воопшто, туку само за луѓето кои мислеле, на луѓето кои можеле да цртаат,
да читаат и пишат, луѓето кои го менувале својот свет. А каков бил животот нема
гомила кои се скривале зад тие повластени и нивните делатности ?
И животот на обичниот човек бил, се разбира, зафатен и менуван со тие
ствари, онака исто како што ги претрпел своите измени и живот на домашните животни, и како што го менувал и изгледот на обработуваната земја. Ама, тоа било со
најголем дел наметната промена во која просечен човек од земјата суделувал ма колку со својот личен глас или со вољата. Читањето и пишењето уште не било за него. Тој продолжил и понатаму да го обработува своето парче земја и понатаму да ја
сака својата жена и деца, да го тепа својот пес и да се стара околу добитокот, да гунѓа на тешки времиња, да се плаши на сите поголеми поповски вражбини и сè појаката моќ на боговите, и да сака малку што друго на светот да даде повеќе сила над
нив да останат н мир.
Таков бил тој на 10.000 години пред Христа. Така бил, непроменет во својата природа и надворешност, и во доба на Александат Велики. Во поголемиот дел на
светот останал ист таков и денес. Дошло до прилично подобро орудие, до подобро
семе, подобар начин на работа, до нешто посигирно склониште, и ги продавал своите производи, воколку просветеноста напредувала, по подобро уредена трговија.
Ама откако луѓето престанале да лутаат, од човечкиот живот како да се изгубило
нешто од слободата и смисолот за еднаквост. За својата безбедност, свој кров и
уредни оброци имале луѓето да платат и со својата слобода и тешко работење. Во
неосетните степени обичниот човек еден ден увидел дека оној крајок на земјиште
што тој го обделувал и не е негова сопственост; дека тоа му припаѓа на богот, и дека тој имал да отстапи едно делче свои производи на богот. Или богот му го поклонил на кралот, кој го захтевал својот принос порез. Или поново кралот тоа му го
дал на каков свој службеник, кој постанал обичен човек господар. А понекогаш поново било бог, било крал или благородник би имале каква работа, те простиот човек тогаш морал да го остава своето земјиште и својата сопствена работа и да работи за својот господар.

67
Нему всушност никогаш не му било сосем јасно колку тоа парче земјиште
што тој го обделувал бил лично негов. Во стара Асирија земјиштето изгледа дека е
сматрано како некој вид општо добро, и закупецот имал да плати намет. Во Вавилон земјата му припаѓала на богот, и земјоделецот можел по неговото допуштање
да го обделува. Во Египет храмовите, боженските фараони или фараонови благородници биле нејзини сопственици и ги береле приходите. Земјоделецот всушност не
бил роб; бил само селанец, и едино вотолку за земјата приврзан што за него инаку и
не било никаква друга работа со која би можел да се бави и што немал ни каде на
кое друго место да оди. Тој бил жител било во село било во град, и одел на својата
работа. Селото, со него да почнеме, претставувало често голема заедница сродници
(задруги) под извесен патријахален старешина, а каков град на најстарото доба цела
група на такви задруги или братства.
Во колку се развивала просветеноста, се развивала и установата на робување. Главарите и водачите растеле во својата моќ и власт, а обичниот човек небил во
состојба и самиот снажно да се спореди со нив. Така тој го усвојува со неприметните степени преданието за некоја своја зависност и потчинетост.
Вкупно земено, простите луѓе биле сосем задоволни да живеат под какви
благородници, со крал или бог, и да се покоруваат на нивните наредби. Така било
посигурно, а и полесно. Сите животни- а ни човекот тука не е изузеток- го почнува
својот живот во извесна зависност. Повеќето луѓе всушност никогаш и не се отресуваат од желбите за нечие водство и заштита. Повеќето луѓе ги освојува оние околности под кои се работело, не правејќи од тоа никакви прашања.
Во Брестедовата книга Религија и мисла во стариот Египет има неколку приказни и оддели од кои се гледа како таму на две илјади години пред Христа имало
извесни видови незадоволства. Ама, тоа било всушност само некое простодушно и
непревратничко нездоволство. Во тие желби се изнесува како луѓето се неоштени и
судии неправедни, како богаташите се ќудливи, па тераат во крајност, не сожалувајќи и непомагајќи ги сиромасите. Тоа се обични карања околу висината на надниците и штрајкови против лошата храна и тешките услови за работа. Ама, не се поставува никакви прашања за фараоновите права да владеат, нити за оправданоста
на богатствата, нити тука да се фрла ракавицата на општествениот поредок; а тие
жалби никогаш не се претворуваат во какви права на борба“.
„Во најстарите војни не се вршени какви оддалечени и долги војни походи;
а се војувало со обичен народ насобран во војска. Ама, војната донела со себе и нов
извор на богатство, донел плачкање, и нова општествена појава, заробеници. Во пораното, номадско доба, заробениците ги држеле само да ги мачат или да ги жртвуваат на победеничкиот бог; а заробените жени и деца ги преведувале во свое племе.
На номадите робовите малку за што им биле потребни. Подоцна на многу заробеници им е поштедуван животот, ако би располагале со каков извонреден дар или
нарочита вештина. Кралевите и поголемите поглавици по своја прилика први почнале да ги задржуваат робовите. Ним секако набрзо им бидувало јасно дека тие
луѓе уште во кадекаде поголема мера се нивна лична своина отколку што тоа им
биле селаните и обичните луѓе од самиот нивни народ. На робот можело да му се
нареди за својот господар да направи и она што виканиот- слободен обичен човек
не би го направил баш така вољно, оти бил приврзен за своето сопствено парче об-
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делена земја. Робот можел да се употребува и за такви работи каде е потребно мноштво, за изработка на насипи или за работа по рудниците“.
Се кажа: „заробениците ги држеле само да ги мачат или да ги жртвуваат на
победеничкиот бог“. Ова на Балканот не било познато. Исто така, Балканците биле
еден ист народ со еден ист пелазгиски=тн.словенски јазик. Па следат и исти богови.
„Занаетчиите уште од мошне раното време често биле домашен роб. Изработувањето на трговска стока, грнчарии, ткаенини, метални предмети и така натаму, се чини, на пример се бавеле многу во Миносовото газдинство во Кнос, веројатно уште од својот почеток имало работа на робови. Во своето дело Вавилонци и
Асирци ги наведува Сејс вавилонските договори за обука на робови во занаети, како и за постапување во искористувањето на робовските производи. Робовите родувале робовски деца, а бројот на робовите се зголемил уште и со потпаѓање во ропство на луѓе кои не можеле да платат каков долг. Веројатно дека поголем дел на
новото население, во колку во градовите растело, се состоело од тие робовски занаетчии и робовски слуги по поголемите домаќинства. Тоа ни во кој случај не биле
презрени робови. Во позниот Вавилон нивниот живот и имовина биле заштитени со
опширни закони. А ни сите тие не биле војни заробеници. Родителите, да речеме,
можеле да ги продаваат своите деца во ропство, како и браќа своите осиромашени
сестри.Слободните луѓе кои не би имале ни од што да живеат,би сe продавале дури
и сами себе во ропство.А ропството, како што веќе рековме, очекувало и полош должник. Занаетчиското шегртовање било така исто некој вид привремено робување.
Од робовниот народ поново, со обратен пат, се појавиле ослободени луѓе и
ослободени жени, кои би работеле за надница и би имале поодредени лични права.
Бидејќи робовите во Вавилон имале право на лична своина, многу робови штеделе,
да ја откупат својата слобода. Веројатно дека робовите од градовите се најдувале
во подобра положба и биле скоро онака исто слободни како и земјоделците. Во колку се зголемувало селското население, би придоаѓале нивните синови и ќерки да
се помешаат и зголемат сè повеќе редови на занаетчии, некој под обврска, а некои
слободни.
Во колку пак каква власт постанува пообемна и посложена, вотолку се зголемувал и бројот на домаќинства. Покрај кралското домаќинство се развивале домаќинства на неговите великодостојници и службеници, а покрај црквата лични домаќинства на црквените достојници. Не е тешко да се увиди како куќите и парчината земја постанувале сè поискучива сопственост на оној кој ги држел, па нивниот
однос на сопственост сè повеќе се оддалечувал од првобитниот поим на боженскиот сопственик. Двете стари царства, египетско и кинеско, преминале на феудален
степен, на кој службеничките семејства првенствено со времето постанувале и благородници. Во попозна состојба на вавилонската просветеност гледаме дека се појавуваат во општествен склоп сè поголем и поголем ред сопственици; а тој ред селани се состоел ни од робови, ни од селани, ни од свештеници, ни од чиновници,
туку од вдовици или потомци на такви личности, или пак од обогатени трговци и т.
сл.; и сите тие беа потполн независен свет.
Трговците доаѓале од страна. Вавилон бил полн со арамејски трговци кои
имале големи трговии, во кои работеле робови, ослободеници и службеници на секој вид. Нивното книговодство претставувало мошне тешка работа во тогашната
просветеност, која не знаела за хартија. Заради книговодството морало да се сло-
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жуваат големо мноштво на земјени таблици во огромни земјени лонци. Од тие сè
поголеми и поголеми мешавини на помалку и повеќе слободни независни народи
би живеел и останатиот свет, како препродавачи, трговци и пиљари. Сејс ни наведува поединости од некој договор за отворање и снабдување со стока некоја крчма
и пивница. Се појавил на свет значи веќе и поминувач, случаен намерник
Најгруб вид робување било робувањето во групи. Ако по самите стари градови и немало баш многу, се надојдувало доста вон градовите. Кралот, да почнеме
со него, бил главен предвземач. Тој правел канали и го уредувал наводнувањето
(како она, да речеме, Хамурабиевите претпријатија, што ги споменавме во минатата глава). Тој искористувал рудници. Можда (како, на пример, во Кнос) се установило и нарочити работилници кои произведувале за извоз. Фараонот веќе од првата
династија отворале на Синајскиот Полуостров рудници за бакар и тиркизи. А за
многу од тие претпријатија одредите робови биле и поефтини отколку што би била
работата на сопствениот кралски народ, а било и многу полесно да се управува со
нив отколку со кралските поданици“.
Се кажа: „отколку што би била работата на сопствениот кралски народ“.
Тогаш имало само Повеќебожци и сопствени кралски народи, а без етнички.
„Робовите уште од најраните времиња се употребувани и да веслаат по галиите, мада Тор (Torr) во делото Стари бродови (Ancient Ships) вели дека до Периклово доба (450. година пред Христа) не беа ни слободните Атињани од тоа поштедени. Владетелите пронашле уште дека робовите се згодни и за нивните војнички
претпријатија. Тие беа луѓе без свое сопствено огниште, и така не би имале разлог
да гунѓаат што не ги пуштат по куќите, оти немале дома во која би се вратиле. Фараоните обично ловеле робови по Нубија, како за своите походи во Сирија имале
црнечки трупи. Во блиска врска со тие робовски трупи стоеле наемнички варварски трупи, кои владетелите ги земале во својата служба, и тоа не со непосредна сила, туку со подмитување, ставајќи им во изглед добра храна и пљачка во војната, те
воопшто користејќи ја оскудицата кои овие ја трпеле. Во колку старите просветености се развивале, со тоа повеќе најамничките војски ја заменувале војната служба
со сопствен народ, како што тоа било порано; во исто време и во стопанскиот поредок постоел ропска работа во групи сè поважен и позначаен чинител. Од рудниците, со канали и подигање на ѕидови, преминале одреди робови и на земјоделство.
Благородниците и храмовите почнале да употребуваат на своите добра во сè поголем број робови. Во некои поглавни производи почна робување на големи имоти да
го потиснуваат ситното земјоделство на зависните кметови, нарочито каде се работело за главните производи на тој крај“.
Се кажа: „Фараоните обично ловеле робови по Нубија, како за своите походи во Сирија имале црнечки трупи“.
Следи од Египет со до со Месопотамија живееле две раси: Белци и Црнци.
Па и затоа се говорело јазик на Пелазги и Семити. Потоа биле создадени дворасни
(пелазгиско-семитски) јазици. Такви биле арамејски и староегипетски јазик.
„И така во најкратки потези го прикажавме развитокот од прост општествен
склоп на разни сумески градови, па до шароликото население по големите градови
за последните илјада години пред Христа, толку разнолик по народности, по преданија, воспитување, и служби, различно по богаство, слобода, власт и корисност.
Најзначајно од сето тоа есте постепеното зголемување во тоа вразновидно мноштво
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на такавикани слободни луѓе, независни поединци, кои не се ни свештеници, ни
кралеви, ни чиновници, ни робови, кои никакви големи невољи не ги нагонува да
работат, кои имаат доволно време да читаат и да се бават со проучување на разни
прашања. Нивната појава оди напоредо со развитокот на општествена безбедност и
лична своина.
Почнало да зема поголем мах паричното стопанство. Работите на Арамејците со ним сродните семитски трговски народи створија постепено установи на
вересија и обезбедија повеќе поузданост на пари чија вредност сега бидувала постална отколку порано. Во порано доба личната имовина, освен она нешто покретно, се состоело скоро исклучиво од право на земја и куќа, а позно веќе можеле
ствари од вредност да се даваат на чување или во залог. Човекот можел да оди некаде, а кога се врати да го затекне својот имот верно зачуван и безбеден. Некако на
средината на доба на персиското царство живеел така еден слободен човек, Херодот, кој за нас е од најголемо значење, оти бил меѓу првите писатели на критичката
и умна историја, која по дух и квалитет силно отскокнувала од тогаш вообичаените
забелешки на свештеници и дворани- летописци. Попозно веќе овде-онде ќе наведеме понешто од историјата која тој ја напишал.
Веќе сме забележиле како ариските Персијци под Кир го освоиле Вавилон
539. година пред Христа. Забележавм, понатаму, како персиското царство го зафатило и самиот Египет, каде меѓутоа неговата власт не била баш најчврста, а се проширило и во Мала Азија. Херодот се родил негде околу 481. година пред Христа во
грчкиот град Мала Азија, Халикарнас, кој се најдувал под врховна власт на Персијците, а под непосредна управа на персискиот покраински намесник- тиранин.
Према податоците со кои располагаме, не изгледа дека тој бил принуден да работи
за својот опстанок, ни дека трошел многу време околу управување на својот имот.
Не ги знаеме во поединости неговите лични прилики, ама ипак јасно се гледа дека
тој во тој мал грчки град, а под туѓинска власт, бил во состојба да дојде до ракописи готово сè што на грчки јазик биле пред неговото доба напишано, те да го прочита и проучи“.
Никогаш немало Грци туку Хелени. Пак, Хелените во Јонија биле варвари.
Следи варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов. Херодот пишел на јонски, а тн.старо-грчки коине бил од 300 г.п.н.е.-не порано.
„Воколку тоа можеме да го утврдиме, тој патувал по грчкиот архипелаг сосем слободно и угодно. Се задржувал каде би сакал, и како секаде прилично бил
добро примен. Отишол до Вавилон и до Суза, нова престолнина која ја подигнале
Персијците. Патувал долж брегот на Црно Море, и насобрал прилична количина
податоци за Скитите, ариски народ кој во она време е бил раширил во јужна Русија.
Отишол до јужна Италија, ги испитувал старините во Тир, го пропатувал палестинското приморје, се истоварил во Газа и се задржал долго време во Египет. Поминал низ Египет, ги посматрал храмовите и спомениците и собирал податоци. Знаеме, не само од него туку и од друга страна, дека веќе тие давни денови старите храмови и пирамиди, што тогаш стоеа веќе скоро три илјади години, ги посетувале
многубројни патници, со кои за водачи им служела нарочит вид свештеници. Записите кои овие радознали претходници на денешните туристи ги врежувале во ѕидовите се зачувани сè до денес, а многу од нив се протолкувани и објавени. Бидејќи
се обогатил со знаење, Херодот дојде на мисла да напише голема историја за на-
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порите на Персија да ја покори Грција. Ама, како некој вид вовед во таа историја,
составил преглед на минатото на Грција, Персија, Асирија, Вавилон, Египет, Скитија, како и преглед на особеноста на нивните земји и народи. И, како што се раскажува, почнал да ја чита својата историја со пријателите од Халикарнас. Само што
изгледа дека тие од неа не биле баш одушевени. Херодот тогаш тргна во Атина,
најнапреден грчки град во тоа доба. Тука Херодотовото дело било примено со одобрување; гледаме каде Херодот таму се движи сред блистав круг на умен и работен
свет, а атинските властодржци му одредиле награда од десет таленти (свота во вредност на некои денешни 2400 фунти стерлинзи), како признание за неговиот книжевен труд“.(Атина=ат ин а: ат=отец;в-н-т:Ватина-Натина-Татина=тат[о] ин а,Р.И.)
Се говори за Грција- Грција немало туку Елада (Елас). Пак, Елада била само
Пелазгија. Токму и затоа во Елада се говорел само пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Меѓутоа, овде до крај не сакаме да го изнесиме живописот на тоа толку занимлив човек, нити ќе влегуваме ма во какво критикување на неговите брбливи, со
чедеса полно и необично живо пишана историја. Тоа е книга до која и самиот пред
или после ќе дојде секој пообразован читател. Така во петтиот век пред Христа почнало да се појавува нов чинител во човечките работи. Читањето и пишењето се раширило веќе давно и вон храмовите ѕидови и вон редовите на дворските летописци.
Престанало да биде повластување само на дворот и црквата. Новиот ред луѓе со доволно слободно време и обезбедуван опстанок, почнал да се занимава со разни појави, да ги изменува своите сознанија и гледишта, и да развива мисли. Така гледаме
каде, без обѕир на ѕвечењето на оружјето на војската која често е во движење и на
владарски политички подвизи, а изнад просечниот живот на неписмените, равнодушни према знаењата и искуството, почнуваат да ствара слободен дух на човештвото, кој денес постанал битен чинител во сите човечки прашања.
За тие претставници со слободен умен живот ќе имаме да кажеме нешто повеќе кога, подоцна, ќе говориме за Грците од градските држави на архипелагот и во
Мала Азија“.
Во книгите на англиски јазик стои за Грци и Грција, но не Хелени и Елада.
„Овде би можеле да го сведеме излагањето на претходните две глави, и да
составиме преглед на главните состојки на тоа шаролико и замршено општествено
уредување кое претставувало попозна вавилонска и египетска просветеност од пред две илјади години. Во текот на пет до шест илјади години се развивале поедини
состојци на тоа општество по големите речни долини во светот и се одвојуале еден
од друг. Кај нив се развила во меѓусебнин односи посебна душевна состојба, предание и одговорувачки тек на мисла. Просветеноста во која ние денес живееме
уште и денес просто се разработува и сè понатаму се развива и ги преправа тие
односи. Нам, на денешните луѓе, им останало во наследство оној денешен свет. Тек
со внимателно проучување на неговите тогашни зачетоци би можеле да се одвоиме
од предрасудите и ограничените сфаќања нарочито на редот на кој случајно припаѓаме, па да почнеме поправилно да гледаме на општесвените и политичките прашања на своето доба.
1.) Најпрво дошло свештенството, храмов поредок, кој беше јадро и водечки
умен чинител околу кој се развивале примитивна просветеност. Тоа и тие сразмерно попозни денови било уште секогаш голема сила на светот, главно складиште на
знаења и преданија, од влијанија на секој живот, снажна врска која ја одржувала за-
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едницата на собир. Ама, тој поредок повеќе не бил семоќен, оти по самата своја
природа бил конзервативен и неприлагодлив, те повеќе исклучиво за себе не пристојувал на сите знаења, нити повеќе бил кадар да дава поттик за појава на нови
мисли во светот. Научниот труд веќе зел мах и кај луѓето вон тој круг. Околу
храмовниот поредок беа групирани свештеници и свештенички, летописци, лекари,
вражачи, световни браќа, ризничари, управители на добра и слично. Тој поредок
имал големи поседи и често нагомилувал огромни блага.
2.) Наспроти свештенството, од чии редови првобитно и бил потекнат, се развил дворски поредок, на чие чело бил крал или каков ‘крал на кралеви’, кој во
позна Асирија и Вавилонија бил како некој вид војсководител и врховен управител
на световните државни работи, а во Египет богочовек кој внел испод свештеничкиот надѕор. Околу владителите се собрале поново писари, советници, летописци, мештари, војни заповедници и дворска стража. Многу од неговите достојници, и тоа
нарочито неговите покраински намесници,имале под својата власт замашни установи и пространи краишта, па стално настојувале за тоа да постанат потполно независни од владетелите. Благородништвото кај просветеноста по старите речни долини
се створило од оној дворски поредок. Тоа, према тоа, по свое потекло било нешто
другчие од благородништвото на старите Аријци, кое претставувало некое повисоко републиканско благородништво на пробраните постари и искусни луѓе.
3.) Темел на таа општествена зграда ја сочинувал голем и најпотребен ред
заедници, ред земјоделци. Нивната положба по различни земји се менувал од век
до век. Тие беа час слободни селани што плаќаат порез, час божји слуги, час поново слуги и закупници кралеви или кога благородникот или и приватниот поседник,
на кој би плаќале доход, а тој доход или порез се плаќал во повеќе случаеви со производи. По државите на големите речни долини тие биле мошне вешти земјоделци,
кои постигнувале добри жетви на сразмерно мали поседи, со јасно сфаќање за заедничката потреба во ред да ги одржуваат своите канали за наводнување; воопшто
кај нив бил добро развиен смисол за заедница. Обработувањето на земјата захтева
напоредна, устраена и благовремена работа. Ни годишно доба ни заодувањето на
сонцето за жетвата не сакаат да чекат на луѓето. На таа работа, децата можат уште
од рана младост да бидат корисни; поради тоа земјоделскиот ред бил обично слабо
школован; останал ред кој напорно работи, полн со празноверие, било поради своето незнаење, било поради неизвесноста на годишните времиња, лошо обавестен за
сè и лесно обмануван. Понекогаш е способен за голем пасивен отпор, ама нема никаква друга сврха пред себе до летнината и поново на летнина, како од долг би се
извлекол и нагомилал залихи за тешки времиња. Таков и останал по поголем дел
Европа и Азија сè до наши денови.
4.) Сосем нешто друго отколку што земјоделецот, како по своето потекло,
така и по квалитетот, бил занаетчиски ред. На почетокот со дел тоа бил веројатно
ред на градски робови, а со еден дел се состоел и на селани кои изучиле занает. Но,
со обѕир на тоа што со времето секој занает за себе се развил во некоја вештина, некоја тајна во која ваља да се продре, во некоја техника која претходно морал да ја
научи секој поединец кој сакал да оди со тој занает, тоа на секој вид знает дошло до
извесен степен на независност, па во некоја рака претставувала заедница за себе.
Занаетчиите биле во состојба да се состануваат и за своите ствари да расправаат полесно отколку земјоделците. Можеле да образуваат и свои занаетчиски здруженија,
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како со помош на нив би го органичиле производството, би ја одредиле висината на
надниците и би го заштитиле својот заеднички интерес.
5.) Моќта на вавилонските владетели се ширела, и вон првобитните нивни
земји со добро полоделско земјиште, во пасишни предели и преминувала во неплодни области, па почнал да се појавува и ред пастира. Во Вавилон тоа биле номадски Семити, Бедуини,истоветни со денешните Бедиуни.Тие веројатно својот добиток го терале на паша преку големите простори како и денес калифорниските овчари. Нив и подобро ги наградувале и кадекаде повеќе ги ценеле од полоделците“.
Се говори за „номадски Семити“. Бидејќи номадите биле само овчари со магарина, а не сточари (говедари и свињари-па и коњари),Семитите биле само Црнци.
„6.) Првите трговци на светот биле или сопственици на лаѓи, како народ од
Тир и Кнос, или номади кои пренесувале стока и со неа трговале, лутајќи по краиштата со незнатна почетна просветеност. Трговците во вавилонскиот и асирскиот
понајповеќе биле семитски Арамејци, тие претци на модерните Сиријци. Тие во
животот на заедницата постанаа некој изразито одреден чинител. Ги образувале
своите сопствени големи домаќинства. Зеленаштвото сè повеќе се развило нарочито за последните илјада години пред Христа, ама веќе било дури и во сумерско доба. На трговците им бил потребен заем, а земјоделците сакале унапред да дојдат до
нешто од својата жетва. Сејс на пример ни раскажува за некој вавилонска банкарска работилница на Егибиј, која постоела низ повеќе колена, па го преживеала и самото халдејско царство.
7.) Во доба при крајот на првите големи царства, кога општественото уредување веќе постанало посложено, секако дека се појавил и нарочит ред на ситни
трговци-препродавачи, ама тој ред по своја прилика да не бил многу важен.
8.) Се јавува сè појак и појак ред на независни сопственици.
9.) Во колку животот постанувал пораскошен, во колку прохтевите за удобност бидувале сè поголеми, почнал на дворот, по храмовите и поимотните приватни куќи да се јавува ред нарочито на домаќните послуги, составени од ослободени робови или за таа служба најемници млади селани.
10.) Работниците во одредите.- Тоа биле војни заробеници, затвореници
осудени поради долгови, или кулукари и прогонети, со сила собрани на работа.
11.) Најемници војници.- Тие исто така беа често заробеници или просто насила земени во војска. Понекогаш би ги врбувале и меѓу пријателско склони странски народи, кај кои уште преовладува војнички дух.
12.) Поморци.
Во разговор за политичките и стопански прашања сме склони денес да говориме прилично лесно за работничкиот сталеж. Многу се говори и пиши за работничката солидарност и за нивната смисла за заедницата. Добро би било да истакнеме
дека во овие први просветности она што денес би го називале работнички сталеж,
било поделено во пет еден од друг одделени општествени редови, и тоа во редови
кои во горното набројување под 3.), 4.), 5.), 9.) и 10.); што повеќе ваму треба да се
пресмета уште еден дел на ред наведени под 12.), и тоа веслачи. Работничката солидарност, како што тоа ќе го видиме кога почнеме да ги проучуваме механичката
револуција на деветнаесеттото столетите, е нова мисла и нова сврха во човечкиот
живот“.
Најпоморци биле и останале Далматинците со своите поморски наредби ...
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„Пред но што би го оставиле овој разговор за општествените редови, кои по
тие први просветености се развивале, ваља да посветиме малку внимание, во колку
тие мерки биле оградени еден од друг. Колку значи имало растојание меѓу нив и
колку се мешале меѓу себе ? Во колку на редовите побројните под 9.), 10.), 11.) и
12.) се однесува, то ест слуга, работник по одредите и робови, војници, а, до извесен помал степен, и мораните,- секако бар веслачите од галиите меѓу нив,- понајповеќе беа тоа луѓе собрани од сите страни. На тие редови не им било лесно да се
подигне сопствен дом, а не се обновувале и дополнувале од некое свое сопствено
потомство. Веројатно дека од тие поколенија се пополнувале поново со заробеници, а и посрнале и изагнати од други редови,нарочито од редот на ситните трговципрепродавачи; по своја прилика и на земјоделците најемени на лажење или просто
со сила. А што се однесува на морнарите, тука би требало да правиме разлика измеѓу обични веслачи со едно и заповедници на бродови и бродосопственици од пристаништата како што беа Тир и Сидон од друга страна. Измеѓу бродосопствениците
и трговците секако секогаш не се дало да се повлече јасна граница, додека морнарите во тесен смисол на зборот морале да прават на големи морски пристаништа ма
некоја нарочита заедница, имајќи таму свои домови и преносувајќи ги тајните на
својот поморски занает од колено на колено.
Осми ред кој го поброивме зацело бил изложен со многу колебања; од една
страна непрестално растел со приложување на нови наследници, нивните сродници
и други кои од нив зависеле, па вдовици и луѓе од други моќни богати редови, кои
би се повлекле во мирен живот; од друга страна светот стално се смалувал со смртни случаеви, како и пропаста на поедини богатства след неуспешни шпекулации
или претерани делби. Ни свештениците и свештеничките, бар во светот на западно
од Индија, не биле баш плоден сталеж. Кај многу свештенштва била забранета женидбата, те и тој ред би можел да се сматра ред стварен сè со нова дополна од другите редови. Исто така, по правило, ни слугите не го обновуваат својот ред со сопствени семејства: живеат по домаќинства на другиот сталеж; немаат свои домаќинства ниту обични оставаат зад себе поголемо семејство. Према тоа, би ни останале
како вистински сталежи, то ест способни од сопствен круг да се обновуваат и продолжуваат, само овие редови на старата просветителна заедница:
а) кралски и благороден ред, службеници, војни старешини, и слично;
б) трговски ред;
в) градски занаетчии;
г) земјоделци; и
д) пастири.
Секој од тие редови одгледувале деца на свој начин. Оттука е природно помалку или повеќе стално да се одржувале разликите меѓу поедините редови. Некои
општи и јавни настани по тие стари држави уште немало. Воспитувањето воглавно
било домашна грижа, како што тоа е случај и денес по многу делови во Индија. Оттука за синовите било и природно потребно да одат по стопите на своите татковци
и да се женат со жени привикнати на нивни посебен вид на живот. Према тоа, освен
во доба на големи политички пресврти, би владееле меѓу редовите разумна и стална подвоеност. Тоа ипак не би го спречувало узузетно поединците да се вкрстуваат со женидби, или од еден ред да се преоѓа во друг. Сиротите благородници би
се женеле со богати членови на трговскиот ред. Славољубливите пастири, занает-
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чии или морнари, би постанале богати трговци. Во колку тоа денес може да се тврди, таква општа состојба на ствари постоело и во Египет и во Вавилон. Порано се
сматрало дека во Египет владеела некоја нарочито неумолива строга подвоеност
меѓу сталежите, ама изгледа дека тоа било погрешно сфаќање, створено след лошо
толкување на Херодотовото кажување. Едини исклучив сталеж во Египет кој не се
вкрстувал со женидба со други било полубожното кралски семејство.
При сè тоа, веројатно понекогаш во општсетвениот поредок озбилно се развивала строга исклучителност, те стварно се спречувало прескокнување од сталеж
во сталеж. Занаетчиите, на пример, кои би се бавеле со какви нарочит занает, чии
начини на работа се чувани во тајност, настојувале секогаш, во сите народи и во сите векови, кон развивање на занаетските здружувања кои би ги ограничила како вршење на нивните занаети, така и женидбата на нивните членови вон границата на
нивните здруженија. Победничките народи исто така, и тоа нарочито ако би било
какви поистакнати расни или телесни разлики, би биле склони да се држат во извесно растојание на извесна соптвеничка исклучилност. Во историјата на сите долготрајни просветености се појавувале и изчезнувале безбројни такви појави на збијања на редовите во сврха да се спречи слободното мешање. Природните граници
веќе и само по себе тука секогаш постоеле; ама, додека тие понекогаш биле јасно
одредени и сматрани како мошне важно, во другите случаји поново на нив малку
би се обзрнале. Меѓу ариските народи владеел општ смер благородничкото семејство да се разазнуваат од граѓанските. Траги од тоа се очевидни и денес во својата
европска книжевност и животот, а во хералдичката ‘наука’ дошол тој смер и до
сликовит ослонец. Тоа предание е уште живо дури и во демократска Америка. Во
Германија, најметодично од сите европски земји, постоеле во средниот век јасно
сфаќање и непоколебливости на такви разлики. После помали и поголеми владетеи кои сочинувале сами за себе сталеж кој не се женел со личности од подредени редови, доаѓале со редот по сталешката лествица со овие редови:
а) витези- војнички и достојнички сталеж со сопствени грбови;
б) и в) граѓани- трговци, бродари и занаетчии; и
г) селани- било да се зависни кметови и слободни луѓе“.
Македонецот Константин Порфирогенит пиши дека стапување во бракови
не е дозволено меѓу царски семејства и варвари. Вакво било и европско наследство.
„Средновековна Германија во утврдувањето на општествените редови отишла далеку но и еден други од западните наследници на првобитната голема просветеност. Народен англиски мајчин јазик, какогод и на Французите и Италијаните,
изгледа дека, како по некој природен нагон така да се рече, допуштале повеќе слободни допири меѓу поедините редови. Такви исклучиви поими се појавиле прво и
биле спроведени воглавно кај повисоките редови, додека како природен отпор и во
некоја рака како правична казна на судбината настанува појавата гомила на подвластени во својата омраза према повластените наскоро да се здружуваат во еден единствен ред. Како што ќе видиме во завршните глави на оваа историја, во Германија
баш понајпред и дошло до тоа таму да се појави сфаќање на природен и нужен сукоб, ‘општествена војна’, војна меѓу разнородните маси подвластени, ‘класно свесен пролетеријат’ (по речникот на марксистите) од една страна и владеачкиот ред и
трговците од друга. Таа мисла била пријемлива за германскиот ум отколку за британскиот или францускиот...
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Ама, пред но што до тој сукоб дојдеме, мораме да преминеме долга историја
од многу столетија“.
„Ако сега за некое време го напуштиме размотрувањето на тие највисоки
просветености во краиштата измеѓу средна Азија и Атлантикот, па да фрлиме поглед, кон општествениот развиток во Индија на 2000 годиним пред Христа, таму ќе
наидеме на извесно мошне замашена и занимлива разлика. Тука наидуваме пред сè
на толкаво круто и непроменливо подвојување на сталежот, како што не се појавува ни во еден друг свет. Таа непремостива сталешка подвоеност им е позната на
Европјаните како установа каста (од збор со португалско потекло каста; индиски
збор за тоа varna, боја). Потеклото на таа поделба уште потполно е непозната, ама,
зацело дека таа во долината Ганг била длабоко вкоренета и пред добата на Александар Велики. Тоа е една замршена поделба на општествениот склоп, во водоравниот смер, во сталежот или на каста, чии членови под закана на прогонство не можат
да јадат заедно, а камоли да се венчаат со личностите од другата каста. А можат и
да ја ‘изгубат кастата’ дури и поради пропуштањето или прекршувањето на некој
обред или обичај. Човекот кој ја ‘изгуби својата каста’ не паѓа во пониска каста, туку останува потполно протеран, како прокажен, вон целокупниот систем на касти“.
Се говори за каста. Бидејќи с=ш се доаѓа до кашта=к’шта=куќа- семејство.
„Различите пододелци на поедини касти многу се замрсени. Многу од нив
стварно, посматрани од практично гледиште, како за каква створена работна организација. Секоја каста има своја месна организација, која одржува ред, ја дели ревносната милостиња, се грижи за својата сиротиња, ги штити заедничките интереси
на своите членови и ги прегледува исправните дојденци на иста каста од другите
покраини. Четири главни касти изгледа во своја основа биле овие:
Брамани- свештеници и учители;
Кшатрии- војници
Вејсии- пастири, зајмодавачи, трговци и велепоседници;
Судри; и
Луѓе вон кастата, парии“.
Санскритски (=сан скритски) бил пелазгиски тн.словенски јазик:сан=сон-це,
скрит=с крит; браман=бра ман; кшатри=ксатри=к сатри=сотри; весји=вајси-давајси,
судри=с удри и парии „луѓе вон кастата“: пар-пара-парано-распарани од кастата.
„Ама, таа првобитна поделба одавно веќе несравнето е позамрсена разгранета, со цепење во мноштво помали касти, кои сите биле секоја за себе исто толку
исклучиви и им наметнувале на своте членови одреден пат во животот и одредена
група пријатели. Во Бенгалската кшатрија и вејсија со поголем дел изчезнале…
Само, тоа е замрсено прашање, кое во рамките на оваа книга не можеме поопширно да расправаме.
Одма на крајот на таа разединетост и замрсеност на општественото тело би
имале да напоменеме како браманите, свештениците и учителите на индискиот
свет, се другчие отколку што тоа е кај многу свештеници од запад, исклучив сталеж
кој се жени и си обезбедува себе подмладок на редовите на сопственото потомство,
не примајќи дополна ни од кој друг општествен слој.
Каква год тоа била првобитна побуда за толку строго разграничување на
сталежот во Индија, малку сумливост останува на односната улога која ја одиграле
браманите како чувари на преданието и едини учител на народот во сврха тоа да се
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одржи. Од извесна страна се верува дека првите три до четири првобитни касти,
познати исто така и како ‘двоструко родување’, се со потекло од ариско-ведските
победници во Индија, кои таа непромостлива поделеност ја воспоставиле да би го
спречиле мешањето на својот сој со победените судри и парии. Судрите поново се
претставуваат како поран талас на северните победници, додека париите се дравидски староследелци во Индија. Меѓутоа, тие претпоставки конечно не се усвоени, а
можда е пооправдано да се претпостави дека е просто едноликост на животот во
Ганговата долина низ многу векови била узрок овие грани на општесвени разлики
оволку да се скаменат; а по разноликите и променливи прилики на поширок западен свет таква разлика никогаш не можела да се развијат до ма и приближно слични непроменливости на еден утврден облик“.
Белците дошле и во Индија со иста митологија… Дионис, што го забележал
Александар Македонски. Пак, Дионис=дианис=дианиш=пианиш; Наис=Нис=Ниш.
„Кастите меѓутоа се створиле, и не може да има сумливост за онаа необично
снажна власт која таа ја врши над индискиот ум. Во шестиот век пред Христа се
побунил Гаутам, големиот учител на будизмот, да прогласи како, ‘како што четири
реки кои во Ганг се вливаат ги губат своите имиња, штом ги промешуваат своите
води со светата река, така и сите оние што веруваат во Буда престануваат да се брамани, кшатрии, вејсии и судри’. Неговата наука низ повеќе векови преовладувала
во Индија; се раширила по Кина, Тибет, Јапонија, Бурма, Цејлон, Туркестан и Манџурија. Тоа денес е вера со поголем дел на човечката раса; ама, след животните
снаги и истрајноста на браманите и нивните поими за кастите, биле најпосле во самата своја постојбина, Индија, сузбиена и од индискиот живот потисната“.
Буда бил буден-само тн.словенско-претставен бригиски гуштер...:раце/нозе.
„Во Кина гледаме каде се развива извесен општествен поредок кој тек во незнатна мера допушта споредување со она што се случило кај индиската и западната
просветеност. Кинеската просветеност, уште и повеќе отколку индиската, е управувана од патот на мирот, и во нејзиното општествено уредување игра војникот незнатна улога. Како и во индиската просветеност, умниот стележ тука е оној кој води. Само што овде тој сталеж не е во толкава мера свештенички како кај браманите,
туку повеќе е чиновнички. Ама, другчие отколку кај браманите, тие мандарини, кинески книжевници, не се каста; со мандарина не се постанува роден, туку направен.
Мандарините се одбираат со школување и испити од сите редови во заедници, и
манадринскиот син нема никакво право да го наследи својот татко. А како последица на таа разлика наидува чинителот дека индиските брамани се често, како сталеж, толку незнајници дека не ги познаваат ни своите свети книги, духовно да се
млитави и полни на вообразувања и претерано самопоуздување, додека кинеските
мандарини распогаат со снага до која се доаѓа со тешка умна работа. Ама, бидејќи
неговото воспитување досега било усредечено скоро едино на научно научување на
класичната кинеска книжевност, влијанието му било конзервативно. Уште пред
Александар Велики Кина јасно ги определила главните црти на своето образување
и го упатила кон правецот со кој тоа се движело сè до 1900. година после Христа.
Освојувачите и новите династии доаѓале и си оделе, ама погледите на животот на
жолтата просветеност останале непроменети, без обѕир на сите политички промени
на толку столетија“.
Стои мандарини: мандарин=ман дар ин до мандри- со вештина ловење риби.
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„Стариот кинески општествен порадок знаел за четири главни сталежи кои
стоеле под царот- првосвештеник:
а) книжевнички сталеж, кој одговарал на неколку чиновништа на западниот
свет, а на неколку поново и тогашните учители и свештеници (во Конфучијевото
доба воспитувањето се состоело и од јавање и од годење со стрела; обредите, музиката, историјата и математиката се дополна на нивните ‘шест основни вештини’)“.
Се говори за „книжевнички сталеж, кој одговарал на неколку чиновништа на
западниот свет“. Ова било влијание на Белците кои дошле во Кина- пирамиди и др.
Се кажа и: „во Конфучијевото доба воспитувањето се состоело и од јавање и
од годење со стрела“. Ама тоа било монголско јавање на коњ, кој бил на Белците.
„б) земјоделци;
в) занаетчии;
г) трговци.
Бидејќи пак во Кина уште од најрани времиња бил обичај имотот на некој
човек во земјиште да се раздели меѓу сите негови синови, тоа во кинеската историја никогаш не се појавувало каков ред на велепоседниците, кои својата земја би
ја издавале на закупците, онака како што тоа бил случај во многу други земји. Земјата во Кина секогаш била разделена во мали поседи, кои воглавно биле слободни
поседи и кои живо се обработувани. Постојат во Кина стварно земјоделци кои имаат по едно или повеќе земјоделски имоти, и ги издаваат под закуп, ама таму немало
никогаш големи, трајни и непрекидни велепоседи. Кога некое парче земја постане
со стално делење премногу мало да би можел да го храни сопственикот, тогаш му
се продава на некој побогат сосед, а претходниот сопственик се отсели во некој од
поголемите кинески градови, таму да стапи во надничари. Во Кина постоеле низ
безбројни столетија такви гомила градско население кое не располгало скоро со никаков посед; воопшто, гомила луѓе кои не биле ни слуги, ни робови, туку се издржувале во крајна сиромаштија од својата секојдневна работа. Од таквите гомима
обично и се земаат во случај на потреба војници за кинеската влада, како и таква
работна сила во поголеми групи која би им била потребна за градење на канали, за
подигнување на ѕидови и слично. Војните заробеници или робовскиот ред играат
во кинеската историја помала улога отколку во историјата на западот од предхристијанаското доба“.
Се кажа: „градење на канали, за подигнување на ѕидови и слично“. Ова било
само како и кај белите Индијанци во Америка со крвна група 0 и А, но не кај монголските Индијанци со ДНК сличност на во Кореја и Тајван и само со крвна 0. Следи таквите Индијанци изумреле преку 90% од маласипаница и грип на Белците.
„Како што можеме да запазиме, еден чинител е заеднички во сите тие истории на развитокот на општествениот склоп, а тоа е огромна моќ со која образованиот сталеж раполагал на пораниот степен, а пред но што би почнал да чита и да се
просветува самиот владетел или воопшто општеството, те, према тоа, да биде способен самостално да мисли. Во Индија успеваат брамини, школован ред, и тоа со
своја исклучивост, уште и денес да го одржи своето влијание; а над кинеските гомила поново мандарините преовладувале, мада сосем со другчиј правец, а пред поради замрсеноста на своето писмо,кое е толку тешко да се научи.Во западниот свет,
напротив, со обѕир на поголема променливост на неговата судбина, со обѕир на разноликост на народите, кои тука пристигнувале и разноликоста на нивните преда-
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нија, по своја прилика од самиот почеток било неможно еден едини ред образовани
луѓе во толкава мера да ја приграби власта над останатите. Во западниот свет, како
што веќе сме споменале, просветувањето било отргнато мошне рано испод надѕорот ма каков посебен ред; тоа таму не се зауставувало на границите измеѓу сталежот, отелото на свештенството и неговите преданија и постанувало попристапно на
сите. Пишењето и читањето толку се упростило. Од тогаш повеќе не било можно
да се ствара икакво обожување или тајна. И повеќе можда поради нарочито запетланоста и тешкотијата во кинеското писмо, отколку какви расни особености на
Кинезите, исто така не се случило, и до ист степен отприлика, и во Кина“.
„Во последните шест глави дадовме краток преглед на целокупниот оној
процес кој се одиграл во текот на пет до шест илјади години (а што ќе рече за некои
150 или 200 колена). Во тоа раздобје човештвото преминало од оној степен на раното неолитско полоделство, кога примитивните семејства облечени во кожа на жела и ја сложувал дивата храна и зрната трева по своите груби земунци, и се служеле
во својата работа со камени српови. Се преминало сè до она доба во четврттиот век
пред Христа кога долж сите брегови на Средоземно Море и уз Нил, а преку Азија
до Индија, а потоа по големите алувијални кинески предели се ширеле, пространи,
добро обработени полиња, кога се подигале живи градови и големи храмови, те кога веќе трговијата на големо била развиена. Во многучовечките приморски градови
стигнувале галии и едрењаци, те поново би оделе да би се дофатиле на островата,
внимателно пловејќи од ’рт до ’рт, движејќи се секогаш близу копното. Фениките,
пловејќи за египетска сметка, продирале до Источна Индија, па можда дури и понатаму, до во самиот Тих Океан. Во јужна Африка имаме бушмански слики на степите, на кои се гледаат бели луѓе со накит на главата, онакви каков што се носел
некое време во Асирија и соседните краишта, а кај афричките вроденици бил непознат. Преку афричките и арапските пустињи, и низ Туркестан, се патувале караваните на патот на далечните градови. Од Кина веќе се донесувала свила, од средна
Африка слонова коска, а од Британија калај за средиште на новите просветености.
Веќе се стварал Дамаск со својот чуен челик. Луѓето пронашле како се ткае танано
платно и изврсни ткаенини од обоена волна. Умееле да белат и бојат. Имале и железо, како и бакар, бронза, сребро и злато. Се правеле најубави грнчарии и порцелан. Одвај на светот да постоела икогаш вид скапоцени камења, а веќе да не ги пронашле, резале и глачеле. Умееле да читаат и пишат. Можеле да го скренат текот на
каква река, да нагомилат цели пирамиди, и да изградат со илјади милји долги ѕидови. Оние педесет до шеесет столетија, за кои сè тоа го постигнале, можат да изгледаат мошне долго раздобје кога се мери по траење на просечен човечки век; посматрано пак дури по мерило на бескрајни долги геолошки доба, тоа е сосем кратко
време. Времето од плиоценот до добата на Александар Велики подолг е отприлика
сто пати“.
Следи Белците стигнале дури кај Бушманите, според бушман=буш[ав] ман.
Каде што имало калај, таму се вадела рудата, па се топела. Токму од бакар и
калај се правела бронза. Во Британија се трагало калај, а потоа се правеле населби.
Се кажа: „...шпанскиот брег сè до Каситерида (острово Сили или Корнуол,
во Англија), оттука да донесат цинк“: Каситерида=каситер (...коситар-калај ) ида.
„Покушавме во оваа историја, служејќи се и со мапи, слики и картограми, да
дадеме јасен поим за редот и изгледот на тие векови значајни по човековото раз-
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вивање. Нашата задача овде е да се држиме само на општите црти. Ние ги споменавме по име тек само неколку личности; додуше, бројот на имиња отсега ќе мораат
да се зголеми. Содржината на овој нацрт, кој го пруживме овде во неколку диаграми и карти, е во состојба да го подвижи тек само донекаде нашето вообразилие.
Ако би можеле да согледаме само малку поблиску, низ сите тие шеесет векови би
виделе поворка на разни начини живеење, кои постануваат по својот обичај сè послични и послчни на нашиот денешен. Покажавме како обоениот палеолитски
дивјак му го остапил местото на онаков неолитски земјоделец, кој претставува тип
каков уште може да се најде по назадните краишта на светот. Имаме и една слика
на сумерски војници на камен, коа потекнува уште пред оние денови кога семитскиот Саргон I ја покорил земјата. Тогаш долината на египетската делта била потполна со чети на црните работници, кои истоварауваат камен што низ Нил стигнувал, на новите пирамиди да им се додаде уште кој слој. Од тие векови би можело
илјада призори да се наслика: призор како некој египетски трговец го распростира
своето стовариште со вавилонски ткаенини пред очите на некоја убава, богата госпожа; како шаролики гомила во Теба се комеша меѓу горостасни ѕидини на каква
храмовна свеченост; сликата за какви возбудувања и кафеавооки посматрачи од
Крит, што, како и денес Шпанците, ја посматраат борбата со бикови, во која борците против биковите носат чакшири, а опашени чврсто, баш како и денешните
toreros; па за децата како ја учат својата клинаста азбука (во Нипур се најдени глинени таблици со школски задачи од некои школи); или за каква жена, чиј маж кај
куќата лежи болестен, како се искрала до некој голем картагински храм, да се советува со што за неговото опоравување. Или најпосле тука можда некој див Грк,
огрнат со кожа и наоружен со бронзена секира, кој стои неподвижен на каков илирски шумски обронок, нем од чудо, гледајќи прв пат критската галија со безброј весла, што поврв огледалото како аметист на синото Јадранско Море мили како каква
огромна гасеница. А тој јури во куќата да му ја раскаже на својот народ чудната
приказна за чудовиштето со стотини раце. Во ткивото на историјата за двеста колена се исткаени на милион овакви поединости. Ама, ние не можеме да се зауставиме
да испитаме ниедна од нив, докаде год не се обележи основниот раб на ткивото“.
Стои: „...египетската делта била потполна со чети на црните работници...“.
Се потврдува, тогаш биле носени Црнци (Семити) со својот семитски јазик.
Борбата со бикови во Шпанија била донесена- без дивото европско говедо.
Се кажа: „Или најпосле тука можда некој див Грк, огрнат со кожа и наоружен со бронзена секира, кој стои неподвижен на каков илирски шумски обронок,
нем од чудо, гледајќи прв пат критската галија со безброј весла, што поврв огледалото како аметист на синото Јадранско Море мили како каква огромна гасеница “
За британски автори Келтите имале илирско потекло. Келта била секира: келта=кирта=секирта=секирата=сек кирата.Шекспир,ш=с: сек с пир- сечи пири=гори.
А и галија која ја „мили“- гали водата. Слично Галија, каде поради јаките ветришта дрвата се навалуваат, чии гранки ја галат земјата: Гали=тн.словенски поим.
ЕВРЕЈСКО СВЕТО ПИСМО И ПРОРОЦИ
„Сега можеме да го поставиме на вистинско место во овој општ нацрт на човечката историја на Израелитите, како и онаа најзначајна на светот збирка на стари
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податоци, збирка која на сите христијански народи им е позната како Стар завет.
Од тие податоци избива најзанимлива и најзначајна светлост што паѓа на развитокот на просветеноста; во неа се најдуваме најочевидни ознаки на новиот дух во човечките односи во време на египетските и асирските борби за надмоќност на светот.
Сите книги што го сочинуваат Стариот завет зацело постоеле, и тоа многу
во сегашен облик, бар сто години пред Христово родување. Повеќето од нив биле
уште во доба на Александар Велики (330. години пред Христо) веројатно признати
за свети списи. Тоа била света книжевност на Евреите, еден народ кој 587. година
пред Христа ги иселил халдејски Навукодоносор II од неговата земја во Вавилонија, и тоа скоро во потполна целина негова, иземено само нешто малку преостатоци. Тие после се вратиле во својот град Ерусалим, и таму поново изградиле свој
храм под покровителство на Кир, оној персиски освојувач кој, како што тоа веќе го
забележиле, го срушил, 539. година пред Христа, Набонида, последниот халдејски
владетел во Вавилон. Вавилонското ропство траело околу педесет години. Многу
научници мислат дека во тоа раздобје настапила меѓу нив знатна мешавина со Вавилонците, како племенска така и духовна“.
Херодот не ги познавал Евреите, што важело и за Александар Македонски.
„Нарочит вид е положбата на Јудејската земја, како и Ерусалим, нејзината
престолнина. Таа покраина се пружа во облик некоја трака измеѓу Средоземно Море на запад и пустиња која почнува да се шири источно од Јордан. Низ неа поминува природен пат меѓу Хитит, Сирија, Асирија и Вавилон на север и Египет на југ.
Тоа према тоа била земја веќе однапред одредена за бурна историја. Преку неа и
Египет,- како и други, тренутно надмоќни сили од север- се борел за свое царство
против тамошниот народ. Тие силе се бореле и за слободен премин на својата трговија. Самата земја по себе нити била голема, нити плодна за земјоделство, а немала
никакво минерално благо по самата природа своја да би била значајна. Историјата
на овој народ, онаков како што тие списи ја зачувале, ни служи како некој толкувач
уз поголема историја на двата просветени поредоци од север и од југ, и како додаток на историјата на поморските народи од запад.
Тие списи се состојат од поголем број различни состојки. Првите пет книги,
Пентетеух, веќе мошне рано нарочито се почитувале. Тоа почнува во облик каква
општа историја со двоструки извештаји за стварање на светот и за стварање на човекот, за почетоците на животот на човечкиот род, и за големиот потоп, кога пропаднало сето човештво, освен неколку избрани поединци. Таа приказна за потопот се
распространила по сите стари преданија. Е можно во неа се најдуваат успомените
на оно потопување на долината во која сега се најдува Средоземно Море, уште во
неолитскиот век. Или можда со тоа се чува успомените од каков страховит природен преврат во ѓурѓијанската и касписката област. Со ископувањата се открила и
вавилонска верзија, како за приказната за стварање на светот, така и за потопот, и
тоа од добата пред повратокот на Евреите. Оттука тврдат библиските критичари дека Евреите за време на своето вавилонско ропство и дошле до првите глави во Светото писмо, и тоа на оние првите десет глави за постанувањето“. („избрани“, Р.И.)
Поимите се правеле со в-н-т, пр. Пентетеух=пенте теух: пент - н = пет (пет).
„Потоа доаѓа историјата за отците (патријарсите) и основачите на еврејскиот
народ, за Аврам, Исак и Јаков. Тие се претставени како патријахални бедуински поглавицим во земјите измеѓу Вавилон и Египет, каде живеат со животот на номад-
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ски пастири. Критичарите тврдат дека сегашната Библија е составена од неколку
порани верзии. Само, ма каква биле нејзините извори, таа приказна, онака каква е
зачувана денес, е полна со боја и животна снага. Она што денес се вика Палестина
во тоа доба била земја Канаан, населена со семитски народи по име Кананиќани,
кои биле во блиско сродство со Феникјците, основачи на Тир и Сидон и со Амориќаните кои го зазедоа Вавилон и основаа под Хамурабиј првото вавилонско царство“
Евреите биле наследство на со нив сродните Феники:Фени=Вени=Венети. ...
„Кога Аврамовиот народ поминал со своето стадо низ таа земја (можда во
исто доба кога и Хамураби владеел), Кананиќаните биле мирен народ, кој живеел
на стални населби. Аврамовиот бог, како што библиската приказна кажува, му ја
обеќал нему и на неговите деца развиената земја со богати градови. Читателот треба да се послужи со книгата за постанување, и да прочита тука како Аврам, немајќи
пород, сумњал во тоа обеќавање, и како се родиле Исмаил и Исак. А во книгата за
постанување исто така и на животот на Исак и Јаков, чие име било променето во
Израил, и на дванаесет Израилеви синови; како и како тие во доба на големиот глад
отишле во Египет.Со тоа се завршува книгата за постанокот, прва книга Пентатеух.
Наредната книга се бави со приказната за Мојсиј.
Историјата за населбата и ропството на Израилевите деца во Египет доста е
тешко да се проверат чинителите. Постој некој египетски запис за тоа како фараонот Рамзес II населил извесни семитски народ во земјата Гошен. Тука се тврди како
тие дошле во Египет поради глад. Ама, за животот и успехот Мојсијев не постојат
никакви египетски податоци воопшто. Нема никакви забелешки за каква чума во
Египет или за каков фараон кој се удавил во Црвеното Море. Во приказната за Мојсиј има и такви црти кои во себе носат митолошки особини, па и еден од најзанимливите тренутци во неа, како Мојсиј мајката го скрила во ковчег од рогозина, укажува воедно и на некојастара сумерска легенда.
Сè тоа се случило после Рамзес II и во доба на Рамзес III. Египетските споменици од тоа време говорат за големи поморски битки, и како се непријателски
народи се движеле долж палестинскиот брег на Египет, па како Критјаните се здружиле против Египет со некој староариски освојувачи, кои на походите своите ствари ги пренесувале со воловски коли, што е изразита одлика. Досега уште не било
составена никаква приказна за сите оние борби кои се воделе меѓу годините 1300. и
1000. пред Христа; ама, од библиското приповедување очевидно е дека Евреите,
кога под Исус Навин спроведувале полагано освојување на обеќаната земја, дошло
во сукоб со непознат нов народ, со Филистејците, кои долж брегот се населувале по
цел низ градови, од кои најглави биле Газа, Гат, Ашбод, Ашкелон и Екрон, а кои
стварно биле, како и Евреите, придојденци, и тоа веројатно баш оние Критјани од
морето и од северот. Освојувањето према тоа, почнувајќи со напад на Кананиќаните, се претворило брзо во долга и не баш успешна борба ако саканата и обеќаната земја со тие поопасни придојденци, со Филистејците“.
Бригите=Брзјаците дури и во 20 век пренесувале само со воловски коли.
„Не би се можело да се рече дека таа обеќана земја икогаш била потполна во
еврејските раце. Зад Пантетеух во Библијата доаѓаат книгите за Исус Навин, за судиите, за Рути (како едно отстапување), за Самуил, две книги, за кралевите, две
книги, и со летописи се поновуваат во варијации скоро исто градиво кое веќе се
најдува во Самуил (втора книга) и во книгата за кралевите. Во поголемиот дел на

83
таа познија историја се чуствува сè појак и појак на стварноста. Во тие книги најдуваме како Филистејците ја држат чврсто во свои раце власта на плодната низина
од југ, а Кананиќаните и Феничаните се одржуваат против Израелиќаните на север.
Првите успеси на Исус Навин не се поновуваат. Книгата за судиите е мрачен список на неуспех. Народот го губи самопоуздувањето. Престануваат да служат на
својот бог Јехова и го обожуваат Бал и Аштарота (Бел и Иштар). Својата раса ја мешаат со Филистејците, Хитите, и така натаму, а со тоа постануваат уште и поголеми, како што и подоцна секогаш било по својот сој измешан народ, со неистоветно
потекло. Под водство на низ мудри луѓе и јунаци тие, обично без успех и никако
без прекин војуваат против своите непријатели. Наизменично трпеле порази од стрна на Маоќаните, Кананиќани, Мидијци и Филистинци. Историјата на тие борби,
како и историјата за Гедеон и Самсон и за другите јунаци на кои одвреме на време
се фрла по каков зрак надеж на израилската неволја, е раскажана во книгата за
судиите. Во првата книга Самулиова е раскажана приказна за нивниот голем пораз
кај Ебенезер, во доба кога Илија бил судија.
Тоа навистина била огорчена битка, во која Израелиќаните изгубиле 30.000
луѓе. И порано ги пратела злобна коба, те изгубиле 4000 луѓе, и затоа сега го донесоа најсветлиот символ, божји ковчег на завети.
‘А кога ќе дојде ковчегот на завети господов во окото, повика цел Израил од
радост земјата да заечи. А Филистејите, слушајќи го веселото викање, рекоа: Какво
е тоа викање на веселба во околу еврејското ? И разбираја дека дошол ковчег господен во око нивно. И се уплашија Филистејците кога рекоа: Бог дошол во око. И
говореа: Тешко нам, оти тоа не се случувало порано ! Тешко нам, кој нас ќе не избави од рацете на тие силни богови ? Тоа се богови што ги побија Мисирците во
пустињата со секакојаки маки. Охрабрите се, и бидите луѓе, Филистеји, да не им
служите на Евреите, како тие нам ни служеле ! Бидите луѓе и удрите !’
И Филистејците се бореа, и тоа се бореа јуначки. ‘А Израилците поново се
разбија и побегнаа кон шаторите свои; и бојот беше голем, оти падна од Израила
триесет илјади пешадијци. И ковчегот божји бил грабнат, и два сина Илијини,
Офниј и Финес, погинаа. И еден измеѓу синовите Венијиманови побегна од бојот, и
дојде во Сила истиот ден со раздртована хајлини и главата посипана со прав. И кога дојде, гледа, Илија седеше на столицата покрај патот погледувајќи; оти срцето
негово биеше во страв за ковчегот божји. И доаќајќи човекот во градот кажа гласно, и застана викањето на сè на градот. А Илија слушајќи го викањето, рече: каква
е тоа врева ? И човек побрзо дотрча да му јави на Илија. А Илија беше деведесет и
осум години, а очите му беа потемнале, те не можеше да види. И му рече човекот
на Илија: Јас одам од бојот, побегнав денес од бојот. А тој рече: Што биде, сине ? А
гласникот, одговорувајќи, рече: Побегна Израил испред Филистеја, и изгуби многу
народ, и двата сина твоја погинаа, Офиниј и Фине; и ковчег божји е грабнат. А кога
го спомена ковчегот божји, падна Илија од столицата наузмак кај вратата, и го скрши вратот и умре, оти беше човек стар и тежок. Тој беше судија на Израил четириесет години.
‘А снаата негова, жената Финесова, беше трудна и на тоа доба, по слушајќи
го гласот дека ковчегот божје е грабнат и дека неа í погинал свекор и маж, се свитка и породи, оти неа í дојдоа болови. И кога умираше, í рекоа кои стоеа околу
неа: Не се плаши, си родила син. Ама, таа не одговори, нити хајаше за тоа. Него на
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детето му даде има Ихавод, говорејќи: Отиде славата од Израила- оти ковчегот божји беше грабнат, и неа свекорот и мажот ги погибија.’ (I књ. Сам. Гл. 4. Певод Ѓура Даничиќ.)
Илијиниот наследник и последен од судиите бил Самуил. И тогаш во израилската историја се случило нешто што оди напоредо со она што веќе се случило и
кај другите поголеми народи. Се појавил крал. Тука ни се изложува со жив јазик јасниот спор измеѓу старата свештеничка управа и тој нов начин во управување со
ловечките работи. Никако не можеме а овде да не дадеме уште еден навод од Стариот завет, да подвлечеме колку во Господовиот говор на Самуил јасна се изразува
длабоката свештеничка срџба.
‘Тогаш се собраа сите старешини Израилеви и дојдоа кај Самуил во Рам. И
му рекоа: Ете, ти си остарел, а синовите твои не одат со твоите патишта; затоа постави ни цар нам да ни суди, како што е во сите народи.
‘Ама, Самуил не беше по волја што рекоа да им даде цар, да им суди. А Господ му рече на Самуил: Послушај го гласот народни во сè што ти говори; оти не те
отфрлија тебе, туку мене ме отфрлија да не царувам над ним. Како што правеше од
оној ден кога ги изведов од Мисир до денес, и ме оставија и им служеа на други богови, по сите тие дела ти чинат и тебе. Затоа сега послушај глас нивни; ама, добро
засведочи им и кажи начин со кој царот ќе царува над ним.
‘И му ги кажа Самуил сите зборови господови на народот кој сакаше од него
цар; и да царува над вас: синовите ваши ќе ги земаат и метнуваат на кола своја и
меѓу коњите свои, и тие ќе трчат пред колите негови; и ќе ги постават да му се
илјадници и педесетници, и да му ги орат нивите и жнеат летнината, и да му градат
војни справи што треба за коли негови. Земајќи ги и ќерките ваши да му градат мирисни масти и да му бидат куварки и лебарки. И нивите ваши и виногради ваши и
маслински ваши најдобри ќе ги зема и раздава по слугите свои. Земајќи десеток од
посевите ваши и виноградите ваши, и ќе им ги дава на двораните свои и слугите
свои. И слугите ваши и слушкињи ваши и младинци ваши најубави и магарина ваши ќе ги зема, и ќе ги обртува на своите работи. Стадата ваши ќе ги десеткува и вие
ќе му бидите робови. Па тогаш ќе викате заради царот свој, кој го избравте за себе;
ама, Господ тогаш вас не ќе во слуша. (Старо предание со магаре, а без коњ, Р.И.)
‘Ама, народот не сакаше да ги послуша зборовите Самулови, и рекоа: Не,
туку царот нека биде над нас, да бидеме и ние како сите народи; и нека ни суди цар
наш и оди пред нас и води нашите војни.’ (I кн. Сам. Гл. 8.)“.
Евреите биле само едно: Еднобожци- и со повисок удел на крвна група В.
Евреите-еднобожен народ- историски биле познати само во Александрија.
„Ама, природата и положбата на земјиштето биле против Евреите, а нивниот
прв крал Саул не постигнал ништо повеќе успех од судиите. Други сплетки на пустоловите на Давид против Саул се раскажани во остатокот на првата книга Самуилова. И Саул завршил најпосле со потполен пораз на брдото Гилбо. Неговата војска тука е надвладеала хроброста на филистенските стрелци.
‘А утредента дојдоа Филистеји да ги свлекуваат мртвите; и ги најдоа Саул и
трите сина негови каде лежат на гората Гилбо. И му ја отсекле главата, и му го зеле
оружјето од него, и испратиле во земјата филистејска на сите страни да се објави и
во куќата нивна за лажните богови и по народот И го оставија оружјето негово во
куќата Астаротина, а телото негово го обесија на ѕидот ветсански.’(I кн.Сам. гл.31.)
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Давид (околу 990. година пред Христа) бил поголем политичар и поуспешен
отколку неговиот претходник, и изгледа дека се ставил под заштита на Хирам, крал
од Тир. Тој сојуз со Феникијците го одржало на власт, а тоа бил и битна состојка во
големината на неговиот син Соломон. Неговата историја би можела, со своите непрекидни убиства и погубувања, повеќе да се чита како историја на каков дивјачки
поглавица отколку некој просветен владетел. Таа историја мошне живо е раскажана
во Самуиловата втора книга.
Првата книга за кралевите почнува со владеење на кралот Соломон (околу
годината 960. пред Христа). Во таа историја, од гледиште на каков општ историчар,
најзанимливи се Соломоновиот однос према народната вера и неговиот постапок со
подвижниот храм, со свештеникот Закод, и со пророкот Натан.
На почетокот на Соломоновата влада онака е исто крвава како што била и
владата на неговиот татко. Последни забележени Давидови зборови се однесуваат
на припремата за Шимејевото убиство. Негов последен забележан збор есте ‘крв’.
‘А неговата седа глава ти свали ја во гроб со крв’, кажува тој, укажувајќи на тоа дека, иако Шимеј е заштитен со заклетва со која се обврзал Давид пред богот за цел
свој живот, ништо во тој поглед не постој што би можело да го спречува Соломон.
Соломон потоа презема да го убие и својот брат, кој полагал право на престолот,
ама клонал со духот и се предал. Потоа ги заклал братовите приврзаници. Слабата
власт која имала во тоа доба вера кај расно и духовно разнородните Евреи, се гледа
во тоа како лесно тој го заменил непријателски расположениот врховен свештеник
со својот сопствен приврзаник Задок. Тоа уште појако може да се запази во убиството кое над Јоаб го извршил Бениа, тој Соломонов главен џелат, правејќи го тоа
во храмот и додека жртвата се држела самите рогљеви од Јеховиот олтар, извикувајќи како тука е неповредив. Тогаш Соломон сам ја потфатил задачата да ја преиначи верата на својот народ, во што се огледа за тоа доба со сосем современ дух.
Тој го продолжува сојузот со Хирам, крал од Тир, кој со Соломоновото кралство се
служи за премин од Црвеното Море, каде ги гради своите лаѓи, и самиот Соломон,
како плод на тоа свое ортачење, нагомилува во Ерусалим дотогаш нечуено благо.
Во Израил се појавува чета војници. Соломон испраќа одред по одред свои
луѓе, да сечат кедровина на Ливант, над кои владеел Хирам, и тој го уредува потребниот пренос на тоа дрво низ земјата. (Многу што во сè со ова би можело читателот
да го потсети на однос измеѓу каков средноафрички поглавица со каква европска
трговска куќа). Потоа Соломон изградил палата за себе, и потоа храм за Јехов, ни
блиско толку голем. Досега ковчегот заветни, тој боженски символ на старите
Евреи, бил чуван во голем шатор, кој е пренсуван од едно возвишение на друго; и
жртви на богот на Израил се пренесувале дотаму на повеќе разни места. А сега ковчегот е внесен во златно опточена внатрешна соба на овој со кедровина обложен
камен храм, и поставен измеѓу две големи крилати кипа од позлатени маслинови
дрва, и оттаму жртвите имале да се принесуваат само на олтарот пред нив“.
Се потсетува на врска на Семитите со јужно од Сахара, каде живееле Црнци.
Канибалистички традиции биле наследство на Црнците, како и обрежување.
„Таа централизаторска новотарија ги потсетува читателите и на Акнатон и
Набонид. Вакво нешто може да се изведе со успех само како угледот, преданието и
ученоста на свештеничкиот ред падне на понизок степен“.
А со „Акнатон и Набонид“ било еднобожеството-од Мојсиј нема доказ/наод.
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„Ни тоа што го поставил служењето на Јехов во Ерусалим на таа нова основа, ни неговото гледање и разговор со богот во почетокот на неговото владеење, не
му сметало на Соломон во своите позни години да развие некој вид богословско
љубакање. Тој многу се женел, ако не поради што друго, а она од државни разлози
и заради владарски сујети. Своите многубројни жени сакал да ги задоволи со тоа
што им принесувал жртви на нивните народни боженства, на сидонската божица
Аштарот (Иштар), Шемош (на некој моабиќанско боженство), Молохов итн. Библиското прикажување за Соломон ни го прикажува стварно кралот кој, како и сите
други, мошне нестален и слабо побожен, додека народот бил онака исто празноверен и збунет како и сите други околни народи.
Од нарочито значење во приказната за Соломон е тоа што таа истакнува извесна промена во однос со Египет: тоа е неговата женидба со фараоновата ќерка.
Тој фараон мора да бил некој од фараоните од XXI династија. Во големото доба на
Аменофис III, како што тоа се гледа по писмата од Тел-ел-Амарна, можел фараонот
уште толку да се смилостиви, па да прими каква вавилонска принцеза во својот
харем, ама апсолутно одбијал да даде такво едно боженско створување како што е
каква египетска принцеза за жена на вавилонскиот владетел. Се запазува извесно
постојано опаѓање на египетскиот углед, како сега, после три столетија, така незнатен владетел, како бил Соломон, може сосем равноправно да се жени со египетска принцеза. Со наредната египетска династија (XXII), меѓутоа, се повратило поново старата состојба. Нејзиниот основач фараонот Шишак се користел со раздор
меѓу Израилците и Јудејците што настана во текот на Давидовото и Соломоновото
владеење, па го зазел Ерусалим, срушувајќи го со тоа и краткотрајниот сјај на
еврејското кралство.
Шишак веројатно ја покорил и Филистија. Треба да се забележи дека од ово
доба па понатаму Филистијците ја губат својата важност. Го изгубиле веќе својот
криќански јазик, те се служеле со јазикот на своите покорени Семити. Мада нивните градови остануваат понатаму помалку или повеќе независни, тие постепено губат во општото семитско население од Палестина“. (Палест=пелезт- Пелазг, Р.И.)
Се наведе дека „го изгубиле веќе својот критски јазик“, кој бил тн.Хомеров.
За Хомеровиот јазик пишеле повеќе македонски автори. Се наведува што
истакнал П. Кречмер: „Ниедно културно богатство не е толку трајно и долговечно
како што е јазикот. Особено се непроменливи и постојани имињата на местата, дури и тогаш кога населението се променило“. Во тој смисол е значајно научното сознание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеровиот јазик, односно на словенските јазици со јазикот од постарите лексички наслојки во
Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во далената 1815 година го утврдил германскиот лингвист Л. Ф. Пасов, а веќе во 1845 година неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и објавен во Њујорк.34Во својот труд Пасов утврдил дека голем слој од Хомеровата лексика во „Илијада“ и припаѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи македонскиот јазик припаѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања античкиот македонски јазик бил
истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик,сосема е оправдан заклучокот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот македонски јазик во
одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија на „Илијада“.
34
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Наведеното го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).Тој, во 1907
година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик.
Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. Бидејќи
Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат својот тн.
Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- венетски=илирски. А
ова било само повторување на она што се случило со сите тн.не-словенски народи.
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки.
Со тоа што Критјани го разбирале бугарскиот,а не грчкиот од 19 век, е јасно.
Следи „те се служеле со јазикот на своите покорени Семити“ (Црнци, Р.И.)
„Има веродостојност дека првобитна група, ама убедлива приказна за Соломоновото владеење, за неговите разни убиства, за сојузот со Хирам, за неговото
ѕидање палати и храм, и за неговите ќуди кои му го ослабиле кралството и го поделиле на две, дека таа приказна претрпела од каков попозни писател извесни измени со широки вметнувања и раздор, како на тој начин неговото богатство би се
направило уште поголемо и прославила неговата мудрост. Овде не ни е место да се
бавиме со критикување на библиските извори, ама секако ќе биде позанимливо од
гледиште на здравиот разум, а без обѕир на научни испитувања, да се укаже на онаа
очевидна стварност и вистинитост со главната содржина во приказната за Давид и
Соломон. Во таа приказна има покушувања понешто да се објасни и оправда, ама
пред сè тоа да го изнеси тука дури и најлошиот чинител, како би ги ги испроповедал само современ писател, свестен дека не може да ги сокрие.
Чудно е со колку моќ, и упркос стварноста, овие неколку напишани зборови
од Библијата успеало да створи впечаток за човечката свест, и тоа не само кај христијаните туку и кај муслиманите, дека кралот Соломон не бил само еден од највеличествените, туку и еден од најмудрите меѓу луѓето. А ипак првата книга за кралевите подобро ни раскажува за тој негов сјај, и тој сјај стварно изгледа простачки
крај на онаа убавина и чуда во зградите и уредувањата на онакви големи монарси
какви што биле Тотомес III, Рамзес II и цели десеттина други фараони, или како
Саргон II, Сарданапал и Навукодоносор Велики. Неговиот храм мерел внатре дваесет лакти во ширина, што би изнесувало околу 35 стопи- таман колку и ширина каква мала вила- а бил долг шеесет лакти или околу 100 стопи. А што се однесува на
неговите мудрости и државништво, не треба ништо ни да се прочита вон Библијата,
па да се види дека Соломон бил обичен соработник во замашните работи на кралот
трговец Хирам, и дека неговото кралство било како некој залог измеѓу Фениките и
Египет. Соломоновата важност настанала воглавно поради проодната слабост на
Египет, која го обдарило феникиското славољубие и довело до потреба да се умилостиви на разни начини на оној кој држел клуч за наизменични трговски патишта
на исток. За својот сопствен народ Соломон бил расипан и насилен владетел, а неговото кралство уште за животот негов се осетно се расцепило на две.
Со владеењето на кралот Соломон се завршува кратковремената еврејска
слава. Посеверниот и побогат дел на неговото кралство, долго притискуван со порези заради одржување не неговиот сјај, се одвојувал од Ерусалим, да постане независно кралство. Со тоа цепење на државата се прекинува таа заедничка врска из-
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меѓу Тир и Сидон со Црвено Море, која толку и допринела на Соломоновото богатство. Во еврејската историја богатството повеќе не се споменува. Ерусалим останува како престолнина само на едно племе, јудејското, престолнина на земјата на голите богови, со Филистеја отсечена од морето и опкружена со непријатели.
Приказната за војните, за верските сукоби, за приграбување на власта, убиства, братоубиства, заради одржување на престолот, се продолжува низ три столетија. Тоа е вистинска варварска приказна. Израил војува со Јудеја и со околните држави; се ствара сојуз прво со едните, а потоа со другите. Моќта на арамејска Сирија
пламти над Евреите како злокобна ѕвезда, а потоа се подигнува по неа голема и сè
поголема моќ на последнотото асирско царство. Низ три векови живот на Евреите
сличен на живот на некој човек кој пошто потоа сака да стои насред некој живо
прометно место, те затоа непрекинато го газат омнибуси и теретни коли.
‘Пул’ (што би требало веројатно да биде Тиглат Пилисер III), према библиското раскажување, е прв асирски монарх кој се појавува на еврејски видик, и Менахем му дава откупнина од илјада сребрени таленти (годината 738. пред Христа).
Ама, асирската сила се сручува сега право на остарената и оронела египетска земја,
а правецот за тој напад води преку Јудеја. Тиглат Пилесер III се враќа, да потоа
Шалманесер појде по неговите стопи. Израилскиот крал почнува за помош да преговара со Египет, со таа ‘скршена со трска’, и годината 721. пред Христа, како што
тоа веќе го забележивме, сето негово кралство западнува во ропство и пропаѓа за
понатамошната историја. Иста судбина висела и над Јудеја, ама некое пократко
време била отклонета. Веќе ја споменавме судбината на Сенахерибовата војска за
владата на кралот Езекиј (701. пред Христа), те како родените синови го убиле. Попозно асирското освојување на Египет во Светото писмо не се споменува; ама е јасно дека, пред Сенахерибовата влада, кралот Езекиј водел (годината 700. пред Христа) дипломатска преписка со Вавилон, кој се побунил против асирскиот Саргон II.
Потоа дошол Есархадоновото освојување на Египет, а после тоа Асирија за некое
време ја зафатиле сопствени неприлики. Скитите, Мидијците и Персијците изненадиле од север, а Вавилон се побунил.И тогаш Египет, како што за тоа веќе рековме,
е ослободен за некое време од асирските напасти, поново влегол во една мена на
обнова, најпрво под Псаметих, а потоа под Нех II.
Сега и поново застанала да греши онаа мала земја, опкружена со поголеми и
појаки од себе, при склопување на своите сојузи. Само што ни од која страна не била ни безбедна. Јосиј бил против Нех. Затоа е и убиен во борбата кај Мегида (608.
пред Христа). Јудејскиот крал постана египетски клетвеник. А потоа, кога Нехо допре дури до Еуфрат и падна пред Навукодоносор II, со него паднала и Јудеја (604.
пред Христа). Навукодоносор, после покушувањето со тројца безначајни крала, го
отерал поголемиот народ во ропство во Вавилон (586. пред Христа), додека останатите, после некоја побуна и покољ на вавилонските чиновници, избегнале од халдејската одмазда во Египет.
Така се завршиле четири века еврејско кралство. Од својот почеток па до
крајот било тоа само споредна игра во поголемата и поважна историја на Египет,
Сирија, Асирија и Феникија. Само што баш од неговата средина имало да се појави
умно и душевно влијание од првобитна важност по сето човештво“.
Еврејството=Повеќебожество на наведените простори се појавило подоцна.
Херодот сите ги навел,само не Евреите. Кај него нема обрежување на Евреи.
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„Евреите, кои, после отсуството за повеќе од два нарастувања, се повратиле
за време на Кировата влада од Вавилон во Ерусалим, беа сега веќе сосем другчиј
народ од пораните војноборни Балови и Јехови приврзеници, од оние Евреи што
принесувале жртви по висиите во Ерусалим во добата на израилските и јудејските
кралства. Од библиските приповедувања се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а дека се вратиле како просветен народ. Отишле како збунет и
разбиен чопор, без икаква народна самосвест; а се вратиле со јаки и исклучиво народен дух. Отишле и биле без икакво заедничка и општа позната книжевност, оти
се вели дека тек на околу четирисесет години пред ропството кралот Јосиј ја открил
во храмот ‘книгата на закони’ (II за кралевите, 22), а освен тоа не постои нигде никакво наговестување дека икогаш книги читале; се вратиле со повеќе градива за
својот Стар завет. Очевидно е дека, ослободена од своите свирепи крала, оддалечена од политички борби и во средината богата со умни пострекувања на тогашниот вавилонски свет, еврејската свест за време на нивното ропство направила силен
чекор унапред“.
Се кажа: „Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите на Набонид, тој искрен еретик“; „Од библиските приповедувања се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а дека се вратиле како просветен народ“.
И затоа следи варвари=Повеќебожци и „како просветен народ“=Еднобожци.
„Тогаш било завладеано со Вавилон некое доба на историски истражувања и
доба на науката. Уште се чуствувале оние вавилонски влијанија кои го наведија Сарданапал во Нинива соберат голема книжевница на стари списи. Ние веќе раскажавме како Набонид бил толку обземен со своите истражувања на старината да заборавил на самата одбрана на своето кралство од Кир. Сè тоа заедно ги навело изгнаните Евреи на испитување на својата историја, и оние во пророкот Езекиљ наишле на свој одушевен водач. Од онакви скриени и заборавени списи што со себе
ги имале, како и дека од родословот, современата историја за Давид, Соломон и за
нивните други крала, од приказните и преданијата, составија и ја искитија својата
историја, па ја објавија како за Вавилон така и за себе самите. Во неа внеле, веројатно од вавилонските извори, приказна за стварање на светот и за потопот, доста
од приказната за Мојсиј и поголем дел за Самсон. Извесни одломци од приказната
за стварање и од приказната за рајот, мада двете стварно се со вавилонско потекло,
како Евреите да биле познати уште и пред прогонството. Кога Евреите се вратиле
во Ерусалим, во тој мах бил само Пентатеух собран во една книга, а тек подоцна
имало да настапи групирање на останатите историски книги“.
Реаллексикон,35 на стр. 508, стои: „Јудејци. Проширувањето на Ј. Во хеленското и римското Царство е нарочито преку епиграфски наоди недавно утврдени
исто така преку документи. Најстаро јудејска населба со култ на Јаху во 6/5. век во
Елефатнтин (в. ebd.) в. Sachau, Три папируси од Елефантин, Abh. Ak. Berl. 1907;
Mitteis-Wilcken 1, 1, 24. Понатамошни јудејски собирања под Птоломеите на Александрија и Египет...“.
Библијата била пишана во 6/5 век на арамејски и во Александрија на коине.
Меѓутоа,бидејќи стои „Најстаро јудејска населба со култ на Јаху во 6/5. век“
се потврдува врската била во 5. век, па и затоа околу 444. п.н.е. учениот свештеник
Езра ги повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне
35
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„Книгата закони на Мојсиеви“. Следи овде да се говори: „Кога Евреите се вратиле
во Ерусалим, во тој мах бил само Пентатеух собран во една книга, а тек подоцна
имало да настапи групирање на останатите историски книги“-Пентатеух бил од 5 в.
Се заклучува, ништо немало пред 5 век и сè започнало само во Ерусалим.
„Низ неколку столетија, остатокот на нивната книжевност се зачувала во
облик на посебни книги, кои сите подеднакво не се почитувале. Некои од позните
книги сосем јасно одаваат дека настанале после ропството. А сета таа книжевност
биле прикриена со извесни свои мисли и водилји. Една од таа мисла, со која во очитата противречност дури и некои поединости на самата оваа книга, се истакнува дека целиот народ е составен од чистокрвни Аврамови деца. Потоа тука е и мислата
за обеќавањето што Јехова му го дал на Аврам дека ќе го издигне еврејското племе
изнад сите други раси; и и третата, настаната вера дека Јехова е најголем и најмоќен меѓу благородните богови, па потоа дека е врховен бог на сите други богови, и
најпосле дека тој е едини вистински бог. Најпосле меѓу Евреите, како народ, завладеало уверување дека тие се избран народ на еден бог над својата земја.
Сосем природно, па тие три мисли створиле и четвртта, мислата за водачот
кој ќе дојде, за спасителот, Месија, кој би остварил толку одлагани Јеховини обеќања.
Тоа здружување на Евреите во еден единствен народ споен со преданија, во
текот на ‘седумдесет години’, прв е случај во историјата во животот меѓу луѓето да
се исполила нова сила на напишани зборови.Душевното средување направило уште
и нешто повеќе од простото обединување на народот кој се вратил во Ерусалим.
Таа мисла за припаѓање на еден избран народ, кој однапред е веќе избран народ, кој
веќе однапред е одреден за првенство, била сама по себе мошне привлечна. Таа ги
обзела и оние Евреи кои останале во Вавилон. Таа книжевност и допрела и до Евреите кои се населиле во Египет. Влијаело и на измешаниот народ што се населил во
Самарија, старата престолнина на израилските кралеви, кога десет племиња биле
префрлени во Медија. Со неа се надахнал голем број Вавилонци и други, те прогласувајќи го Аврам за свој татко и им се натурија на Евреите при повратокот во
друштвото. Амониќаните и Маобиќаните ја примиле нивната вера. Евреите веќе
биле растурени по многу земји и градови, кога така им се обединило настојувањето и надежта, те постанаа исклучив народ. Ама, нивната исклучивост послужила на
почетокот најповеќе како заштита за темелитоста на нивното учење и богослужење, имајќи на ум опомената што ја пружаа онакви жалосни заблуди како што било
кај кралот Соломон. Вистинските уљези од било која раса го примало јудејството
вазда со раширени раце“.
Еврејството било само еднобожно- верата повеќерасна, а народот еднорасен.
„Нарочито на Феникијците морал да им изгледа и лесен и згоден премин во
јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик бил сличен на еврејскиот. И можда големо мнозинство на афрички и шпански Евреи е стварно со феникиско потекло. Исто така и многу Арапи ја примиле јудејската вера, а во јужна
Русија, како што ќе видиме подоцна, имало и монголски Евреи“.
Бидејќи Феникијците го примиле јудејството, тие не биле Црнци (Семити).
Се кажа: „Нивниот (феникискиот, Р.И.) јазик бил сличен на еврејскиот“. Па
следи Евреите биле Белци(Пелазги) како што биле Фениките (Фени=Вени=Венети).
Па еврејските имиња биле/се на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
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„Историските книги од постанувањето па до Еремија, низ кои подоцна се
провлекувала мислата за обеќањето кое било дадено на избраниот народ, претставуваа без сумливост ослонец на еврејското душевно единство; со нив ипак нивоколку не се потполнува еврејската книжевност од која е составена најпосле Библијата. Во оваа историја не ќе има место да се позабавиме, да речеме, такви книги како
што е книгата за Јов, за која се вели дека е подражување на некоја грчка трагедија,
или како Соломоновата песна, псалмите, приказните и другите; ама, е потребно да
се позабавиме малку повеќе со книгите познати како ‘пророчки’, оти овие книги
скоро се најрани и зацело најдобар податок за појавата на тој нов вид водство во
човечките работи.
Пророците не преставуваат некој нов ред во заедницата. А нивното потекло
е најразноврсно. Езекиљ му припаѓал на свештеничкиот сталеж и нему му бил наклонет, а Амос бил пастир; ама, ова им е заедничко; внесуваат во животот извесни
вистинска верска сила покрај жртвувањата и другите свештенички и црквени обреди. Постарите продоци наликуваат многу на првобитните свештеници, оти се бават
со прорекување,дават совет и претскажуваат настани. На почетокот, и во добата кога секаде по земјите се принесувале жртви, додека верските мисли биле уште прилично несредени,можда имало незнатна разлика измеѓу свештениците и пророците.
Пророците се, канда, и играле при прорекување, како што тоа го прават дервишите. Обично носеле нарочит огртач од груба козја кожа. Се одржувале номадски преданија наспроти ‘новите начини’ од добата на сталното населување. Ама,
после подигање на храмовите и сталешкото организирање на свештенството, се нашле пророци како луѓе вон законитиот верски ред. Веројатно дека тие биле секогаш помали или поголеми на пречка на свештениците. Од нив постанаа независни
советодавачи во државните ствари, тужители за разни престапи и за чудни дела;
биле, како тоа ние би го рекле, ‘самоуки’, оти немајќи никаква друга основа на своето кажување до своите внатрешни надахнувања. ‘Чујте рече господинот !’- и така
понатаму: тоа им е образец.
Во позните најмачните дена по јудејското кралство, кога на него се сковитлаа Египет, северна Арабија, Асирија, а потоа и Вавилон, тие пророци постанаа
значајни и моќни. Нивниот позив бил упатен со заплашените и престрашени мозоци, а воглавно ги позивале најпрво на покајување, на тоа да го укинат ова или оно
светиште, да поново воспостават богослужење во Ерусалим, или што слично. Ама,
низ некои од тие пророштва веќе се слуша извесна нота, нота слична на она која
ние денес ја нарекуваме ‘настојување за преобразување на општесвениот поредок’.
Богаташите ги кињат сиромасите; расипниците им го прождеруваат лебот на своите
деца; влијанијателниот и моќниот свет се угледа на сјајот и гревовите на странците
и им ја жртвуваат на тие нови прохтеви општата ствар на народот; а сè тоа му е одвратно на Јехов, кој зацело ќе ја казни земјата.
Со она ширењето на кругот на мислата што настанало во доба на ропството,
се менува и проширува и тонот на пророштвото. Занимливата ситнивост, што ја
изобиличувала порано племенската мисла за богот, сега í остапува место на новата
мисла за богот на општата праведност. Е јасно дека сè поголемо влијание на пророкот не го ограничил само на еврејскиот народ, Тоа влијание се ширело во тоа доба
по целиот семитски свет. Пропаѓањето на разните народи и кралства, за да би се
образувало какви големи и нестални царства на она време, со уништување на разни
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вероисповести и свештенички редови, взаемно омаловажување меѓу храмовите во
разните нивни сопарништа и расправи, сите тие влијанија давале мах на човечка
свест за послободни и пространи верски видици. Храмовите нагомилале големи
складишта на златни садови, ама ја изгубиле својата власт над човечкото вообразилие“.
Се говори за „целиот семитски свет“ за еврејството со сиријскиот арамејски
јазик кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), а Евреите биле Белци.
„Тешко е да се процени дали, усред тие непрекинати војни, животот бидувал
понеизвесен и потегобен отколку порано; ама, несумливо, луѓето постанувале посвесни на своите неволји и својата неизвесна иднина. Освен за слабодушните и за
жените, на целиот свет му останало уште малку утеха или вера во принесување на
жртви, во обредните и прописните богослужења по храмовите. Така бил тој свет со
кој позните израилски пророци почнале да говорат за едниот бог и за обеќањето
дека еден ден светот ќе се смири и ќе настапи единство и среќа. Големиот бог што
сега им го откриваат на луѓето живеел во храмот, кој ‘не е од рацете направен, туку
вечен на сводот небески’. Малку е сумливост дека голем дел на такви мисли господарел по Вавилон, по Египет, и низ целиот семитски исток. Библиските пророчки книги само се еден пример за тоа како се прорекувало во тоа доба.
Веќе сме обратиле внимание на постепеното продирање на вештината на пишење и науката вон ѕидините на храмовите и свештеничиот ред, каде дотаму исклучиво со нив се бавеле, вон тоа човечко во кое тие најпрво се развиле и одгледале. Го наведовме Херодот како занимлив пример за она што би можеле да го назовеме со слободна интелигенција и вистински умен работник. Сега поново имаме
работа со слични претопување на морални мисли во општата заедница. Еврејските
пророци, со она своја постојана навала на мислата за еден бог во целиот свет, претставувало напреден развиток на слободната свест кај човештвото. Од тоа доба па
натаму низ човечка мисла се пробива, сега слабо и бледо, а сега поново со нова
снага, мисла и обединување на светот под една едина власт, и за обеќавањето и можноста на доба и неокаљен мир и среќа меѓу луѓето. Вместо да биде каква црквена
група на стар ков, еврејската заедница постанува, до извесен широк обем, пророчка
и творечка вера на новиот тип. Пророкот се родува по пророкот“.
Бидејќи еврејството било само верско верување, тоа било само повеќерасно.
„Подоцна, како што веќе ќе речеме, се родил пророк на дотогаш недостигната моќ, Исус, чии следбеници засновале голема и општа христијанска вера. Уште
позние Мухамед, втор еден пророк, се појавува во Арабија и го заснива исламот.
Тие два учители стварно, и упркос своите посебни црти, се појавуваат ипак во некоја смисла како продолжување на тие еврејски пророци. Не е задаток на историчарот да претресува за вистиноста или за лажната вера; неговата должност е само
да ја забележи појавата на големите стваралачки мисли. Пред две илјади и четири
стотини години, а на шест, седум или осум илјади години бидејќи се забелиле ѕидовите на првиот сумерски град, на свет се појавиле мисли задушевното единство
на човештвото и за светскиот мир“. (Стр. 145- на неа и се продолжува, Р.И.)
Се говори само за едно за верски народи:Повеќебожци и Еднобожци=Евреи.
Кога се говори за верски народи, тие денес се повеќерасни. Напротив, народите се еднорасни. Бидејќи во историјата се говори за етнички народи, самиот поим
етнос=едност- еднорасност, говори само едно, што го пишам: раса=народ=јазик.
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АРИСКИ НАРОДИ ВО ПРЕИСТОРИСКО ДОБА
Х.Џ. Велс продолжува: „За арискиот јазик говоревме како дека веројатно се
појавиле околу областа околу Дунав и во јужна Русија, и дека од тој предел на својот постанок се простирал понатаму. Велиме ‘веројатно’, оти ни по што не е сигурно да се докаже дека таму стварно било средиште; за тоа се водела голема расправа
и имало разнолики мислења.Меѓутоа го изнесуваме гледиштето кое засега преовладува. Тој јазик првенствено бил јазик на некоја група народи севернички сој. Во
колку сè подалеку се ширел, арискиот јазик почнал да се грани во извесен број подредени јазици. На запад и на југ се сретнал со баскискиот јазик, кој преовладувал
во Шпанија, како можда и со разните други јазици околу Средоземно Море“.
За време на леденото доба белата раса била повлечена во Левантот. Пак, во
ледено доба не биле населени „областа околу Дунав и во јужна Русија“- со Европа.
Реката Дунав било гранично подрачје за Белците, кои се селеле на север со
говедо и свиња. Следи чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците предизвикале маласипаница и грип, поради кои била создадена вегеријанската крвна група А. Бидејќи Белците се селеле со говеда и волски коли, што било и во средниот
век, а Монголите со коњи и коњски коли, дури никогаш северно од реката Дунав на
југ немало преселби со говеда и волски коли, никогаш немало тн.словенски народи.
Заради крвната група А цела Европа била населена само од/преку Балканот.
Јазикот на белата раса бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Следи Велс
да говори за „баскискиот јазик, кој преовладувал во Шпанија, како можда и со разните други јазици околу Средоземно Море“. Па најбројни останале тн.словенски.
„Пред провалата на Аријците од земјите на нивното потекло на југ и на запад, иберската раса се распростирала по Велика Британија, по Ирска, Франција,
Шпанија, северна Африка, јужна Италија, и, веќе на просветениот степен, по Грција и Мала Азија. Тој сој бил во блиско сродство со египетската раса. Судејќи по
европските остатоци, била претежно со мал раст, со обично овално лице и долголаста глава. Своите поглавици и поважните личности обично ги сохранувала по мегалитски клетки, те. по одаите направени од големи стени,а прекриени со цели брегови на земјите. Тие земјини брегови, кои повеќето се долги отколку пошироки, се
називаат долги могила. Тој народ понекогаш барал за себе склоништа по пештерите. Таму ги закопувале и понекои од своите мртви. Према трагите од огарављените,
скршени и засечени човечки коски, меѓу кои и дечки коски, се изведува заклучок
дека биле човекојадци“.
Историски ибериската раса не била позната- таа била дело на Европјаните.
„Овие иберски племиња со краток раст и кафаев тен (како и Баските, ако и
припаѓале на која друга раса) биле потискувани наназад на запад, те ги победувале
и робиле народите со ариски говор, чии валови пополека се спуштале низ средна
Европа на југ и запад, а за нив се говорело како и за Келтите. Едино Баските се
спротиставувале на нивниот победоносен ариски говор. Постепено тие Келти продирале кон Атланскиот Океан, и сè што останало и сега од Иберците се измешало
со тој келтски народ. Воколку келтската наезда оставила трага на ирското население, тоа е прашање кое и денденес уште е спорно. На тоа острово Келтите можда
биле само победнички сталеж кој својот јазик му го натурил на многубројното покорено население. Исто тоа било можда и со Шпанија. Прашање е дури и дали се-
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верна Англија по крв е повеќе северначка отколку пре-келтска. Постој некој вид
омалени и кафеави Велшани, како и извесен таков тип кај Ирците, кои по своите
расни одлики скоро потполно се иберски. И денешните Португалци повеќето се со
иберсиска крв“. (Велс=Велес и Герман биле само тн.словенски богови, Р.И.)
Бидејќи Келтите биле Белци, нивниот јазик бил пелазгиски=тн.словенски.
Како се подобрувале климатски услови, черепите станувале позаокружени.
„Келтите говореле со јазик келтски, за кои се вели дека се состоел од ариски
речник со берберска(или иберска) граматика, па после од него настанале јазици: галски, велски, бретонски, шкотски,36 ирско-галски и други. Келтите ја сохранувале
пепелта на своите поглавици и поважни луѓе по округли могила. Додека тие северњачки Келти се ширеле на запад, останатие северни ариски народи навалувале на
кафеаво белата средоземно раса од италијанскиот и грчкиот полуостров, тука се развивале латинска и грчка јазична гранка. Извесни други ариски племиња се движеле кон Балтикот и понатаму преку него во Скадинавија, говорејќи со оној подвиден
ариски јазик од кои постанал подоцна стариот северњачки јазик, кој е јазик-матица
на шведски, дански, норвешки и исландско-готски, како и горен и долен германски
јазик (‘Hochdeutsch’ и ‘Niederdeutsch’)“.
Келтски бил илирски=тн.словенски. За Елијан (3. в.н.е.) „илирските Бриги“.
Тн.старо-грчки јазик немало до 300 г.п.н.е, а латински јазик сè до 240 г.п.н.е.
Следи во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Додека така примитивниот ариски јазик се ширел и развивал во своите пододенија на запад, исто се случувало со него и на исток. Северно од Карпатите и Црното Море племињата со ариски јазик употребувале едно посебнои наречје викако
словенско, од кои настанаа руски, српскохрватски, полски, бугарски и други јазици. Другите огранци на јазик, распространети по Мала Азија и Персија, поново се
развиле во ерменски и индо-ирански јазик, а од овој последниот подоцна пак санскритски и персиски. Ние во оваа книга го употребувавме зборот ариски за целокупното тоа јазично стебло, додека понекогаш називот ‘индо-европски’, а само називот ‘ариски’ се ограничува во тесен смисол на индоирански говор. Судбината на
тој индо-ирански говор била да се раздели подоцна во поголем број јазици, обфаќајќи ги тука и персиски и санскритски; со санскритски јазик се служеле извесни
белолики ариски племиња што отприлика се измеѓу три илјади и илјада години пред Христа продреле на исток во Индија, те ги покорила кафеавите дравидски народи кои тогаш владееле со таа земја“.
Бидејќи Русите до 860 година не се изјаснале за Словени (Фотиј), тие до таа
година никогаш не биле Словени. Пак, Анти=Анти и Венети=Венети биле со балканско-малоазиско потекло, а Склавините Римјаните не ги познавале до 5 век н.е.
Се разберираат тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од слово..
„Од овие лутачки праариски племиња, некои се ширеле северно, а некои јужно од Црното Море. А кога подоцна ова море, какогод и Касписко, се смалило, те
имало повеќе земја отколку дотогаш во тие краишта, тие застанаа да се шират и на
исток и на север од Црно Море. Во тоа ширење дошол до сукоб, а воедно застанале
да се мешаат со монголските народи на уралско-алтајско јазична група, одледувачи
36

Шкотско-галски јазик е на пат до потоплно изчезнување.1921. год.говореле со него како исклучив
домашен јазик само уште 0,21% население на Шкотска, додека, покрај англиски, говорело 3,1% население.(Скотите се со бригиски:скот=скот,гајда,7/8 ритам,фустанчиња с.Кукуречани-битолско,Р.И)
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на коњи од пространите степи на средишна Азија. Изгледа дека Аријците од овие
Монголи и ја научиле употребата на коњот за јавање и за бој. Во Европа и Азија
постоеле четири преистоириски видови и подвидови на коњи; коњите пак, кои им
служеле на други сврхи отколку за колење, човечка храна заради, почнале прво да
одгледуваат во степите и другите полупусти краеви. Ваља да се знае дека сите споменати народи често и наголемо го менувале своите обиталишта; после низ лоши
жетви, тие често би се отселувале по неколку стотини миљи од своето дотогашно
боравалиште; оттука денес и премногу тешко, макар само и приближно, се дава да
се прати трагот на сите нивни движења. Секое лето би тргнале понатаму на север,
да зиме поново би се вратиле на југ. Ама, и тоа секојгодишно одење и враќање би
се померувало често со стотина миљи. На картата ги претпоставуваме овие движења и селидби на тие номадски племиња со прави црти, да стварта повеќе не би ја
замрсиле; всушност тие пак се движеле во смисол на некоја вијугава црта, со правци кои уште понајубаво можеме да ги споредиме со движењата кои се прават кога
со метлата се чисто каков ходник. На северниот брег на Црно Море, а по своја прилика и во краиштата северно од Кавказко Море,- почнувајќи од краиштата населени со пратевтонските племиња на средна и северозападна Европа, па сè до ирански
народи, од кои се развиле Медијци, Персијанци и ариски Индијци,- се ширеле со
пасиштата цел сплет племиња, за кои постои само површни и приближни податоци; меѓу тие племиња се најдувале н. пр. Кимеријци, Сармаќани и веќе споменати Скити, кои она, во заедница со Медијците и Персијците, околу год. 1000. пред
Хр. дошле во допир со асирското царство“.
Белците стигнале до Источна Азија со својот коњ, кој го прифатиле Монголите- тој станал монголски коњ. Ова се потврдува со влакното на коњот кое не се
совпаѓа со индиско-монголскиот бивол, кој бил и афрички. Следи Белците биле
атлети=а тлети=т лети- да лета (пешадијци), а Монголите коњари. Ова било повод,
Белците да се пренесуваат со волски коли, но никако со коњи. Бидејќи северно од
реката Дунав со Црно Море немало говедо, Белците оттаму не потекнале. За доказ
била крвната група А-таа настанала само поради чумата од говедо и грип на свиња.
Белците никогаш не јаделе коњско месо и млеко туку само Монголите. Следи секаде каде живееле Монголи (Готи...) до денес се јаде коњско месо, но не млеко.Напротив, Бригите=Брзјаците никогаш не јаделе и не јадат коњско месо и млеко.
Говедото, свињата...во Европа биле бригиски. Пак, Европа не била населена.
„Источно и јужно од Црно Море, измеѓу Дунав, Медијците и Персијците, а
на север од семитските средоземски народи од приморјето и островите, се ределе
други низови ариски племиња, кои исто така е тешко појасно да се одреди и разврсти; тие се движеле лесно од место на место и слободно се вкрстувале- на голема
неволја на историчарите. За нив изгледа, на пример, дека ја скршиле и за себе ја
прилагодиле хититската просветеност, која по свое потекло веројатно била преариска. Тие позни Аријци, канда, не се развиле во номадски смер во онолкава мера како што тоа бил случај кај Скитите од големите равници“.
Следи раса=народ=јазик. Белата раса имала пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ова било повод,само со тн.словенски јазици е можно истогласно толкување.
„А со каков начин на живот живееле тие северњачки Аријци, главни претци
на мнозинството Европјани, мнозинство на денешните бели Американци и европски населеници по прекоморските краишта, како и Персијците и повисоките инди-
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ски касти ? Биле ваљда исто така претци и Ерменците, мада овие можда прехититски отколку ариски народ, кој само го научил арискиот говор“.
Европското учење е без основа затоашто белата раса била само еден ист народ со еден ист јазик, кого денес во Европа го говорат најбројните тн.Словени. Пак,
Анадолија и Ерменија биле бригиски, што се чита кај Херодот. Бидејќи Европа била мало генетско- географско подрачје, не можело да има повеќе народи. Па следи
Европјаните биле само еден ист народ со еднорасни јазици тн.Словени, со дворасни романски јазици и трорасни готски јазици. Затоа ова Европа само го одбегнува.
„За одговор на тоа прашање имаме и еден нов извор сознание, покрај оние
ископини и остатоци на кои во случај со асирските претходници мораме воглавно
да се ослонуваме. Имаме јазик. Со внимателно проучување на ариските јазици било
овозможено да се изведат извесен број заклучоци за животот на тие народи пред
пет до четири илјади години.
Сите тие јазици имаат заедничка сличност; секој од нив, како што тоа веќе
го објаснивме, ги заснива своите јазични облици на извесен број заеднички корени.
Кога ќе наидеме на ист корен на зборови да се појавуваат во сите или кај повеќето
тие јазици, природен е заклучок дека во тој збор означениот предмет морал да им
биде познат и на нивните заеднички претци. Се разбира, ако во нивните јазици се
појавува потполно ист збор, без икаква измена, тоа тогаш не е случај; тогаш тоа можда е каков нов назив за каков нов предмет или нов поим, што тек недавно се појавил во светот, а кој назив во истоветен облик го примиле сите народи. Гас, на пример, е збор кој го створил холандскиот хемичар ван Хелмонт околу 1625. год., а кој
го прифатиле скоро сите просветени јазици; tobacco (англиски збор за ‘тутун’; франц, tabac, германски Табак), поново, е американско-индијански збор што се појавил
каде год почнало да се пуши. Ама, ако се појави ист збор во извесен број јазици, со
тоа да се подвргнува на промените во наставката и други, својства на дотичниот јазик, тогаш можеме да бидеме сигурни дека тие одвајкаде се најдувале во тој јазик
те поминувал како и цел јазик низ сите промени на постепниот развиток. Знаеме на
пример, дека зборот за кола и за точак (Waggon и Wheel) се појавува во тој смисол
по сите ариски јазици, и така сме во состојба да заклучиме дека и примитивните
Аријци, чисти северњачки Арици, имале кола, мада би изгледало дека затоа што
нема никакви заеднички корени за прегача, обрач или осовина, тие нивни точкови
не биле како и денешните, туку направени од пресечени стебла на дрвото, па дотерани со секира.
Таа првобитна кола ја влекле волови. Старите Аријци не јавале ниту спорегнувале коњи; канда малку имале со коњите. Луѓето од добата на ирваси биле коњари, а неолитските Аријци говедари. Се хранеле со говедина, а не со коњско месо;
подоцна почнале да го употребуваат говедото како теглечка стока. Богатството им
се мерело по крави. Лутале по паша и, како јужно-афричките Бури, ја влечеле по
себе сет свој имот на воловски коли, мада нивните коли, се разбира, биле многу појадни отколку иедна во денешниот свет. Веројатно дека тие се ширеле по мошне замашни пространства. Биле ненаселен народ, ама не ‘номадски’ во потполен смисол
на зборот. Се движеле поспоро и потромо отколку тоа го правеле попозно, повеќето номадски народи. Биле шумски и горски народ без коњи. Развивале извесно повеќе ненаселен живот, почнувајќи од оној степен во раното неолитско раздобје кога
шумите се крчеле. Климатските промени кои влијаеле шумите да се претворат во
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пасишта, потпомогнувани во тоа и случаевите на шумските пожари, веројатно допринеле донекаде на тој развиток“.
Бикот бил Зевс, а Пастувот Посејдон. Следи Белците не употребувале говедско месо и млеко, што важело и за коњско млеко и месо. Белците тоа го научиле од
Монголите. Белците јаделе козјо месо и млеко. Козјото млеко било најсоодветно за
Белецот: Дојенчиња со кравјо млеко затупуваат, а и нозете, рацете...се здебелуваат.
„Веќе го опишавме видот на дом во каков примнитивниот Ариец станувал,
како и неговиот домашен живот, во колку тоа ни овозможуваат остатоците од швајцарските населби на колови. Неговата куќа најповеќе биле градени веројатно од
пруќа и блато, те одвеќе слабо долго траеле. Веројатно се напуштани лесно при
прилика на нови движења. Ариските народи ги спалувале своите мртовци. Тој обичај се одржал уште и денес во Индија. Во некои постари ариски погребни брежулци
(округли могила) жарите со покојниковата пепел се изработени во облик на куќа, те
претставуваат округли колиби со тршчан кров“. (Следи дом=дом во Европа, Р.И.)
Ведите биле од источното Средоземје со санскритски, кој бил тн.словенски.
„Напасувањето на стадата било и за примитивниот Ариец кадекаде поважно
од земјоделството. Тој почнал најпрво да ја работи земјата со груба дрвена мотика.
Потоа, бидејќи пронајдол дека добитокот може да се употреби и за влечење, почнал
стварно да ора со воловите, употребувајќи на почетокот каков свиткана јака гранка
како свој плуг. Пред но што се дошло до тоа, неговото првобитно земјоделство, изгледа, не била од поголем опсег, туку се задоволувала со парче градина околу куќата. Поголемото земјиште што неговото племе го заземало му припаѓало на заедницата, и на него пасело цело стадо.
При градење на куќа, сè до скоро самиот почеток на историското време, не
се употребувал никаков камен за самите куќи. Е употребувано додуше камен за
огниште (како н. пр. во Глестонберн), и понекогаш и за камени темели. Се градени
така исто и како некоја камена куќа усред големи надгробни брежулци, по кои е сохранувана пепелта на знаменитите покојници. Тој обичај го научил можда човекот
од своите иберски соседи и претходници на тоа земјиште. Тоа кафеавобели луѓе со
мегалитска образованост биле всушност тие на кои треба да им се припишат онакви храмови како што е Стонехенге во Уилштер или Карнак во Бретанија, а не Аријците“.
Во Левантот се живеело онака, како што се живеело подоцна на неговите соседни простори со Крит. Следи во Пелагонија да постои најстара градена куќа со
свој цел куќен имот, кухински делови...,каде се печело најстарото ќовте-хамбургер.
„Аријците не се собирале по градови, туку по областите за пасишта, збивајќи се во братство и племиња. Засновале под избрано водство не одвеќе тесни врски
за взаемна помош, имале средиште во кое би се собирале, заедно со своите стада,
во доба на опасност; граделе логори со земјини ѕидови и палисади, од кои многу
можат да се запазат по историските споменици на толку богатата Европа. Водачите, од кои луѓето во војната се бореле, беа воедно и тие кои би принесувале жртви и
го сочинувале првобитното свештенство.
Во Европа тек доцна ја научиле употребата на бронзата. Пред но што ќе се
појават металите, Европјанинот од север напредувал споро, столетие по столетие,
низ седум до осум илјади години. А во часот на појавата на металите неговиот општествен живот ипак толку веќе се развил да имало луѓе со разни занимања и луѓе
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и жени на разни положби во заедницата. Имало луѓе кои го обработувале дрвото и
кожата, имало грнчари и резбари; имало поглавици, како и истакнати семејства на
кои им припаѓало водството“.
Се кажа: „Во Европа тек доцна ја научиле употребата на бронзата“.
Ова говори, Европа почнала да се населува многу доцна- во најново време.
„Ариските племиња пронашле разни начини со кои ќе се прекрати едноликоста на својот пастирски и лутачки живот. Посветувале разни свои потфати и прославувале победи, одржувале погребни свечености, а во одредени денови во годината приредувале гозби. За видот на нивната храна веќе било зборови; уз неа се
употребувало мошне радо и опијни пијалоци, што ги справувале од мед, јачмен, и,
воколу ариските племиња се ширеле на југ, и од грозје. Така тие луѓе се и опијувале. А дали почнале прв пат да употребуваат квас, да би направиле леб или пијалокот да им преврие, тоа не знаеме“. (Опиум=опи ум; афион=апион=опион..., Р.)
Никогаш немало било какви преселби на Балканот- Европа била населена
од/преку Балкан. И домашните животни со земјоделски култури биле од Балканот.
Следи виното и пивото на Балканот се правело. Со преселбите и вон него.
„По тие гозби се појавувале обдарени да ‘играат будали’. Тие тоа го чинеле
без сумливост да ги расположат и наведат на смеа своите пријатели; ама, тука била
и некој друг вид луѓе, вид важен за своето доба а уште поважно за историчарите.
Тоа се извесни пеачи или приповедувачи, барди или рапсодисти. Тие барди (гуслари) имало по сите народи кои ариски говореле. Тие се јавуваат како последица и
како еден понатамошен чинител при развитокот на говорниот јазик, кој го претставувал во неолитско доба најглавното обележје на човечкиот напредок. Тие ги опевале или ‘кажувале’ приказните од минатото, или приказните за кој живот на поглавица и неговиот народ. Раскажувале и други приказни што ги измислиле самите.
Ги памтеле шалите и доскочиците. Тие ги пронајдоа, присвоија и почнаа да ги усовршуваат ритамот, сликата, алитерацијата, и такви слични можности кои скриени
лежат во јазикот. Веројатно направиле доста и да ги разработат и зачврстат граматичките облици. Тоа беа можда први големи уметници што деловаа на слух, како
што позните орињашки сликари по стените биле првите уметници со обѕир на вид
и на рака. Без сумливост дека се служеле со многу движења на рака или со гестикулација. Веројатно при учење на песни учеле и пригодни гестови. Ама, главна
грижа им била редот, милозвучноста и снагата на јазикот.
Тие барди претставуваат знатен чекор унапред од гледиште на моќ и опсег
на човечки ум. Тие во човечката свест го подржувале и развивале смисолот за нешто поголемо од нив самите, за племето, и за оној живот што им се пружел далеку
во минатото. Тие се сеќаваа не само на старите омрази и борби, туку и на старите
пријателства и заеднички завети. Наново ги оживуваа подвизите на мртвите јунаци.
И Аријците почнаа во своите мисли да ги преживуваат настаните од пред нивното
родување, како и оние кои ќе се случат по нивната смрт.
Како и повеќето човечки умотворини, тоа бардско предание се развивало
најпрво пополека, а потоа побрзо. И во доба кога почнало да се појавува бронзата
во Европа, веќе немало ниеден ариски народ без бард и негово предание. Во нивните раце јазикот постанал така убав како одвај дека кога ќе биде. Тие барди претставувале жива книга, жива историја, биле чувари и творци на новото и помоќното
предание во човечкиот живот. Секој ариски народ има по еден долг низ песни за-
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чуван на тој начин сè до нашето доба, има свои саги (тевтонски), свои епови (грчки), свои ведски приповедни песни (од стариот санскритски)“.
Германите биле според Герман (=гер ман) балканско име и Теутони според
Теута митолошки и илирска кралица. Следи Германите/Теутоните биле Балканци.
„Во тоа доба немало пишење. Кога таа вештина се пренела прв пат во Европа, за што имаме да говориме подоцна, мора да се направило премногу споро, тромо и безживотно, со него да се запишат сјајни и убави ризници на човечкото памтење. Пишењето најпрво служело за пресметки и опипливи ствари. Бардите и рапсодистите уште долго цветеле и после појавата пишење. И тие, стварно, одржаа
како менестрели (љубовни пеачи) во Европа сè до средниот век.
Се разбира дека усменото предание никогаш не може да биде онолку постојано како пишено. Го менувале и преработувале, за него имале свои тренутоци кога
тоа било на глас како и мена на заборав. Према тоа ние имаме сега само сосем изменети и преправени остатоци од онаа усмена книжевност на преисториско доба.
Еден од најзанимлив и најобавештајен меѓу тие преистириски ариски состави се
зачувани во грчката Илијада. Некој давен облик Илијада се кажувал веројатно на
илјада години пред Христа, а тек можда околу седум или шест стотини години пред Христа бил тој еп прв пат запишан. Со него многу луѓе се бавеле во својство на
писатели и поправувачи, мада грчкото предание подоцна му го припишуваат само
на еден едини слеп бард по име Омер (Хомер), на кому му се припишува и Одисеја,
по склоп многу подругчие и по дух и изглед. Е можно многу пеачи од ариските
пеачи биле слепи луѓе. Према професорот Џ. Л. Мајрс, бардите ги ослепувале
нарочито како би им оневозмоижеле да се одвојат од своето племе. Г. Лојд видел во
Родезија некој свирач, кога неговиот поглавица го ослепил од ист разлог. Некои
Словени на своите барди им давале назив ‘слепци’ “. (Бриги без прво х-Омер, Р.И.)
Се кажа за Илијада: „Некој давен облик Илијада...а тек можда околу седум
или шест стотини години пред Христа бил тој еп прв пат запишан “.
Па Илијада било дело на Редацискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.).
„Првобитната верзија Илијада била постара отколку Одисеја. ‘Илијада како
потполна песна била постара од Одисеја’, кажува професорот Џилберт Мереј, ‘мада граѓата во Одисеја, претставувајќи повеќето праисконски фолклор, е постара од
икаква историска граѓа на Илијада’. Само, настаните во Илијада и Одисеја, начинот на животот кој таа го опишува, духот кој се огледа во делата оттогаш, припаѓаат на последните векови на преисториско доба. Тие саги, епови и веди ни пружаат, покрај археологија и филологија, и трет извор податоци за тие изчезнати времиња“.
Делата на Редакцискиот одбор на Пизистрат биле само на пелазгиски јазик.
„Споменатите старогрчки епови ни ги прикажуваат Грците од најстаро доба
на тој народ, кога уште не знаеле за железо, ни за вештината пишење,а пред но што
Грците засновале градови во земјата во која тие дошле тек недавно пред тоа како
завојувачи. Тие се ширеле на југ од оној крај во кој се најдувала ариската колевка.
Изгледа дека биле белолик народ, руса коса, уљези во Грција, придојденци во земјата која дотогаш ја држеле средоземните и ибериските народи“.
Се говори за Грци и Грција, а такви никогаш немало. Грците биле само Еладци, а Грција Елада.Пак, Елада сосе Атина биле само едно: Пелазгија и пелазгиски.
Троја била во Европа (Бригија) западно од Македонија (Стефан Византиски)
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Ариска колевка никогаш немало северно од реката Дунав со Црно Море,
што се чита кај Херодот и Хадријан (2 век н.е.)-тие простори биле пусти, ненасени.
Никогаш немало ибериски кафеавобел народ, туку само Белци (Пелазги).
„Макар во тие зборови имало малку и повторување,да бидиме сосем во едно
начисто. Илијада не ни претставува примитивен неолитски живот од онаа ариска
прапостојбина. Таа ни го прикажува животот кој оттогаш веќе прилично одмакнал
во развитокот. Измеѓу петнаесет и шест илјади години пред Христа бил неолитски
начин на живот, напоредо со шуми и бујно прорастие на дожното раздобје, разастро по поголемиот дел на стариот свет, од Нигра по до Хуанг-хо, и од Ирска па до
јужна Индија. И сега, воколу климата на поголем дел на светот поново постанува
посува, те давало мах на слободни услови на живот, неолитскиот живот се развивал
во два спротивна правца. Еден правец водел кон скитачкиот живот, кон најпосле со
стална селидба со живот измеѓу летни и зимски пасишта, кое го називаме номадизам. Другиот, по извесни сончеви обасјајени речни долини, се движел кон живот во
кој се собирала вода и се врши наводнување, и во кој луѓето се збираат по првите
градови и ја ствараат првата просветеност. Веќе сме ја опишале првата просветност
и нивната подложност на узастопни освојувачки походи на номадски народи. Веќе
сме забележале дека низ многу илјади години траело скоро ритмичкото обновување на номадските освојувања на старите просветености. А овде имаме да забележиме дека Грците онака како што Илијада ги претставувала, нити се прости неолитски номади, без иаква просветност, нити од друга страна се веќе просветени луѓе.
Тоа се номади во едно вознемирена состојба, оти тек што дошле во допир со просветеноста, умотрили во неа се можност за војна и плачка“.
Флората и фауната во Индија и Јужна Русија, значи северно од Дунав со Црно Море, не одговарале за белата раса. Пак, вон Балканот населбите биле најнови.
„Тие првобитни Грци од Илијада се жилави војници, но недисциплинирани.
Нивните борби се збрки на поединечни сукоби. Имаат коњи, ама немаат коњаница.
Коњите, кои сразмерно се скорешна новина кај Аријците, се употребуваат во борба
како запрега за груби војни двоколки. Коњот тогаш уште е толку нов, да веќе самиот со себе влева страв. А за обично теглење, како што тоа од Илијада може да се
види, се употребуваат уште волови“.
Па „Имаат коњи, ама немаат коњаница“. Тие како Белци биле пешадијци,
наспроти Монголите кои биле коњари, никако пешадијци. Следи огромна разлика.
Да се наведе, дека Пастувот бил Посејдон- коњот бил бригиски=брзјачки.
Како митолошки коњот сè до денес Бригите не јадат коњско месо, ни млеко.
Коњот бил познат во Левантот, како што било и со говедото. Затоа Европа
била населена со бригиски коњ, но никако монголски, кој потекнал од бригискиот.
Монголскиот коњ врз балканскиот коњ ја внел својата разлика до со Косово, каде
Арнаутите=Албанците околу 1.000.000 биле колонизирани во 19 век, меѓу Врање и
Шар Планина. Во Косово има удел и на монголската овца која била долгоопашна ...
Следи кавказко- црноморски Албанци-Арнаути се со ДНК сличност со кавказко-црноморски простори, со повисок удел на монголската крвна група В и „мешаната“ АВ,со бело кавказко капче,со кавказко- црноморски обичаи, традиции итн.
Бидејќи во 6 век п.н.е., кога била составена Илијада, „се употребуваат уште
волови“, а Скитите немале говеда, ни свињи, носители на крвната група А, Скитите
биле со потекло од југот, а нивниот коњ бил само бригиски- потоа следат Монголи.
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„Едини свештеници кај тие Аријци биле чувари на светишта и свети места.
Постануваат поглавици; тоа се старешини на семејства; тие вршат жртвени обреди;
ама, не изгледа дека во нивната вера имало многу тајни или свето чуство. Кога Грците тргнат во војна, те старешните и поглавиците се состанат во совет да наименуваат крал, чија власт е мошне неодредена. Нема закони, веќе само обичаи; а така
исто нема ни одредени образци за владеење и лично држење.
Општествениот живот кај старите Грци се усредсредил околу домаќинствата
на нивните одбрани луѓе. Постојат кај нив, без сумливост, колиби за стада и слично, растурени згради за земјоделски потреби, и сл.; ама двораните на поглавиците
им служеле како средиште, во кое одел секој да присуствува на гозба, да слуша барди и да учествува во игрите и во вежбите. Тука биле собрани и првобитните занаетчии. Наоколу се најдувале стаи, остави и слични одделенија. Безначајниот свет би
спиел каде било, како што тоа го правеле клетвениците по средновековните замоци, и како што тоа бидува по индиските домаќинства. Иземено кај потполна лична
своина, во племето уште се чуствува дух на патријахалното заедничко уживање на
добрата. На племето, или поглавицата како на старешината на племето, им припаѓале пасишта, а шумите и реките биле слободни и на секој пристапни.
Во арискиот општествен поредок изгледа како и збиља кај сите стари човечки заедници, дека не постоело такви посебни мали домаќинства кои денес го сочинуваат мнозинството население по западна Европа или Америка. Племето претставувало големо семејство, а народот група племенски семејства; едно домаќинство често имало стотина лица. На човечкото општество почетокот му бил сличен
на стадото и чопорите кај животните, а семејниот дух бил врска која не давала да се
растури. Денес како и самите лавови во источна Африка во некоја рака постануваат
општествени животни, оти младите се држат уз својата мајка и кога потполно одраснат, те одат сите заедно по плен. Доскоро лавот напротив бил животно кој го сакал
осамениот живот. А што луѓето и жените денес не го држат своето семејство онака
како што тоа порано било, тоа е оттука што сега државите и заедниците ја пружаат
онаа безбедност, помош и олеснување, до кои пред можело да се дојде во семејна
задруга.
По донешните индиски задруги можат уште да се најди исто такви големи
домаќинства како оние кои постоеле на пораните степени на човечкото општество.
Г. Бупендранат Басу недавно го опишал едно типично домаќинство. Тоа всушност
е ариско домаќинство, само што е префинето и усовршено илјади години просветеност, додека општествениот склоп е ист кој бил по оние домаќинства за кои ариските епови ни говорат.
‘Заеднички семеен систем’, кажува Басу, ‘дошол до нас од незапамтена давнина. Стариот патријахален ариски систем и денденес владее во Индија. Тоа уредување, иако прастаро, зачувало и сега уште доста животна снага. Ова е семејна задруга како некоја голема заедница за работа, тело во која секој човек и секоја жена
имаат свое добро одредено место. На чело на задругата е некој постар член на семејството, обично најстариот машки член, ама во неговото отсуство презема надѕор
често најстариот женски член.’ (Како и Пенелопа во Одисеја.)“
Стои: „Стариот патријахален ариски систем и денденес владее во Индија“.
Пак, тој бил во Бригија до со 20 век. Следи бригиско дативно у: Зебу, Басу...
Белци дошле во Кина со Ману кинеско презиме како Бату-кан...: ман=човек.
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„‘Сите телесни способни членови мораат во општа заедница да го вложат
својот труд и својата заработувачка, па било тоа да е каква лична вештина, било некоја земјоделска или занаетчиска работа. Послабите членови, вдовици, сирачиња,
како и сиромашни сродници, мораат сите да се потпомогнуваат и издржуваат. Синовите, синовците, браќата, роднини, сите мораат да се сматраат во сè равноправни, оти некое нарочито претпоставување би можело задругата да ја растури. Ние
немаме нарочито зборови за браќата или сестрите од стрико, тетка или вујко- тие
сите просто се браќа или сестри, а не ги разликуваме роднините понатаму од вториот степен сродство. Децата на вашиот брат или сестра од стрико итн. исто така се
сматраат како синовци и синовици, баш исто онака како и децата на вашите родени браќа. Не може никој да се ожени со некоја сестра од тетка или вујко, па ма тоа
сродство било и непосредно, какогод што не може да се ожени ни со својата родена
сестра. Само во извесни краишта на областа Мадрас човек може да се ожени со
ќерката на својот вујко. Семејната свест вазда е мошне јака, те одржувањето на равноправноста меѓу толку членови на задругата не е тешко како што тоа би изгледало на прв поглед. Што повеќе, животот е мошне прост. До недавно не биле во општа употреба дома чевлите, туку сандалите без никакви кожни приврзаници. Сум
познавал некои прилично имотни семејства од среден сталеж, во кое со поприличен
број браќа, родени, како и оние од стрико итн. заеднички се служеле само со два до
три пара кожни чевли, а овие ги употребувале само при прилика на излегување вон
куќата. Тоа се работи и со скапи делови облека, како на пример, со шалови, што
низ поколенија траат, и што се постари тоа повнимателно се чуваат, оти ги употребувале и самите претци чии успомени се почитуваат“.
Бригите стапувале во сродствени бракови за и по време на Александар Македонски, Птоломеји.... Таа пракса била кај фараоните со Хиксите, Баските и други.
Кај фараоните се наследила негативност-кај Баските повисок негативен Rh- фактор.
Македонците имале кондури, сандали...Бригите сандали во вид на опинци...
„‘Задругата се одржува понекогаш низ повеќе нарастувања, додека не постанува најпосле и премногу прекубројна за управување,те се подели во помали семејства. Така можете да видите цели села населени со исто братство. Реков дека семејството е задружна заедница, и би можела да се спореди со каква државица, а се
одржува со строга дисциплина заснована на љубов и покорност. Тука скоро секој
ден помлади членови му приоѓаат на старешината на семејството и ја допираат правта од неговите нозе; кога год се тргне на каква работа, се опростуваат од него и со
себе го носат неговиот благослов... Многу велат го држат едното семејство на окупврска на заемна оданост, врска на заедничко задоволство и заедничка жалост. Кога
некој умре, сите членови се во жалост. Кога наиде родување или свадба, сето семејство се весели. А повеќе на сè стои семејното боженство, каква статуа на Вишна,
заштитничка; нејзиното место е во посебна соба, која ја сматраат како божја соба, а
кај богатите семејства во каков семеен храм уз куќата, каде семејството го обавува
своето секојдневно богослужење. Постои некоја смисла на лична врска измеѓу боженскиот кип и семејството, оти кипот обично останал од минатите нарастување, и
често во некое давно доба го добавил каков побожен предок на некој чудотворен
начин. Во тесна врска е со домашните богови и семејниот свештеник... Индискиот
свештеник веќе низ цели нарастувања се сматра член на семејството во својата паства. Тој свештеник не е некој необичен учен човек, ама добро ги познава предани-
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јата на својата вера... Тој и не е многу на терет, оти со малку е задоволен: со неколку шаки ориз, нешто домашни банани и овошје, со малку непрочистен, во село изработен шекер, а од време на време понешто ситна бакарна пара,- тоа е сè што му
треба...
‘Сликата на тој семеен живот би била непотполна без домашна послуга.
Слугинката е позната како ‘џи’, или ќерка,37 на бенгалски,- неа во куќата се држи
како и самата ќерка. Господарот и госпоѓицата ги назива татко и мајка, а младите
луѓе и жени од семејтвото браќа и сестри. Ова учествува во семејниот живот. Заедно со својата господарка оди на свети места, оти таму сама не би можела да оди,
и воопшто го проведува животот со семејството во која е усвоена, и за нејзините
деца води грижа семејството. Слично се постапува и со слугите. Тие слуги, луѓе и
жени, воопшто се лица од пониска касти, ама измеѓу нив и членовите на семејството се ствара некој вид лична врска, воколку тие подлабоко завлегуваат во годините,
младите членови ги називаат од љубов постарите браќа, вујковци, тетки и сл.“.
Во турски-цариградски-филмови за постари исто-Туците биле Фриги=Бриги
„‘Во каква богата куќа секогаш постои домашен учител, кој ги учи децата од
семејството како и останатите деца од селата. Не постои никаква нарочита школска
зграда, туку потребниот простор се ствара на каква веранда или во заклон од двориштето, како за децата така и за нивните учители, и во таа школа бесплатно се
примаат деца со пониска каста. Такви домашни школи не биле на висок степен, ама
во нив се нашло средство за воспитување на широките слоеви какви веројатно не
можело да се најде по многу други земји...
‘За индиски живот тесно е поврзан прастариот аманет на гостопринството.
Должноста на домаќинот е да го нахрани секој намерник. Домаќинката не седи за
трпезата сè додека секој член не е послужен, и, мада за неа понекогаш е оброк она
што преостанува, таа не почнува да јаде додека добро не мине подне, оти би можел
да наиде уште каков гладен намерник.’
Не можевме да го одолиме искушението па наведовме малку подолг делови
на делото на г. Басу, оти овде доаѓаме до нешто што е како жив поим на оној тип
домаќинство кој преовладувал после неолитските денови по човечките заедници и
што преовладува уште и денес во Индија, Кина и на далечниот Исток, ама кој на запад нагло нестанува под влијание јавна настава која се најдува во рацете на државите или воопшто поширок стил, во кој е можно извесна мера издвојување и лична
слобода, и тоа таква за каква ова голема семејна задруга никогаш не знаееле...
Ама, да се вратиме сега на историјата која ни е зачувана во ариското песништво.
Санскритската епика ни раскажува некоја приказна слична на онаа која послужила како основ за Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско
месо- тек подоцна Индијците се повратил на растителна храна- а кој слегол од Персија во равницата на северна Индија и постепено, борејќи се, себе си го крчел патот кон Инд. Од Инд се раширува по Индија. Ама, воколку се ширеле, многу штошто попримиле од победените кафеави Дравиди. Изгледа дека го изгубиле и своето
бардско предание. Старите народни умотворби, кажува г. Басу, го пренесувале, воглавно, жените по домаќинствата“.
Па Белците стигнале преку Персија.- тие биле од Источното Средноморие.
37

Ќерка=кќи=к ќи: к[како=ко] ќи=џи, Јас признавам толкување само истогласно: ќ=џ, и=и.
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Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) напишал „Артичка прадовина на Ведите“
(1903). Со ова се потврдува, дека немало Индоевропјани. Следи Индијците биле темни, а Европјаните бели-затоа Европјаните во Индија дошле од поладни простори.
„Усмената книжевност на оние келтски народи која надирала кон запад не
се зачувала во онолкава потполност како кај Грците или кај Индијците. Таа биле
забележана на многу векови позние, и оттука, како и варварски, примитивен англиски Беовулф, го изгубил секој јасен траг за добата на селидбата во земјата на некој
порано населен народ. Ако Преаријците во неа воопшто и се појавуваат, тоа е само
како некој вид вилински народ од ирските скаски. Ирска, најголема одвоена од сите
други заедници кои келтски говореле, најдолго и го задржале својот примитивен
живот. Таин, ирска Илијада, го опишува говедарскиот живот во кој се употребува
уште војна двоколка, како и војни пци, додека главите на побиените се односуваат
обесени околу коњските вратови. Таин раскажува за едно грабнување на добиток.
И овде,исто така се појавува ист општествен поредок каков што ни прикажува Илијада. Поглавицата седи и се гости по големите дворани, себи си ги градат тие дворани, и тука им пеат бардите и раскажуваат приказни; тамо се пие и опијанува.
Свештениците така многи не се запазуваат, ама постои некој вид чаробници кои
прорекуваат и гатаат“
Па следи говедото, коњот, свињата, овцата, козата, кучето... биле балкански.
ГРЦИ...
„Во добата кога текот низ самрак можел да се назре првото свитање на денес
познатата историја (на 1500 години пред Христа) се појавуваат Грците и тоа како
еден од оние полуномадски ариски народи кои лутале и постепено се поместувале
кон југот на своите пасишта на Балканскиот Полуостров, и тука доаѓале во сукоб и
се мешале со онаа порана егејска просветеност која својот врв на својот развиток го
добила во Кнос“.
Бидејќи преселбите на белата раса била со волски коли, а северно од реката
Дунав со Црно Море немало говедо, со кое била поврзана крвната група А која била вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија кои исто така ги немало северно од реката Дунав со Црно Море, Белците во ледено доба биле само во Левант.
„Во Омировите песни тие грчки племиња говорат со заеднички јазик, како
што и некое заедничко предание на големите епови ја одржува на окуп нивната лабава заедница. Своите разнолики племиња тие ги називаат со заедничко име, Елини. Веројатно дека доаѓале во постапни таласи. Се разликуваат три главни подвидови на старогрчки говори: јонски, еолски и дорски. Постоеле и доста разни наречја. Јонците, изгледа, им претходеле на другите Грци и се измешале мошне присно
со оние просветени народи кои надоаѓале. Народот од градовите како што се Атина
и Милет во расен поглед бил повеќе можда средоземен отколку северњачки сој.
Дорците сочинувале очевидно последни, најмоќен и најнепросветен талас од таа
селдба. Тие елински племиња ја победиле и повеќето ја разориле егејската просветеност, која тука постоела и пред нивното доаѓање. На нејзиниот пепел ја изградиле
својата сопствена просветеност. Потоа преминаа на море и допреа преку островата
до Мала Азија. Едрејќи низ Дарданелите и Босфор, ги проширија своите населби
долж јужна, и потоа долж северните ивици на црноморското приморје. Исто така се
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проширија и по југот на Италија, која најпосле е названа Magna Graecia, а и околу
северниот брег на Средоземно Море. Го засновале градот Марсеј на местото каде
порано била феничката населба. И започнаа дури годината 735. пред Христа да се
населуваат по Сицилија, тука им се појавуваат како сопарници на Картагинците“.
Стои: „говорат со заеднички јазик, како што и некое заедничко предание“.
Тој „заеднички јазик...заедничко предание“ бил на еден ист народ- Пелазги.
Се говори за Елини + х = Хелини=хел ин и: хел=бел поим за бел народ, кој
бил поморски-пиратски, наспроти варвари- сточари. Според Херодот, Хелените во
Јонија биле варвари. Варвари (сточари) биле Македонците. Следи хел=хил=х ил, на
македонски: „Ил врне, ил грме“-означува Илија=Зевс или Перун.Во прилог е името
Елисавета=ели савет а (=женски род): ели=Хели=Хелиос бог мој савет=завет. Меѓу
претходната стр. 152 и 153 има слика за Олимпијада: „Голема грчка витешка свеченост во чест на богот Зевс, приредуван во Олимпијада секоја четвртта година“.
Се кажа: „Се разликуваат три главни подвидови на старогрчки говори: јонски,еолски и дорски“.А старогрчки коине бил Александријски јазик-од 300 г.п.н.е.
Бидејќи северно од Дунав со Црно Море не било населено, без северен сој.
„По самите Грци се натиснувале на нив сличните Македонци и Тракијци; а
на левото нивно крило, Фригијците преминале преку Босфор во Мала Азија“.
Следи Хелените, Македонците и Тракијците биле Пелазги. А Бриги=Фриги.
„Цело тоа разместување на Грците се завршило пред зачетокот на пишењето
на историјата. До околу седмиот век пред Христа- а тоа ќе се рече до времето кога
Евреите биле во вавилонско ропство- главни обележја на стариот свет од пределенската просветеност биле во Европа избришени. Тигрис и Кнос тогаш веќе биле безначајни места; Микена и Троја живееле само уште во спомените, пренесени од колено на колено; големите градови на тој нов грчки свет се Атина, Спарта (престолнина на Лакедемонија), Коринт, Теба, Сам и Милет. Тој свет што нашите дедови го
називаат ‘стара Грција’ подигнал незаборавени рушевини на една уште постара Грција, која во многу нешто била исто толку просветена и уметнички развиена како и
онаа Грција која по неа ќе дојде, а тек сега почнуваме да сознаваме, заблагодарувајќи им на трудовите на истражувачите“. (Самос=сам, Милет=мил ет=ит, Р.И.)
Англиското јазично подрачје говори за „стара Грција“, а само стари Хелени.
„Ама, онаа, ако така може да се рече, понова Грција, за која сега говориме,
живее уште мошне видливо во човечкото вообразиље и установите, оти говореле и
со најизразит ариски јазик, сроден на нашиот сопствен, и оти ја усвоила средоземната азбука и неа ја усовршиле со додавање самогласници, така да со читањето и
пишењето вештините сега постанале лесни за учење и употреба, те голем број луѓе
можел да ги совладува и остава записите за позните векови“.
Во нова Хелада со хеладски пелазгиски јазик- англисакиот е трорасен јазик.
„Таа грчка просветеност која ја гледаме која се развија по јужна Италија, по
Грција и Мала Азија, во седмиот век пред Христа, е една просветеност која се разликува во многу поважен обѕир од два големи просветни системи чиј развиток веќе
го пратиле,наиме системи од Нил и системи на месопотамското меѓуречје. Тие просветености се развивале низ долги векови таму каде се засновани. Од степен на
примитивно земјоделство се развивало пополека околу храмовиот живот. Свештеничките кралеви и боженски кралеви се развиле од пораните градски држави на големите царства. Напротив, варварските грчки борбени сточари наидоа на југ на
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еден свет чија просветеност веќе одавно била створена. Тука веќе постоеа бродарство и земјоделство, оградени градови и писма. Грците не развиле некоја посе своја
сопствена просветеност, туку ја разориле онаа старата, те на нејзините рушевини и
со таа граѓа за кратко време ја подигнале својата“.
Се кажа: „варварските грчки борбени сточари“: варвари-сточари со мало в.
„На тоа и би требало да му го припишеме и чинителот што во грчката историја не постои степен храмовна држава, нити степен свештенички крала. Грците
одма дошле до онакви уредувања кои на исток тек постепено се развило околу храмот кој служел како основица. Тие ја освоија поврзаноста на храмот и градот. Таа
мисла им била стварно предание веќе готово. Кај градот на нив направиле најголем
впечаток веројатно градските ѕидини. Прашањето дали тие одма го прилагодиле градскиот живот и граѓанското уредување. Најпрво живееле по отворени села и вон
рушевини на оние градови што ги разориле. Ама, тука пред нив стално стоел пример, кој непрекидно ги мамел. Тие сигурно најпрво за градот размислувале како за
сигурно место во доба на нападот, а за храмот некритички како за нешто што уз град оди.До тоа наследство на поранешната просветеност дошле уште со уште поснажни мисли и преданија од шумата. Јуначкиот општествен систем од Илијада ја запоседнал земјата и ја прилагодил на новите околности. Во колку историјата се продолжува, Грците постануваат побожни и попразноверни, како од некаде ја извирала
верата на победените народи“.
Се наведува: „Во колку историјата се продолжува, Грците постануваат побожни и попразноверни, како од некаде ја извирала верата на победените народи“.
Елада била Пелазгија. Спрема Британската енциклопедија, поимот Пелазг се
поврзува со македонска Пелагонија. Следи Пелагонија била средиште на бригиската цивилизација. Ама и Европа=Бригија, Пелагонија и Баба-Божица Ма. Митолошки од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес. Врската на тн.Троја била со Пелагонија: исток езеро (море) и запад Баба (Ма)-планина. Во Илијада
има метафорична сцена со јагула,38 која ја немало во Мала Азија, а таа опстоила во
Битолската Блато, наследство на Пелагонско Езеро, до 1963 година- тоа е изушено.
Бидејќи тн.Троја била говедарска со равница и коњарска, таа била бригиска:
митологијата ја поместиле на југ на голиот Олимп за атински простори- Солунско...
Харолд Ламб,39 на стр. 63, пиши: „Расправата за Парапоанисад морала да дојде до ушите на Аристотел. Едноставно непосредно до расправа со своите бунтовни
ученици, тој се задоволил со тоа една вечер во градината да им објасни дека границата на сознанието постојано се поместува и дека со секој век сè повеќе се дознава
за светот. И додал на свој начин, печалејќи, дека во времето пред Хомер за ридот
Олимп, кој сите можеле да го видат од Јужна Македонија, се мислело дека е престојувалиште на боговите. Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се
видело дека тие се сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја, каде што неколку врвови ја пробивале границата на облаците. Се чини дека луѓето, исто така, замислувале оти
38

Јагулата била превртена... Тоа не било поради некоја попареност од пожар во војна... туку само од
езеро полно со органска маса која се распаѓа и така се троши физичкиот растворен кислород што го
користат шкргите- таа се превртува над површината од водата за да го прими атмосферскиот кислород растворен во водата. Такво било Пелагонско Езеро кое било преполно со трева сè до 1963 год.
39
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Олимп се наоѓа далеку на Кавказ. Кога и тоа било истражено, се открило дека е само еден друг природен, иако висок планински венец. Аристотел не го спомнал зборот Парапанисад“.
Бидејќи во Илијада се говори за магаре, а магаре во Мала Азија немало до со
Персиските војни,Илијада била склопена од Редакцискиот одбор на Пизстрат (6 век
п.н.е.) од три простори: магаре од Египет до со Месопотамија, коњ и говедо од Бригија и Јадранските Острови кои се населувале од 6 век п.н.е. Исто така, во неа се говори и за шафран, а него во Мала Азија и Балканот го немало,што следи и до денес.
Х.Џ. Велс продолжува: „Ние веќе рековме дека општествениот склоп на
примитивните Аријци бил двосталешки поредок на племство и граѓанство. Овие
два сталежи не биле баш строго раздвоени; нив ги водел во војна каков крал, кој
бил просто старешина на едно благородничко семејство, primus inter pares, прв меѓу
еднаквите. Со победа над вроденичкото население и со подигнување на градови, на
тој простор на општествен ред од два сталежа му е додаден еден пониски слој на
полски полоделци и извежбани и неизвежбани работници, кои беа со најголем дел
робови. Само сите грчки заедници не беа на тој ‘освојувачки’ тип. Некои градови
биле ‘избеглички’, и претставувале разорени заедници, те во нив го немало тој понизок, стареоседелачки слој.
Во многу од пораните случаеви тие кои преживеале од пораниот народ би
образувале еден ред, ред на робови како целина, како, на пример,Хелоти во Спарта.
Благородниците и граѓаните постанаа поседници и господари над полските добра.
Тие управувале со бродоградбата и се впуштале во трговија. А некои од посиромашните слободни граѓани би се бавеле со механички вештини, и, како што тоа веќе го забележавме, за плата дури и би веслале на каква галија. Оние свештеници
што постоеа во тој грчки свет беа и чувари над свештиштата и храмовите, или
жртвени службеници. Аристотел, во својата Политика, ги прави со еден прост пододдел на својот службенички ред. Граѓанинот би служел во својата младост како
војник, во своето зрело доба како управувач, а во староста како свештеник. Свештеничкиот ред, спореден со ист ред во Египет и Вавилон, бил и мален или безначаен.
Боговите на самите Грци, боговите на јуначките Грци, беа, како што веќе
ние тоа го забележивме, се прославени човечки битија, и према нив се однесувале
без многу страв и бојазност. Ама, под тие богови на победничките слободни луѓе
вребале други богови, богови на подјаремените народи, кои најдоа свои тајни приврзаници меѓу робовите и жените. Од исконските ариски богови не се очекувало да
ствараат чуда или да управуваат со човечките животи. Ама, и Грците, како и мнозинство на источниот свет за илјада години пред Христа, биле мошне склони да го
прашуваат за совет пророчиштето или гатарите. Делфи било нарочито прочуено
поради своето пророчиште. ‘Кога најстариот човек од племето не би можел да му
каже на кому што би требало да се направи’, кажува Гилберт Мереј, ‘би се отишло
до блажените мртви. Сите пророчишта би се најдувале околу гробовите на јунаците.Тие би рекле што наложува Темида, што би требало и кога да се направи, или,
како тоа би го рекол побожниот свет денес, ‘што е волја божја’.
Свештениците и свештеничките на тие храмови не беа здружени во еден
ред, те према тоа како ред не располагале со никаква власт. Благородниците и слободните граѓани, тие два сталежа што, во некои случаеви, се спојувале во заедни-
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чко граѓанско тело, ја сочинувале грчката држава. Во многу случаеви, нарочито во
големите градски држави, населението составено од робови и бесправни странци
било далеку помногубројно од вистинските граѓани. Ама, државата за нив постоела
едино по својата добра волја. А законски постоела само за одбрано тело на граѓани.
Таа би можела да трпи или да не трпи странци и робови, а тие при сè тоа немале
никаков законит глас- ништо повеќе отколку под каква деспотска власт.
Овој општесвен склоп многу е другчиј од порано изложеното уредување на
по источните монархии. Исклучива важност на грчкиот граѓанин не потсетува донекаде на исклучивата важност на децата Израилеви во попозната еврејска држава,
само што кај Грците нема ништо што би одговарало на еврејските пророци и сите
свештеници, ниту мисли за каков свемоќен Јехов“.
Се кажа: „важност на децата Израилеви во попозната еврејска држава“.
Следи никогаш немало било што Израелово пред позното еврејско.
„Друга спротивност измеѓу грчките држави...Грците пак до самиот крај на
својата независност никогаш не се здружиле во поголеми држави...Атина, еден од
најголемите грчки градови, на врв на својата моќ имала население за можда третина од еден милион. Малку други грчки градови преминувале преку 50.000 жители. Па и од тој број пола и повеќе биле робови или странци, додека од останатите,
слободни жители две третини ги сочинувале жените и децата“. (Стр. 157)
Следи никогаш немало било што атинско да се нарече атинско кое од половина и повеќе не биле Атињани, или еладско со Еладци. Ова говори, атинското и
еладското како хеленско било само лага, чии последици сè до денес се заскриваат.
А дури никогаш немало еладска држава за да има било каков еладски народ.
Стр. 161: „Имавме прилика веќе да го споменеме лидиското кралство, те би
било добро, пред но што приказната да ја продолжиме овде неколку зборови да кажиме за Лидијците. Првобитното население на поголемиот дел на Мала Азија било
можда слично со првобитното население од Грција и со Крит. Ако е така, тогаш тоа
било ‘средоземна’ раса. Или тоа можда било каква друга гранка на оној уште поопш и поосновен кафеав свет, од кој се развила средоземната раса на запад, а дравидна на исток. Остатоци на онаков ист вид на уметност со кој се одликувале Кнос
и Микена можат да се најдат растурени и по Мала Азија. А како што северњачките
Грци слегле на југ во Грција да ги покорат вродените и да се измешаат со нив, така
други и слични северњачки племиња слегле преку Босфор во Мала Азија. Тие ариски народи сосем завладеале над некои области, постанувајќи главно население и
задржувајќи го својот ариски говор. Такви биле на пр. Фригијци, народ чиј јазик
бил скоро ист толку близок на грчкиот како и македонскиот. Ама, над другите покраини Аријците не преовладувале. Во Лидија првобитна раса се одржала со својот
јазик на своите положби. Лидијците биле не-арски народ кој говорел со не-ариски
јазик, а од кој се зачувало до нашето време само неколку зборови. Нивната престолина била Сард“.
Па населението во Мала Азија, Елада и Крит биле еден ист народ- Пелазги.
„Фригијци, народ чиј јазик бил скоро ист толку близок на грчкиот како и македонскиот“.Според Јустин,„Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Пак, од северно од Дунав со Црно Море и Кавказ немало преселби на југот.
„Ни верата не им била ариска. Тие ја обожувале божицата Велика Ма-к. Фрижаните го задржале својот јазик сличен на грчкиот, ама и тие биле занесени со таа
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таенствена вера; и многу од онаа таинствена вера со таинствени обреди, што завладеале во позно доба со Атина, биле по свое потекло фригиско (ако не трачко)“.
Фригите биле Бриги. Според Стефан Византииски, Бригите биле македонско
племе.Па „Фрижаните го задржале својот јазик сличен на грчкиот“. Следи еладскиот јазик бил сличен на фригискиот=бригискиот. И затоа било можно „онаа таинствена вера“...„во позно доба со Атина, биле по свое потекло фригиско (ако не трачко)“. Се обожувала бригиската=фригиската Ма + јка[јака] = мајка-мак-маку-мајку.
„Лидијците го запоседнале најпрво западниот брег на Мала Азија, ама оттаму ги потиснале во позадина јонските Грци, кои дојдоа со море и ги засноваа своите градови.Подоцна,меѓутоа,тие градово ги покориле лидиските кралеви“. (стр.161)
НАУКА И ВЕРА ВО АЛЕКСАНДРИЈА
Х.Џ. Велс, на стр. 204, пиши: „Од сите земји што го обфатило кратковечното светско царство на Александар Велики, некоја најсреќна судбина бил Египет,
кој по Александровата смрт му припаднал на Птоломеј (него веќе го споменавме
како еден од Александровите другари што кралот Филип ги истерал). Таа земја се
најдувала на безбедна оддалеченост од плачкашките походи на Галите и Парќаните, а уништувањето на Тир и феничката морнароца, како и основањето и подигнувањето на Александрија му дало на Египет за некое време поморска надмоќ во
источниот дел на Средоземно Море. Александрија се развила до такви сразмери да
постанала сопарница на Картагина. Према исток одржувала низ Црвеното Море поморска трговија со Арабија и Индија, а на запад нејзиниот поморски промет бил такмец на картагинскиот. На нејзината трговска важност í било досудено да се одржи повеќе столетија; а под римските цареви имале тек да се развие стварно до своите најголеми размери.
Под грчко- македонско птоломејската управа дочекале Египќани влада далеку поомилена и поднослива отколку што била идеата од оние пораните со кои се
запознала откако го изгубиле своето сопствено царство. А повеќе изгледа дека Египќаните победиле политички и ги прилогодиле себе Птоломејците, отколку што
Македонците управувале со Египет. Овде сега поново појако било египетското политичко поимање отколку покушување да се елинизира управата. Птоломеј постанал фараон, боженски крал, а неговата управа го продолжила старото предание на
Пепи, Томзес, Рамзес и Нехон. Александрија, под врховната власт на тој фараон,
имала Устав како и грчките градови. Атичкиот грчки јазик постанал дворски и службен јазик. Грчкиот постанал наголемо општ јазик на воспитаниот свет во Египет,
па и тамошната еврејска заедница нашла потреба својата Библија да ја преведе на
грчки јазик, бидејќи веќе многу од самиот нивни народ повеќе доволно не го знаеле
еврејскиот јазик. Атичкиот грчка јазик низ повеќе векови пред и после Христа бил
од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образувани луѓе“.
Се говори за „атички грчки јазик“, а се мисли на коине. Меѓутоа, коине за
време на Александар Македонски не го наведува ниеден автор, освен Куртиј Руф.
Па неговата книга била печатена само во 15 век.Следи таа биле фалсификат на Рим.
Бидејќи Библијата била пишена на сиријскиот арамејски јазик, Евреите го
прифатиле коине. А ова било само заради тоа што коине бил сличен на арамејски.
Ова било повод да се трага врската на арапскиот со коине и двата еладски јазици.
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Се кажа: „Атичкиот грчка јазик низ повеќе векови пред и после Христа бил
од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образувани луѓе“.
Следи коине бил „јазик низ повеќе векови пред и после Христа“. Наводот
објаснува, коине како јазик бил само по смртта на Александар Македонски. Па и
затоа тој бил само Птоломејов Александријски јазик, кој бил службен, но никако
народен: „бил од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образувани луѓе“.
Ова било коине и во Атина да биде само христијански јазик, но никако народен.
Во Атика службен бил само јонскиот јазик со јонското писмо од Милет.
Херодот бил само претставник на јонскиот дијалект- тој живеел во Атина.
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, во Елада во II 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 (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Пак, Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба на јонската писменост.
Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на Птоломејовиот коине.
Следи доказ, на коине се пишело и преведувало само во и од Александрија.
„Од целокупната Александрова група млади луѓе изгледа дека Птоломеј направил најповеќе да ги приведе во дело оние мисли за присобирање на сè тогашно
знаење, што Аристотел, несумливо, ги приповедал на дворот на Филип Македонски. Птоломеј бил човек со големо умно обдарување, воедно и стваралачка природа
и скромен; со извесен појмлив потсмев гледал на она што во Александровата нарав
и на неговите сфаќања што било наследство на мајката Олимпија или производот
на нејзиното влијание. Историјата на Александровите војни и походи, кои Птоломеј ги напишал во својство на учесник во тие настании, е изгубена како целина; ни
е зачуван, делимично и посредно, во толку што послужила како важен обилен извор на сите други, до денес зачувани дела за Александровите војни“.
Римјаните ја оплачкале библиотеката во Александрија сосе книгата на Птоломеј и на други, а и од нив била создадена фалсификат во името на Куртиј Руф.
„Музејот што Птоломеј го подигнал во Александрија претставувал всушност прв универзитет на светот. Како тоа го означува и само неговото име, им бил посветен на служба на музите, како што бил случај и со перипатетичката школа во
Атина. Тоа, меѓутоа, е само по надворешен облик била верска установа, а тој облик
е избран едино со тоа да би се пребродила законската тешкотија при прилика на заснивање, и тоа во светот каде дотаму не изгледало дека е можен каков световна
умна работа. Всушност пак тоа било здружение на учени луѓе кои воглавно работеле на истражувања и проучувања, а до извесна мера и на поучување на учениците.
Во самиот почеток, па за две до три поколенија, александријскиот музеј претставувал научно средиште со каков ни Атина ни во најдобрите денови не можела да се
подигни. Нарочито бил поуздана и обилна работа на полето на математиката и земјописот. Се истакнуваат имиња Евклид, за кого знаел секој ученик; Ератостен, кој
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го проучувал земјиниот пречник и во тоа скоро потполно успеал, погрешувајќи само за некои 75 километри; Аполониј, кој пишел за купините пресеци; Хипарх, кој
направил прво покушување да состави мапа на ѕвездениот свод, сакајќи на неа да
ги вбележи сите оние промени кои би можело да се случи на небото; Херон, кој ја
смислил првата парна машина; Архимед, кој некое време боравел во Александрија
да учи и кој после останал во стална преписка со музејот. Медицинската школа во
Александрија била исто толку славна. Овде наидуваме прв пат во светската историја случај од научниот работник да се бара и одредени докази за неговото знаење и
стручна спрема. За Херофил, најголем александријски анатом, се вели дека изведувал вивисекција над осудените злочинци. Другите учители, противници Херофилови, го осудиле анатомското проучување и развивале наука за лековите“.
Се кажа: „перипатетичката школа“: перипатет=пери патет=пат ет- ет=ит. Токму ова ет=ит до денес останало бригиско=брзјачки. Пак, пат=пат,40 а Посејдон бил
Патодавател=пато давател.Ама и Patifik=пат тифик: пат=пат и тифик=тивик=тивок.
„Ама, тој научен сјај на Александрија не потраел подолго од едно столетие.
Уредувањето на самиот музеј не било основано со начин на кадри да го обезбеди
неговиот доследен и стален понатамошен развиток. Тоа било, што денес би рекле,
чисто државен завод. Неговите професори и членови, ако така би можело да се назове, ги именувал и плаќал самиот фараон. Махафи вели на едно место дека се приватни друштва во Атина, се названи школи и академии со обѕир на самиот вид под
кој биле основани и под кој работеле, биле многу попостојани и понезависни. Кралското покровителство над академијата било уште и мошне добра ствар сè дотогаш
додека фараонот бил каков Птоломеј I или Птолемеј II; ама лозата брзо се изродила, те долгото предание на египетското свештенство набрзо потполно завладеало со
Птоломејците и сосем го разорило аристотеловиот дух на музејот. Музејот не бил
составен ни полни сто години, а веќе неговата научна моќ се изгаснала“.
Птоломејците биле Бриги- Бригите=Брзјаците имале датив,но не Пеонците и
Долно Македонците, никако Елада- коине имал датив благодарение на Птолемеји.
„Покрај музејот Птоломеј себе си подигнал попостојана задужбина во големата книжница. Тоа било нешто измеѓу државна книжница и државен издавачки завод во еден дотогаш нечуен степен. Имала да биде посе енциклопедиска. Ако каков
странец би донел во Египет каква непозната книга, таа книга се препишувала за
збирка. Бројни препишувачки личности тука стално било вработено во изработка
на дупликати од сите попознати и попотребни дела. Книжевницата, онаква отприлика како, да речеме, денес многу универзитетски печатници, одржувале последни
врски со странство. Се бавеле и со продажба на книги. Под Калимах, старешината
на книжницата за време на Птоломеј II и III вршено е мошне совесно средување на
книгите и се водени списоци на дела на поедини видиви.
Тие денови, тоа треба да се запамти, книгите не биле со листови и страници,
туку свитоци во труба како денес поедини парчиња за механички клавир, и ако се
сакало за се загледа ма во кој одделение, читателот морал да го развива и витка тој
често мошне замашен свиток, што ги расипувало книгите и го замарувало читателите. Одма би можело тука да се помисли на каква проста и лесна направичка со
помош која таквиот свиток би можел по потреба брзо да се развија и завија; ама, се
чини, ништо слично не било во употреба. Се служеле само со рацете, кои често се
40

Херодот III-37: „...Имено, постои Хефајстов кип што е многу сличен на феникиски Патајки...“.
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потеле. Калимах ги разделил големите дела, како што е Херодотовата Историја, во
‘книги’ или делови, како би ги назвале, од кои секој правел засебен свиток. Александриската книжница привлекла кадекаде поголем број на ученици отколку учители од музејот. Издавањето на станови и храна на тие посетители од сите делови
на светот постанал знатен извор на приход за алексадриското население.
При оваа прилика би можело да се напомени дека е занимливо колку споро
се узовршувале техничките помошни средства за умна работа. Е доволно да се споредат само условите за работа што ги пружа некоја обична домашна книжница на
некоја англиска куќа на средниот сталеж, каква, да речеме е книжницата со која се
служи писателот на оваа книга, со незграпни и недоволни помошни средства со кои
располагале писателите во Александрија. Тогаш ќе се увиди колку цели столетија,
за постоење на оваа книжница и многу подоцна, е трошено неспоредливо повеќе
време и напори во книжевната работа. Еве, на пример, пред писателот на оваа книга, баш сега, додека ги нафрлуваме овие редови, се најдуваат шест книги, од кои
три имаат добри, потенки и подесни азбучни прилози на сите поважни имиња и
ствари со ознаки на сите страни на кои тоа име или ствар се најдува и поминувачки
се споменува (‘индекс’). Ако ли пак затреба истото, зачас ќе отвориме која од тие
книги, ќе најдеме со помош на азбучните прегледи место кое ни треба, ќе видиме
што таму се вели за стварите кои ни треба, да се пренесат оттаму по потреба каков
дословен навод, па тогаш, за најповеќе неколку минути, ќе продолжиме да пишеме.
А да ги споредите со тоа замашно и досадно развивање на каква труба свиени ракописи во ова доба, кого год писателот би сакал да прочита во какво друго дело нешто што му било потребно за работа. Денес, додека ова го пишеме, одма при раце
ни се: две енциклопедии, речник, атлас на светот, биографски речник и други помошни книги. Овие додуше уште немаат ивични, од страна извлечени ознаки на содржината (како поедини книги кои му служат на книговодството), ама можда тоа и
во наше доба е уште рано да се бара. Во светот пак таму околу 300. година пред
Христа не можело да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело
на составување на првата граматика и првиот речник. Во наше доба книгата, каква,
да речеме се најдува пред нас, прво се напишува како ракопис; тој ракопис потоа
му се дава на некој точно да го препише на пишачка машина; така добивате чист и
прегледен текст, кој до миле волја можете да го прегледате, исправувате, преправате, па да се даде, вака изменет, поново да се ‘пречука’ начисто на пишачка машина, да ако устреба, и поново да го преправи. Вместо сè тоа, александријскиот писател имал да го испише или диктира одма секој збор ‘начисто’ во конечната книга. Пред но што би можел да прочита нешто што тек е малочас го напишал, би морал да причека да му се осушат последните зборови, поради што го мавтал ракописот по воздух или го посипал со песок, бидејќи нешто слично на впијач, наравно,
не можело да има. Сè тоа морало со рака да се препише онолку пати колку сакале
да имаат примероци на таа книга. А додека извесен број на такви книги би продрел
во макар сразмерно поширок круг читателите, секој препишувач имал прилики да
направи понекоја грешка. Се претпоставува дека поедини нови книги можда се диктирале пред полна соба едновремени препишувачи, те така првото издание можело да се појави одма во кои стотина примероци. Во Рим, изгледа, Хорациј и Виргилиј издавале во доста знатен број примероци. Кога год би настапила каква потреба за мапи или цртежи, би се појавиле и нови потешкотии. Науката, каква што е
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на пример анатомијата, која толку зависи од точни цртежи, мора на големо да била
спутана услед тешкотиите на кои наидувале со намножување со препишување. И
пренесувањето на каков земјописен податок мора да било скоро неверојатно досадно. Без сумливост еднаш ќе свени и таков ден кога и каква домашна приватна
книжница и денешниот пишувачка маса ќе изгледаат за чудо незграпни и гломазни; ама, ги посматраме во споредување со условите за работа во Александрија, тие
засега се необично погодни, подесни и овозможуваат силна заштеда на живчаната и
умната снага“.
Се истакна: „Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не можело
да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на
првата граматика и првиот речник“.
Значи, коине бил од „околу 300. година пред Христа“. Само потоа се пишело директно на коине или преведувало на тој Птолемејов јазик, а никако порано.
„Изгледа дека во Александрија не се ни покушувало на некој начин да се
умножува со печатење; тоа одма во очи паѓа како битен чинител. На светот се чуствувало на сите страни потреба за книгите, но и не само за книгите. Се чуствувала
голема и општа потреба и за вестите, за објавите и сличните. Па, ипак, не се јавува
во историјата на западната просветеност ништо што не би можело да се назове печатење. А при тоа, не може да се рече дека печатењето било некоја длабокоумна вештина, до која можело да се дојде тек на основ на какви претходни темелни откритија. Напротив, печатерската вештина е производ на најобична досетливост. Начелото на која таа се заснива одвајкаде им била позната на луѓето. Како што веќе напоменавме, може со разлог да се поверува дека палеолитските луѓе од мегалитскиот период на некој начин печателе шари по својата кожна облека. Па и за печатите
од Стариот Сумер исто така се некој вид печатење. И парата е работена по истото
начело. Неписмените луѓе на сите векови употребувале дрвени или метални печати
за свој потпис.Вилијем I, нормански освојувач на Англија, употребувал, на пример,
таков еден печат со мастило заради потпишување. Во Кина печателе класика уште
околу вториот век по Христо.
Имало секако доста второстепени услови кои не допуштиле да се појави мисла за полесно и побрзо намножување пишани зборови. Можда самата помисла на
тоа предизвикувал општ отпор кај сопствениците на робови, кои вршеле препишување. Со појавата на печатницата, тие луѓе би изгубиле знатни приходи кои им донесувал работа на нивните робови- препишувачи. Потоа треба да се има на ум дека
со грчкото писмо и се пишело со рака сразмерно брзо и лесно; дека тоа не било толку тешко и сложено како на пр. староготско писмо, да не говориме за кинското. Та
во Кина веќе и самата сложеност на писмата, каде требало слово по слово грижливо да се ‘црта’, просто морало да се наметне мисла за печатење. Кај лесното грчко писмо таа потреба не се чуствувала во толкава принудна мера. Друг еден разлог би можел да се најде и во тогашното општествено уредување, во чинителот дека готово никаков општествен допир немало измеѓу луѓето од науката од една и претставниците на тогашната применета ‘техника’, те. занаетчии, од друга страна; поблиска соработка измеѓу тие два слоја секако уште тогаш би довело до пронајдување на печатницата.
Главен разлог што печатењето во делот на светот познат во земјите на западната просветеност порано не се појавило, може, несумливо, најдобро да се објасни
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со тоа што за печатењето немало во доволна количина ткива и погодни облици. Папирусот можел да се набавува само во ограничена мера. Листот требало да се прикопчува уз лист, а ни за тие свески не постоел некој општ освоен облик на поедини
табаци, Требало тек хартијата да се пренесе од Кина, па да се замавне со европскиот умен живот. Да тогаш и имало тогашни печатарски направи, тие би морале да
стојат невработени, те да чекаат додека споро, една по една, не изработи неколку
труби папирус. При сè тоа, несфатливо е дека уште во она време не се појавило бар
печатарско умножување на слики и цртежи, по пат најобичаените дрвени печати.
Александрија во она време постигнала неверојатни успеси на полето на
знаењето (на пример она што Ератостен изведувал, покрај сите примитивности во
средствата, доволно да го стави во ист ред со Њутон и Пастер), па ипак, поради напред наведени ограничувања, има тек осредно влијание на животот, политиката и
образованоста на околните народи. Нејзиниот музеј и библиотека беа жижа на светлоста, ама тоа била светлост во фенер скриен за широкиот свет. Не било можно во
доволна мера да се шири и предаде на општата човечка заедница она што точно се
знаело, освен заметнтите писма упатени на поединци. Учениците имале да се изложат на голем трошок од далечни краишта да дојдат во тоа пренатрпено средиште,
оти друг начин немало да се дојде до наука. Во Атина и Александрија постоеле како некои книжари, каде разни ракописни книги можеле да се купат по сразмерно не
баш високи цени; ама, на какво широко образување на народните слоеви не можело
ни да се помислува услед голема оскудица во папирус. Образованоста воопшто до
народот не допирала. Некој повеќе отколку површно да се образува, морал да го
напушти секојдневниот живот и да спроведе повеќе години неудобен живот во
околина за работа слабо опремените и со работа претрпани научници.Иако науката,
всушност, не претпоставувала баш потполно повлекување од обичниот живот како
што тоа, на пример, бил случај со стапувањето во свештенички ред, ипак требало
да се направи исто толку жртва.
И премногу почнало да го губи Александрија она чуство на слобода во работа, станало да изчезнува оној дух на искреното и почитуваното изразување на личното убедување и не може да биде говор за вистинскиот умен живот. Уште со самиот почеток, дури и под покровителство на Птоломеј I, е поставена тесна граница
со политичките расправи. А наскоро, услед подвојување на разни школи, празновериите и предрасудите на градската гомила почнаа да влијаат и на самата научна работа.
Нестанала мудроста од Александрија, да му отстапи место на цепивлакнење.
Книгите повеќе не се читале, туку се обожувале како некоја непромелива светиња.
Брзо научниците се изметнаа во некој нарочит настран ред со своите посебни непријатени обележувања. Музејот одвај да постоел за дванаесет нарастувања, кога
Александрија веќе доби прилика да се запознае со новиот тип на човечки битија:
страмежливи, настрани, нестварни, неспособни да ја поими битноста, во состојба
до крајност да се возбуди кога се однесуваат какви безначајности во книжевни поединости, горко завидливи и према својот собрат по наука и према останатиот нешколован свет; таков сега бил александрискиот научник. Бил исто толку нестрплив
како и свештеникот, мада немал олтар; исти таков мрачњак како и вражач, мада немал своја пештера. Просто не знаеле како би го направиле што подосадно препишување на книгите, а како самите книги би ги направиле што непопристапни. За
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долго и долго поколение, кои корисно можело да се употребат, а кои со нивната
кривица отишле ни во што, тие со таква своја работа го утуљивале текот на запалениот луч на човечкиот ум. Вистински умната работа ест и мора да биде делатност од која ќе имаат корист сите и секој; науката е корисна само во случај ако
нејзините производи совесно и поштено се чинат попристапни на сите луѓе; ова
начело кое денес повеќе никој не го спори. Па ипак, и денденешен уште често сме
принудени да станеме во одбрана на филозофијата и научната работа,а против смицалиците на разните мрачњаци или тврдогавци без стварната вредност. Треба уште
вазда да се работи на тоа научниците да бидат отуѓени од стварноста на животот.
Секаде и во своја прилика мораме да настојуваме на тоа да произведува науката и
човечките мисли, изразени во лесен и општ разбирлив вид, да биде попристапен на
просечниот човек, односно жена од народот, оти тие луѓе од народот стварно и го
сочинуваат човештвото“.
„Умната делатност во Александрија се усредсредила испрво во музејот, каде била во прв ред посветена на природните науки. Филозофијата, која во еден поснажен век значела учење на владеење над себе и над материјалниот свет, постанала стварно, привидно и не напуштајќи ги тие смерови, учење за тајната утес. Што
требало да служи на поттик служело за заспивање. Филозофот би оставил сосема
мирно да се распрсне целиот свет, чиј и тој е сам дел, тешејќи се со тоа што би тврдел мошне убаво и со бирани изрази дека целиот свет е тлапња, додека во самиот
него постои нешто првобитно и величествено, вон и изнад светот. Атина- политички безначајна,ама ипак големо и прочуено пазариште уште од четврттиот век, опаѓала постепено, додека неа сите војнички јаки сили и сите пустолови светски укажувале некое чудно почитување, со кој се мешал и добар дел на презир,- била погодна за такво филозофско учење. А требало да помине бар две столетија па и александриска школа дојде до значење и на поле на филозофската расправа“.
За да не ја кријам вистината, по ред и без иземање на ништо, сè препишував.
„Ако Александрија позно доспела да ја развие новата филозофија, таа зарана
постанала позната како плодно место за стварање и преработка на верските мисли.
Музејот и библиотеката претставувале едно од три битни обележја на градот
Александрија; тие две установи се израз на аристотеловите, елинско- македонски
состојки нејзини. Ама, уште за владата на Птоломеј I уште и две други важни состојки делувале во тоа необично средиште. Пред сè таму се најдувал голем број
Евреи, доведени делимично од Палестина, ама повеќето и од оние населби во Египет кои никогаш не се ни враќале во Ерусалим. Тоа биле ‘диаспорски’ (по свето растурени) Евреите, еден вид Евреи кои веќе ги споменавме во XIX глава, кои не учествувале во вавилонското заробеништво, ама при сè тоа имале Библија и воделе често преписка со своите едноверници по целиот свет. Тие Евреи населувале знатен
дел на Александрија,кои со тоа постанале најголем еврејски град на светот, со многу далеку повеќе Евреи отколку што ги било во Ерусалим. Веќе напоменавме дека
тие нашле за потреба своите списи да ги преведат на грчки. Потоа во Александрија
постоела и голема населба на домородни Египќани, кои исто така поголемиот дел
го примиле грчкиот јазик, само што во длабината на душата го зачувале сето сујеверје на темнокосите бели племиња и илјада години старото предание на својата
храмовна вера и своите храмовни жртвени преданија. Во Александрија се сретнале
три правци на свеста и духот, три главни вида на белата раса: бистер здрав разум на
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ариските Грци, моралилизирање и еднобожество на семитскиот Евреин, и она старо
предание на тајни и жртви кои веќе сме ги виделе на делот во тајните вероисповести и мрачњачките обреди во Грција. Овде пак, во хамитскиот Египет, тие обреди
отворено и гордо, не криејќи се од никого, се ширеле по големите храмови“.
Се кажа: „Музејот и библиотеката претставувале едно од три битни обележја на градот Александрија; тие две установи се израз на аристотеловите, елинскомакедонски состојки нејзини“.
Значи, се говори: „аристотеловите, елинско- македонски состојки нејзини“.
Следи да се заклучи, имало само хеленско и македонско, без ништо грчко.
Се вели: „Пред сè таму се најдувал голем број Евреи...кои не учествувале во
вавилонското заробеништво, ама при сè тоа имале Библија и воделе често преписка
со своите едноверници по целиот свет“.
Ова не било можно, бидејќи Библиските Евреи историски не биле познати.
Повтори: „Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите на Набонид“. Па следи околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите на
свечено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони на Мојсиеви“.
Евреите во Александрија (коине) се изјаснале за Хелени-без хеленски народ.
„Тоа ете биле три главни состојки мешавина која го сочинувала само александриското население; а веќе на пристаниште и по трговијата се мешале луѓето на
сите познати раси, влијаејќи еден на друг со своите верски мисли и обичаи. Се раскажува дека во третиот век пред Христа во Александрија доаѓале будистички проповедници од дворот на кралот Асок од Индија, и дека таму попозно навистина постоеле некои населби на индиските трговци. Аристотел приметува во својата Политика дека човечките вероисповести се често склони да се прилагодат на политичките установи и на државното уредување, оти, вели, ‘Когагод што луѓето во своите мисли ги прилагодувале боговите на себе самите, така и го замислуваат и нивниот живот сличен на човечкиот живот’ “.
Македонците имале наследници и во династијата Гупта (г=ѓ) во Индија, која
се ширела со биволот.Само Гупта била со индиски потекло, што не било можно пред тоа.Според Нихолас Јалоурис,запишано било дека Селеук наречен Никатор,крал
на Сирија, еден од александровите наследници, склучил траен мир со кралот во
Индија, Чандрагупта Маурија, за кого ја омажил својата ќерка. Чандрагупта потоа
ги реорганизирал својата држава и армија, според македонскиот модел и одржувал
трајни дипломатски односи со Селеук Никатор. Ашок, еден од прославените владетели и реформатори на Индија (околу 274-236. пр.н.е.) бил внук на Чандрагупта и
ќерката на Селеук, што значи дека истовремено имал македонско потекло.
„Уз големи држави кои настанале, во кои владеел грчки јазик, а на кои на
чело биле самодржци, тешко пристојувале дотогашни месни или племенски боженства, чие значење било ограничено на незнатни области. Луѓето сега ја чуствувале
потребата за боженствата, кои би важеле бар во целата земјина држава. Услед тоа
запазуваме дека сега настанува, каде год на тоа не се спротисавувало каквото моќно и влијателно свештенство, некое занимливо претопување и изедначување на
боговите. Луѓето изнајдуваа дека боговите, ако баш и ги има, некогаш многу послични меѓу себе. Во случаевите каде имало многу богови, луѓето помислувале како тие сите се само еден бог под безброј разни имиња. И така еден бог постоел секаде во разни видови. Римски Јупитер, грчки Зевс, вавилонски Бел-Мардук, египет-
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ски Амон-Амон, кој тобожни бил Александров татко и стар противник на Аменофис IV, сите биле доволно слични, и лесно можеле да се истоветуваат.
‘Отец вишни, кого го почитуваат секаде по светот,
Кого го обожува човек на векот секој,На сите, им е мудрец, светец и дивјак
Јехова, Јупитер или Господар на сè што постои’ “.

Се говори за коине.Меѓутоа, тој бил само Александријски Птоломејов јазик.
Следи делата преведени и пишени на коине биле од 3 век п.н.е., а не порано.
Значи, Белците биле еден те ист народ со исти богови, а со различни имиња.
„Каде сосем биле очевидни различности, преку тешкотии се преминувало со
просто тврдење дека тоа се само разнолики изгледи на еден ист бог. Бел-Мар-дук,
меѓутоа, бил само веќе стварно толку оронел бог да одвај се одржувал под други
имиња.Асур,Дагон и слични,веќе беа давно збришани од памтењето,па не ни влегувале во ова спојување.Озирис,омилениот бог на Египќаните, бил веќе истоветен со
Апис,светиот бик во храмот во Мемфис,и донекаде се помешал со Амон, а под името Серап постанал голем бог на елинската Александрија. Тоа сега бил Јупитер-Сепарис. Египетската божица во вид на крава, Хатор или Изида, била исто така претставена во човечко обличие, а како сопруга на Озирис, на кого му родила дете Хора, а ова растело од него да постане поново Озирис. Овој прост чинител, без сумливост, му звучи чудно на денешниот ум; ама, тоа истоветување и мешање на еден
бог со други убаво ни ја сликаат онаа борба која ја водел сè поразвиениот човечки
ум, да не ја напушти верата ни заедницата, која таа на основа на истоветни чуства
ги држи на окуп, а притоа тие боженства колку-толку да ги прилагоди на здравиот
разум и да ги изедначи“.(Стр.209 слика:Изида со долги рогови- в раце со Хор, Р.И.)
Се говори за говедо (бик, крава, вол), кое им припаѓало на Белците кои за
време на леденото доба опстојувале во Левантот. Ова било во спротивност на биволот кој им припаѓал на темните раси: Црнци, Индијци и Монголи- со исто потекло.
„Тоа стопување на еден бог со друг назив теокразија, а нигде не се вршело
во поголема мера отколку во Александрија. Само два народи успеале во она доба
да му се спротистава: Евреите, кои веќе биле зачврстени во својата вера и еден бог
на небо и на земја, во Јехова, и Персијците, кои примиле некое еднобожечко поклонување на сонцето.
Птолемеј I не само да подигнал музеј во Александрија, туку и Серапеум, посветен на службата на боженското тројство кое било производ на теокразијата вршена нарочито со боженствата на Грција и Египет.
Тоа тројство се состоело од богот Серап (=Озирис, Апис), божицата Изида
(=Хатор, крава и месечева божица), и богодетето Хора. На еден или друг начин
скоро секој друг бог се поклопувал со едниот или другиот од тие три облици на
едно те исто боженство, па и самиот персиски бог сонце Митра. Тие меѓу себе биле
исто. Биле тројца, а ипак беа едно. Им служеле ревносно, уз ѕвекетање на систрум,
некоја рамка со ѕвонци, слично на оној на тамбурина што денес го употребува Војската на спасот (Salvation Army), а кој тогаш бил некоја лична придружба на верските обреди.
Во она доба, прв пат во историјата, запазуваме дека мислата за бесмртност
постанува средишна мисла на една вера која се ширела и вон Египет. Изгледа дека
ни старите Аријци ни старите Семити многу не мареле за бесмртноста; слаба трага
оставила таа мисла и на монголскиот дух; Египќаните, напротив, мислата за поста-
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вување на личниот живот после смртта уште од најраните времиња наголемо ги занимало. Таа сега е во Серапов обожување играла голема улога. Во побожната книжевност Сераповата вера за неа се говори како за ‘спасител и водач на душата, што
ја изведува душата на светлост и наново ги прима’. Се тврдело дека тој ги ‘воскрснува мртвите, да кажува жуѓена сончева светлост на оние кои гледаат, чии свети гробови содржат мноштво свети книги’; па затоа и ова: ‘ние никогаш не можеме
да му избегнеме, тој ќе не спаси, те и после смртта ќе бидеме уште понатаму под
старање на неговото провидение’. Во делот на побожните обреди во Серапеј- спаѓало и богослужбеното палење на воштаници и принесување завет, то ест мали ликови на оние делови на човечките тела на кои им треба лек. А и Изида многу ги
привлекувала верните, кои ги заветувале своите животи. Нејзините ликови во храмот ја претставувале крунисана како кралица на небото, а со дететото Хор во нарачје. Пред неа пламтеле и капеле воштанците, додека насекаде по светиштето виселе заветовани ликови. Новопосветениот морал долго и грижливо да се спрема за
служба на боженството, морал да се заколни и на безбрачност, а при посветувањето
би ја бричеле главата и би го облекле во платнено одело.
За ова Серапово обожување во третиот и вториот век пред Христа се распростирало надалеку низ цел просветен свет, гледаме најзначајни претходници на
оние обичаи на кои им било судено да завладеат со европскиот свет во христијанско доба. Основната мисла, живиот и делотворниот дух на христијанството, како
што наскоро ќе го покажеме, нешто потполно ново во историјата на човечкиот ум и
волја; ама, онаа обредна облека, која христијанството ја носело, а го носи уште по
многу земји сè до денес, па извесните обреди и синволи секако примиле во себе доста траги од службите по храмовите на Јупитер, Серап и Изида, кои во второто и
првото столетие пред Христа, во векот на теокразија, се распротраниле од Александрија по целиот просветен свет“.
Христијанството било едно: повеќебожество само со еден Бог- врховен бог.
„Значењето на Александрија како големо средиште на умниот живот и трговија се одржал уште многу столетија. Иако тек во подоцните глави на оваа книга
ќе говориме за римската светска држава, да напоменеме уште сега дека под римското царство Александрија постанал најголем трговски град на светот. Римскоалександриските трговци имале голем број населби по јужна Индија. Во Кранганор
на малабраскиот брег постој храм посветен на Август, додека населбите ги бранеле
две римски кохорти. Императорот им ги испраќал своите пратеници на разните велможи по јужна Индија. Што повеќе, Клемент Хризостом и други рани христијански писатели говорат за Индијците во Александрија и за нивните вероисповеди“.
Следи Кришна=Хорус (Исус) не бил во Индија- Индијците биле во Египет.
Стр. 295: „Не можеме овде да се впуштиме ни во каква поединост за историјата на оној помал дел на Евреи кој живеел во Јудеа. Овие Евреи се вратиле на
своето старо, со толку опасности изложено боравалиште, и поново дошле, така да
се рече, да бараат мир и спокојство- насред живиот друм. Во старо доба од север ги
притиснала Сирија и Асирија, а од југ Египет; сега за северни соседи ги имале Селеуките, а на југ Птоломејците. По нестанувањето на Селеуките Евреите потпаднале под власта на Римјаните. Независноста на Јудеа вазда била несигурна и зависна
од околностите кои владееле во поедини тренутоци. Ако читетелот сака поблиску
да се обавести за редот со кој се нижеле еврејските владетели и првосвештеници, за
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Макабејците, за династијата Ирод итн., мора за тоа да се прочита во Старините и во
Еврејската војна на Флавиј Јосиф, речит и агресивен родољубив писател, чии дела
се опширни до развлечености. Споменатите еврејски владетели биле со најголем
дел самодржци на просечниот источнњачки тип: препредени, непоуздани и крволочни. Трипати е заземан Ерусалим, двапати е разорен храмот. Едина потпора укажана од страна на диаспората, то ест остатокот на Евреите, кои живееле растурени по
светот, а кои биле кадекаде помоќни од своите едноверници во Јудеа, таа мала држава имала да им заблагодари што дотаму конечно не е збришена од мапата. Така
Јудеа се одржала сè до годината 70. после Христа, кога римскиот цар Тит, Веспазианов посинок и наследник, го опседнал и зазел Ерусалим, па потпочно го разорил
храмот и градот. По своите стравишта и ужаси, опсадата и заземањето на Ерусалим
можат да се мерат со настаните кои ги пратела пропаста на Тир и Картагина. Тит
така постапил во намера конечно да дојде на главата на еврејството. Всушност, само го зајачало, оти ги лишил едино чуствителните точки негови, едино место каде
би можело да биде рането“. (Храмот бил повеќебожен, Р.И.)
Стр. 299: „Секаков отпор кој бил против него, сите околности на неговото
судење и погубување јасно укажува дека Исус по мислење на своите современициа ваља и стварно- отворено предалагал да се измени и на поширок темел преобрази секаквиот човечки живот. Сега, ни само неговите ученици не го сфатиле длабоко и замашното значење на неговите предлози. Биле како занесени на староерејскиот сон за кралот, за Месијата, кои ќе ја срушат и хелинизираната династија на
Ирод и римската превласт, па да се установи Давидовата легендарна слава...“.
Стои „хелинизираната династија“, а за Ирод се пиши, тој бил Евреин, Арап.
Како што македонските владететели потпаѓале под Рим, Македонците продолжиле да владеат во име на Римјаните. Тоа важело и со Ирод=и род [Х-е-род-от]
Македонци биле од династијата на Херод Велики, а во неговото семејство
имало и имиња: Атипатар, Александар, Аристобул, Херод, Архелај, Филип, Олимпија, Роксана, Кипрос, Береника, Тигран, Агрип итн. Па Македонци имало и Евреи.
Македонците биле Повеќебожци. Меѓутоа, некои постанаеле и Еднобожци.
ХРИСТИЈАНСТВО
Исус (Исис) бил крстосан=крст ос ан: крст=крист=Христ-о до христијан. Бидејќи носел греда, со која се режи говедото=таурот: таурос=таврос, до Ставрос итн.
Х.Џ. Велс, на стр. 122, пиши: „До самиот крај на староегипетската историја
на кралската боженственост го обзела сета свест тој народ па ги заразила со тоа и
мислите на другите раси. Кога Александар Велики стигнал во Вавилон. Бел-Мардуковиот углед почнал веќе одавно да се смалува, ама во Египет Амон Ра бил уште
секогаш голем бог, кој на победничкиот Грк го направи скоро сноб. Амон-Раовите
свештеници го подигнале во доба отприлика XVIII и XIX династија (околу годината 1400. пред Христа) во некоја пустинска оаза храм со пророчиште. Тука се најдувал и еден божји кип кој можел и да говори, да се движи со својата глава и да прима или одбива ливчина со прашања. Тоа пророчиште уште цвало околу 332. година
пред Христа. Се приповеда како младиот господар на светот направил нарочит пат
да го посети, како му пријдол на светилиштето, и како кипот му излегол во пресрет
од темнината во позадина.
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Тогаш настапило возбудување со изменување на поздрави. И мора тогаш да
е речено:
‘Пријди, сине на моите бедра, што толку ме сакаш, да ти дадам кралско достоинство на Ра и кралско достоинство на Хорус ! Ти давам храброст, ти давам со
својата рака шибаш на сите обединети народи !’ “.
Исус Христос бил само Александар Македонски-дополнително стоицизмот.
Стр. 220: „Од Хековите Патувања гледаме колку се чуделе и тој и неговите
пратилци, запазувајќи колку има заедничко потекло и предание кај христијанските
и будистичките обреди.
‘Крстот- вели Хек,- митра, далматика и останатото на одеждата која ја носи
Далај-Лама на патувањата или кога врши каков обред вон храмот; служба божја со
двоен хор, псалми, истерување на нечестивиот, кадилницата која виси за пет ланци,
а која према потреба можете да ја отворате или затворате; багословот, кој го даваат
ламите, пружувајќи ја десната рака над главата на верните, ‘ружинец’, неженет свештеник, поимот на поткрепување во верата во самотијата, литургијата, водицата- сè
тоа се сличности измеѓу будистите и христијаните’ “. (Далмат=доламат [ик а], Р.И.)
Стр. 210: „ Тоа тројство се состоело од богот Серап (=Озирис, Апис), божицата Изида (=Хатор, крава и месечева божица), и богодетето Хора. На еден или
друг начин скоро секој друг бог се поклопувал со едниот или другиот од тие три
облици на едно те исто боженство, па и самиот персиски бог сонце Митра. Тие меѓу себе биле исто. Биле тројца, а ипак беа едно. Им служеле ревносно, уз ѕвекетање
на систрум, некоја рамка со ѕвонци, слично на оној на тамбурина што денес го употребува Војската на спасот (Salvation Army), а кој тогаш бил некоја лична придружба на верските обреди“. (На стр. 209 слика: Изида в раце го држи Хор, Р.И.)
Следи само едно и единствено: Кришна=Хорус=Исус Христос=Крстосан.
Стр. 296: „Готово сè што знаеме за Исусовата личност потекнува од четирите евангелија, кои сигирно настанале веќе неколку десеттина години по неговата
смрт, како и алузија на неговиот живот во посланијата на првите ширители на христијанството. Првите три евангелија, по Матеј, по Лука и по Марко, се тврди дека
се основаат на некој поран запис. Евангелието по Јован се одликува со повеќе оригиналност на чуствата и во прилична мера одава нешто налик на елинското богословие. Критичарите се наклонети да го сматраат евангелието на Марко како најверен опис на личноста и толкувач на стварните изреки Исусови. Сите четири евангелија ни пружаат слика сосем на одредена личност, те убедливо, какогод и првите
извештаите за Буда, ни ја изнесува вистината за Исусовиот земски живот. И покрај
сите дополни за чудесата, сме принудени да речеме: ‘Тој човек постоел; овој дел на
светската историја не е измислен’. (На стр. 210 слика на Серапис како Хелен, Р.И.)
Какогод што личноста Гаутама Буда е унакажена и помрачена со крути седечки лик, со тргнувачкиот идол на позниот будизам, така и Исусовото сува, со страс
напрегната појава- човекот тоа нагонско го чуствува- е унакажена нестварност и на
преданија, со кои рѓаво е сфатено стравопочитувањето во денешната христијанска
уметност. Исус бил пук сиромав, проповедник, кој патувал по прашнивата и со сонце попалена земја Јудеја, живеејќи од случајните милосрдни дарови. Па, ипак, секогаш го претставуваат грижливо чисто и зачешлан, во беспрекорно чисто одело,
усправен, а некако неподвижно, како да лебди во воздух. Тоа било доволно да го
направи нестварен и помалку попристапен на сфаќањето на поединецот, нарочито
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за луѓето кои не умеат да разликуваат измеѓу јадро на историскиот настан и китењасти и наивни украсувања од страна на ограничените богомолци“.
Следи и: „во прилична мера одава нешто налик на елинското богословие“.
Па освен едниот бог, другото било „нешто налик на елинското богословие“.
„Можда во воведните делови сите четири евангелија претставуваат такво
украсување, на пр. чудотворна околност при Исусовото родување, ѕвездата која го
доведува мудрецот од исток до неговите јасли да му се поклонат, па колежот на децата во Витлеем, кој го наредил Ирод поради тие значајни предзнаци, и бекството
во Мисир-сè тоа многу меродавни истражувачи го сматрат со такви китења. Во најдобар случај, тие настани се неважни за самата Исусова наука; дури неа и одземаат
многу од онаа снага и силина кои во неа ја најдуваме кога ја издвоиме од таквите
украсувања. Тоа важи и за противречните мислења на Матеј и Лука за Исусовото
потекло. Се покушува да се пронајде како неговиот татко водел потекло од самиот
крал Давид. Како за Исус, или за кого било инаку, била некоја нарочита чест да води потекло од таков човек. Овој додаток вотолку е необичен и бесмислен што према легендата Исус и не бил Јосифов син, туку зачнат на чудотворен начин. Ако целата Исусова повест ја ослободиме од сè тоа овакајако украсување, самиот Исус ни
се јавува како лик мошне човечен, мошне озбилен, страсен, кадар да плани од изненадежна лутина. Овој човек проповеда нова и длабока наука, наука за полна љубов отецова над целиот свет и идното царство небеско на земјата. Секако дека тоа
бил човек со јака сугестивна индивидуалност.
Насобрал околу себе ученици и ги задахнал со љубов и храброст. Неговото
присуство ги оснажило и лечело слабите и болните луѓе. Изгледа дека тој сам бил
со доста слаб телесен состав, бидејќи бргу подлегнал на маките на разапнување на
крст. Постои предание по кое паднал во несвест кога она по тагашниот обичај сам
морал да го носи својот крст до губилиштето. Кога прв пат се појавил како учител,
бил човек од своите триесет години. Три години патувал по земјите проповедувајќи
ја својата наука; потоа дошол во Ерусалим, каде го оптужувале дека покушува на
стварање на нова држава во Јудеа. На основ на таа оптужба бил сослушан, осуден и
распнат едновремено со двајца разбојници.
Сета оваа сила на богословски тврдења, на кои се заснива христијанството,
стварно има малку ослонување во евангелието. Како што читателот и самиот може
да се увери, во тие книги нема јасна и изрична потврда за прописите кои христијанските учители ги сматраат потребни за спас на душата. Е тешко да се разбере
од стварните Исусови изреки на желба да го сматраат било со еврејски Месија
(‘Христос’ на грчки јазик) било со еден дел боженство, или да проповедал наука за
жртва на окајување и дека воопшто барал од своите ученици какви нарочити чинови. Набрзо ќе видиме како подоцна целото христијанство се поделило поради препирката околу тројството. Меѓутоа, не постои никаков доказ за тоа дека апостолите
воопшто знаеле за поимот тројство. А ако што знаеле за тоа, тешко тоа да го чуле
од Исусовата уста. Славењето сабота41 по еврејски обичај- самиот ден, додуше, под
влијание на обожување на Митра пренесен на недела- е важно обележје на многу
христијански вероисповеди.Исус, меѓутоа, свесно не ги почитувал прописите за сабота и рекол дека сабота е створена заради луѓето,а не луѓето заради саботата. Исто
така никогаш не рекол ни зборови за некое обожување на својата мајка Марија како
41

Сабата=с абат а: р + абат = рабат; а=о, работ-а. Следи кога се работи се аби: рабин=радин- радио...
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небеска кралица (што потсетува на египетскиот култ Изида). Не знаел за сè што нарочито се истакнува во христијанските обреди и обичаи. Некои книжевници, по
своја нарав особено се склони на сумливоста и цепивлакнење во верските прашања,
отишле дотаму да тврдат како Исус воопшто не можел да се назове христијанин.
Кој год сака објаснувања за тие чудни празноверија во Христовата наука, нека му
се обрати на својот свештеник. Ние овде сме должни да го споменеме ова нејасно
прашање едино поради сукобот и тешкотијата која подоцна поради нив настанаа, а
никако да се допуштаме во понатамошни расправии“.
Пак, Богородица не била Семирамида + в = Свемирамида туку Бригијка- таа
не била со прамените вон шамијата... како Семирамида туку заблудена Бригијка.
За моја дополна еве и една Пофална песна на пресвета Богородица- гл.4:
„Богородицо Дево, радувај се благодатна Марие, Господ е со тебе !
Благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба,
зашто си Го родила Спасителот на нашите души“.42
„Така исто е важно значењето кое Исус му го придава на она што се назива
царство небеско на земјата, а со обѕир на сразмерно слабо водење сметка баш за
тоа Христово учење и обредите и верските процеси на повеќето христијански цркви. Науката за небеското царство на земјата, кое е најважен дел на Исусовото учење, а така малку има влијание во христијанската вера, е неспорно едно од најреволуционерните учења кои икогаш го движеле или менувале умниот живот човечки.
Не е никако чудо што тогашниот свет не можел да го сфати неговото полно значење, туку само напола го разбрал, па уплашено се тргнал. Како да не се осмелувал да
ги разбере ваквите страшни напади на одомаќените обичаи и установи на човештвото. Никако не е чудо што учениците и новите приврзувачи на христијанството,
поколебани со ова сознание, набрзо се повратиле на старопознатите и одомаќени
поими на храмот и олтарот, расрѓеното боженство, обредите кои ќе му служат на
неговото умирување, ракоположените свештеници и чаробните благослови. Вратувајќи се на тие обичаи, тие набрзо се вратиле и на стариот живот на омраза, настојување за добитките, утакмиците и гордоста. Оти науката за небеското царство на
земјата, како Исус проповедал, не било ништо помалку отколку смел и безусловен
захтев за потполна промена, за совршен внатрешно и надворешен чистење на човечкиот живот. Нека читателот го земе евангелието ако сака да види што е зачувано
од таа силна наука. Ние овде се бавиме едино со спротивноста измеѓу таа наука и
поимите кои владеат.
Евреите биле убедени дека богот, едини бог на целиот свет, е правичен бог.
Па, при сè тоа, го сматрале и како бог со кој по потреба можат и да се погодуваат, и
кој со нивниот прататко Аврам склучил договор мошне поволен за Евреите, договор кој најпосле ќе му издвојува превласт над целиот свет. Биле огорчени и запрепастени кога слушнале како Исус сака да им ги земи нивните толку омилени повластици. Никаков договор не може да се склучи со богот, учел Исус; нема избран
народ и нема повластување во царството божјо. Богот е добар татко на сè што е живо, со својата љубов тој ги обфаќа сите подеднакво, како што сонцето сите ги обфаќа со својата светлост. Сите луѓе се браќа, сите се грешници, ама затоа ипак подеднакво љубени синови на боженскиот татко. Во параболата за милосрдиниот Са42

Х.Џ. Велс по стр. 256 има слика: „Птоломеј Сотер или Спасител основач на птоломејската династија во Египет“. (Сотер=сотр=сотри- сотрувачот на сотрениот му е спасител на спасениот, Р.И.)
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марјанин, Исус го осудува природниот нагон со кој сите се подаваме, на склоноста
да го величиме сопствениот народ, а да го потценуваме правното чуство на другите
племиња и другите вероисповести. Во параболата за виноградите, Исус го побива
упорниот захтев на Евреите за нарочито право на богот. Богот- учи Исус- подеднакво му служи на сите кои ги прими во своето царство. Нема повластувања ни за
кого во тоа, оти нема мера за издашност на неговата таткова милост. Од сите бара
да одат до крај во тој правец, како што кажува приказната за закоаниот талент и за
вдовичните две лепти. Во божјото царство нема повластици, нема одбитки, нема
изговори“.
Стр. 304: „Наскоро се појавил друг голем учител кого многуте современи
истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле од Тарза
или Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско име. Бил римски граѓанин и изгледа дека бил човек со поголемо образовање, ама кадекаде со поограничен дух отколку Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додушен, некои еврејски писатели тоа го порекуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Добро
бил упатен во александријското елинско богословие,а се служел со грчки јазик. Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчки јазик му бил доста несовршен.
Тој не се служел со грчкиот јазик со кој се говорело во Атина, туку со александријскиот јазик, а со овој владеел лесно и потполно. Уште долго време пред но што
чул за Исус Назаретанин, веќе работел како верски теоретичар и учител. Во приказните на Новиот завет се јавува одпочетокот како жесток критичар и противник
на назарените.
Не се нашла никаква расправа за Павловите верски мисли пред но што постанал приврзаник Исусов. Секако тие мисли се чинеле, ако не основица, а онаа тргнувачка точка за неговите подоцни погледи. Бар нивната фразеологија им давала
тон за новата наука. Исто така не знаеме многу за мислите на Гамалијаил, еврејски
учител, чиј ученик бил Павле. Не знаеме ни кој од незнабожечките науки му биле
познати на Павле. А по својата прилика на него влијаело обожувањето на Митра.
Некои места кај него личат на ставови од таа наука. Кој ги спореди неговите разни
посланија од евангелијата, јасно ќе познае дека Павловиот дух е скоро исполнет со
една мисла која во Исусовото учење и со неговите изреки нарочито не се повлекува, и таа мисла дека човекот мора да му се жртвува на богот на име окајување.
Она што проповедал Исус било будење на човечкиот род кон новиот душевен живот; а она што проповедал Павле не било ништо друго до прастара вера со свештеници, олтар и жртва на окајување. За Павле Исус бил ускрсно јагне, старинска, неокалена и чиста човечка жртва, на која наидуваме во верите на сите темнокоси бели
народи. Павловото учење и делувало толку силно на назарените баш затоа што тој
за нечуениот настан разапнување на крст им давал објаснување кое потполно ги задоволувало. Тие сматрале дека тој го расветлил едно прашање кое потполно ги збунило“.
За Павле се говори за неговиот учител..., но ништо немало за Исус. Следи за
Исус Фило ништо не знаел, а иако тој живееле во негово време и на исти простори.
„Павле никогаш не го видел Исус. Она што го знаел за Исус и неговото учење секако го сознал само од кажувањето на првобитните Христови ученици. Е неоспорно многу штошто сфатил од Исусовиот дух и од науката за обновата на душевниот живот. Меѓутоа, тој тоа свое сознание го вѕидал во еден богословски склоп,
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вонреден фин и умен. Склопот на кој сè до денденешен во прв ред му се обраќа е
само умот. Е очигледно дека тој верувањето на назарените- наука полна на душевна погонска сила, наука за животот- ја претворил во наука за верата. Во срцата
на назарените, кога Павле наидел на нив, буктал жив пламен на надеж; а им оставил како христијани, со почетоци на една вклопена вероисповест. Инаку, читателот
кој сака да се поблиску да се обавести за Павловото учење треба да ги прочита делата апостолски и посланија во Светото писмо. Павле бил човек со нечуена снага.
Приповедал во Ерусалим, во Антиохија, во Коринт, во Ефес и во Рим. Можда отишол и во Шпанија“.43
Сè за Исус било „само од кажувањето на првобитните Христови ученици“.
Стр. 305: „За време на ова слабо расветлување на времето во повеста на христијанството, изгледа дека христијанските обреди примиле извесни примеси од
обожувањето на Митра од една страна и од обожувањето на Серапис, Изида и Хора
од друга страна. Од митраизмот изгледа дека христијанството го примило славењето на неделата, денот на сонцето, место еврејската сабота; обилната употреба на
свеќи при обредите; легендата за поклонувањето на пастирот, а по своја прилика и
извесни поими и изрази кои уште и денес се вообичаени кај извесни секти, а односно битија ‘оперени со Христовата крв’, како и самиот поим за Христовата крвава жртва. Треба да се сетиме дека при извршената смртна казна со разапанувањето
на крст одвај ако се пролева нешто малку повеќе крв отколку при извршување на
смртната казна со бесење. Према тоа, кога се кажува за Христа дека ја пролил својата крв за човештвото, тоа е премногу неточна слика. Дури иако имаме на ум дека
бил шибан, дека носел трнов венец и дека го раниле со копје во бедрото, уште сме
далеку од ‘бунарот на крвта’. Верата Митра, поново, била преполна на денес заборавени мистерии, што се врти околу Митра, која го убива светиот бик кога овој самиот налетува на нож. Во сите храмови на тоа обожување изгледа дека најдува
слика на тоа убивање на светиот бик, од чија рана куља голем млаз крв. Таа крв ја
сматрале извор на новиот живот. Приврзаниците на митризмот стварно се капеле
во крвта на биковите принесени на жртва и тоа капење го сматрале со ‘второ родување’. Новопримените верни на таа заедница би стоел под возвишение на кое го
колеле бикот, те така го обливала сета крв на закланото животно.
Уште познатни биле примесите на александроското обожување, кои продреле во христијанските обреди и идеологијата. Природно е дека христијаните во
лицето на Хора, кој бил Серапов син, а кој притоа е сматран како вистински Серап,
нашле по аналогијата јасно објаснување за мислата која ја изнел свети Павле. Од
тоа па до изедначувањето на Марија со Изида, до нејзиното подигнување на степен
боженство и покрај јасните Исусови зборови за мајката и браќата, кои порано ги
наведивме од евангелијата, бил само еден чекор. Се разбира дека тој чекор е и направен. Исто така било природно дека христијанството примило, готово неосетно,
извесни надворешни обележја на најропространетите вери. Христијанските свештеници застанаа да ја бричат главата по угледот на египетските свештеници, од кои
го примиле и оделото, бидејќи мислеле дека тоа се достојни обележја за свештениците. Тоа подржување се продолжува и на други полиња. Христијанското учење,
во своите почетоци толку превратничко, нашло постепено и неосетно во сплет на
такви примеси примени под влијание на тогашните општи обичаи и околности. Ве43
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ќе порано при една прилика сме покушале да претпоставиле како Буда, кога нешто
би се вратил на земјата, би отишол во Тибет и со запрепастеност би гледал на кој
начин го слават и обожуваат во Ласа. Да замислиме тек сега запрепастувањето на
каков првобитен назарен, кој некогаш лично го прател учителот низ жарката Галилеа, цел прашинаст и уморен од пешачењето, кога сега одненадеж би се оживеал,
па присуствувал на мисата во црквата Свети Петар во Рим, и да му тогаш кажат
како оние хостии на олтарот не е ништо друго туку баш разапнат Исус !“
Се кажа: „Природно е дека христијаните во лицето на Хора, кој бил Серапов
син, а кој притоа е сматран како вистински Серап, нашле по аналогијата јасно
објаснување за мислата која ја изнел свети Павле“.
Павле христијанството го ширел во Македонија- таа постанала тн.Византија.
ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО (ТН.ВИЗАНТИЈА)
Х.Џ. Велс, на стр. 269, вели: „Заблагодарувајќи на своите патриотски предрасуди...Меѓутоа, во рамките на една историја на светот, римската империја веќе не
е од толку претерано значење. Тоа царство проживеало некој четири столетија до
својот распад. Византиската империја не била вистински негово продолжување туку претставувала елинска држава на Александар Велики...“.
Следи тн.Византија била само едно и тоа возобновено Македонско Царство.
Тоа го возбновиле Балканци. Тоа било воглавно со двајца најглавни:
Стр. 273: „Во текот на тие столетија...Меѓутоа, пред но што ќе продолжиме
со излагање за упадите на варварите, па и за покушаите на царевите Диоклецијан
(284. до 305.) и Константин (306. до 337), да го задржи на окуп разградената и
умирачката царевина...“.
Стр. 291: „Годината 493. римски крал постанува Готот Теодорих. А низ седумнаесет години во Рим повеќе немало римски цар. Така големата, на систем на
ропство основана ‘светска империја’ на римските богоцареви и богаташи свршило
усред потполна општествена пропаст“.
Следи Западното Римско Царство пропаднало- отпаѓа цезаризам и папизам.
„Римската империја била скрхана во целата западна Европа и северна Африка. Нестанало поверувањето, престанала изработката на раскошните предмети, парата се криела, поверителите останале неисплатени, а робовите без господари. Во
Цариград се одржало старото царство. Веќе имавме прилика да се запознаеме со
двете значајни личности меѓу подоцните цареви: Диоклецијан (стапил на престолот
годината 284.) и Константин Велики (стапил на престолот годината 312.). Константин створил ново царско средиште во Цариград. Веќе во самиот почеток на царското доба почнало да се чуствува недостаток на Рим, како престолнина на една светска империја, а поглавито затоа што Римјаните не биле добри поморци. Разорувањето на Картагина и Коринт го уништило редовниот поморски промет баш во
најглавните правци. Овој народ, кој не умеел да го користи морето, морал да ги
упатува своите војски, своите чиновници, своите весники со наредби прво на север
низ пола Италија, да после би скренале на исток или на запад, каде имале да одат.
Породи тоа готово сите поспособни цареви својот главен стан го поставувале во
помали градови позгодни со земјоделска положба. Така некое време било царско
средиште Сирмиум на Сава, Милано, Лион и Никомедија (во Битинија). Под Дио-
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клецијан бил Драч царска престолнина. Престолнина пак на последните римски цареви во доба на Аларих и Сталихон била Равена на северниот Јадран.
Константин Велики решил конечно да го пренесе на Босфор средиштето на
царската моќ. Веќе го споменавме градот Византија, кој Константин самиот го одбрал за престолнина. Византија играла некоја улога во историјата на препредениот
Хистиеј, а го одбила Филип Македонски. Читателот и самиот на картата самиот
може да се увери за тоа дека положбата на градот била вонредна поволна; и дека
било бар за извесно време на способните владетели, а на сложниот, вредниот и на
поморскиот навикнат народ, те можноста би можела да се искористи до најголем
степен...дека овој остаток на римското царство, со Цариград како средиште, успеал
да се одржи уште цели илјади години, иако со него управувале недостојни цареви
усред општ неморал.
Константин Велики непосредно сакал да направи од Цариград престолнина
на еден целокупно, поново обединето римско царство...Оттогаш таа просветеност
била сведена на областа која го претставувала јадрото и срцето на некогашната
држава на Александар Велики. Грчкиот јазик поново во потполност го повратил
својот некогашен углед. Во останатото, службениот латински јазик ни во кое доба
не успеал поозбилно да го уздрма тој негов углед. Често за ова ‘источно’ или византиско царство говори како за некое породолжување на римското предание. Всушност, таа државна творба е обновување на преданието на Александар Велики“.
Се кажа: „Грчкиот јазик поново во потполност го повратил својот некогашен углед“.
Меѓутоа, коине бил само христијански јазик, но никако народен јазик.
„Латинскиот јазик не располгал со доволно умни вредности, не обфаќал доволна оригинална книжевност или наука, паметан човек да би можел во него самиот да гледа доволно средство понатамошно умно развивање и конечно да би можел да издвојува конечна превласт над грчкиот јазик. Никогаш ниеден јазик- па макар и целата војска чиновници покушавале да го наметнат, ако не се книжевноста
своја бар исто толку богат како јазик кој сака да го потисне и, воопшто, ако не претставува бар исто толку богат извор на знаења и просвета. Јазикот, кој се сака да се
шири на сметка на другите, мора да биде неисцрпен извор на богати дарови. Од тоа
гледиште грчки јазик имал огромно предимство над латинскиот. Кога настапило
одвојување на источното од западното царство, грчкиот јазик поново зел мах на
исток, те, мада под некако учмален вид, ги обновил елинските преданија. Само што
средиштето на елинизмот повеќе не била Грција, туку Александрија. Менталитетот
негов повеќе не одговорал на слободниот дух и говор на Аристотел и Платон; тоа
постанал менталитет на секти педанати, на неспособни да створат што ново на политичко поле. Неговата филозофија се свела на речито порекување на сите стварности, а духот на научното истражување конечно бил усахнат. Ама, сè тоа останало
бар елинско. Римјанинот бил и поминал...“.
Се кажа: „под некако учмален вид, ги обновил елинските преданија“.
Следи преданијата биле пишани на јонски, а Атина била повеќебожна, на
која не í бил потребен коине: Јустинијан им го одзел правото на предавање на
паганските научници и во 529 г. ја затворил Платоновата академијата во Атина.
Стои: „средиштето на елинизмот повеќе не била Грција,туку Александрија“.
Се потврдува дека коине бил само едно: Александријски Птоломејов јазик.

127
Пак, Аристотел и Платон творела на атински јонски- Александрија на коине.
Г. Острогорски, на стр. 102, вели: „Јустинијан бил последниот римски император на византискиот престол...Јустинијан им го одзел правото на предавање на
паганските научници и во 529 г. ја затворил Академијата во Атина, центарот на
паганскиот неоплатонизам. Протераните научници отишле на дворот на персискиот
крал, однесувајќи во Персија плодови на грчката култура. Во Византија старата вера била мртва и со тоа завршило едно големо поглавје на светската историја“.
Со Јустинијан, вистинскиот христијанин, почнал темниот период- без наука.
Бидејќи „Протераните научници отишле на дворот на персискиот крал“, таму непречено се развивала математиката...хирургијата... и мноштво други науки.
Х.Џ. Велс, на стр. 319, пиши: „Западноевропските писатели, пристрасни кога е збор за тоа, ипремногу се склони да ја потценуваат жилавоста на источното
царство, кое се образувало со Цариград како средиште. Всушност ова царство оличувало многу постари преданија отколку што претставувало првобитното римско
царство. Ако читателот фрли поглед на картата која ни го прикажува обемот на
источното царство во шестото столетие, па ако уз тоа на ум му даде дека таму најпосле грчки јазик постанал службен државен јазик, ќе му биде јасно дека тоа е само
по името отцепен дел на римското царство. Всушност ова е елинско царство, за кое
некогаш сонувал Херодот, а кое Александар Велики го основал. Додуше, тоа царство се викало ‘римско’, а неговите жители се називале ‘Римјани’, какогод што
уште и денес новогрчки јазик често се назива ‘ромејски’.Исто така е точно дека Константин Велики не знаел грчки, а дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок. Меѓутоа, сите тие надворешности во поглед на името и обликот не можат да го изменат
чинителот дека оваа држава била елинска. Во добата на Константин Велики, оваа
држава постоела веќе шест столетија, и додека вистинското римско царство потполно пропаднало во текот на четири века, ова елинско ‘римско царство’ траело уште
преку единаесет столетија, сметајќи од годината 312., то ест од годината кога стапил на престолот Константин Велики, па до годината 1453., кога Турците го освоиле Цариград“. (На македонски... Рим, а за други Ром: Римјани=Ромејци, Р.И.)
Секој народ морал да има само по еден народен јазик, а тн.Византијци имале
два службени јазици. Бидејќи ваква била состојбата, тие никако не биле народни.
Следи доказот дека коине не бил народен јазик: „Исто така е точно дека
Константин Велики не знаел грчки, а дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок“.
Бидејќи хеленското било повеќебожно,тн.Византија не била елинска држава.
Ова се потврдува и со доказот што Јустинијан со хеленството завршил 529 година.
„Додека на запад дошло до потполен општествен слом, на исток не се чуствувало ништо од сè тоа. Градовите и понатаму цветеле. Земјата била добра обработена, а трговијата сè повеќе се развивала. Во текот на многу столетија Цариград
бил најбогат град на светот. Не сакаме овде да се мачиме со набројување на поедини негови цареви, како ни сите нивни глупости, злочини и сплетки. Како што
тоа бидува кај повеќето владетели на големите држави воопшто, тие стварно не
управувале со своето царство, туку на него му се носени. Веќе доста опширно говоревме за Константин Велики (312.-337.), го споменавме Теодосиј Велики (379.395.), кој кратко време успеал поново да ја обедини целата некогашна римска империја, како и Јустинијан I (527.565.). Малку подоцна ќе проговориме и за Ираклиј
(610.641.). Ќе биде дека и во Јустиниановите жили, како во Константиновите, тече-
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ла словенска крв. Бил човек вонредно гостољубив, се одликувал со голема организаторски дар, а уз тоа имал среќа да најде сопруга со еднакви или можда уште и поголеми способности царица Теодора, која во младоста била глумица со мошне сумлив глас. Без сумливост во своето славољублилво настојување да воспостави империја во полна некогашна големина ги проценувал средствата кои за тоа му стоеле
на располагање. Како што веќе порано споменавме, успеал од Вандалите да им ја
одземе северна Африка, а од Готите најголемиот дел на Италија. Освен тоа успеал
да ја врати под царската власт и јужна Шпанија. Изградил велеубава црква Света
Софија во Цариград, отворил универзитет и наредил озаконување на правото. Меѓутоа, наспроти овие заслуги се појавува чинител дека Јустинијан ја затворил атинската школа...“.
Стр. 321: „Не сакаме да покушуваме да ја прикажиме променливата судбина
на Сасанидите...Под Хозрој I (531.-579.), државата на Сасанидите ја доживеала својата последна мена на силата и моќта. Хозрој бил Јустинијанов современик и многу
личел на овој цар...Толку излегол на глас како просветен владететел, последените
грчки филозофи отишле на неговиот двор кога Јустинијан ја затворил атинската
школа. Тие се надевале дека во него ќе најдат крал-филозоф, остварување на фантастичниот лик за кои сонувале Платон и Конфуције. Меѓутоа, атмосферата на строговерната Зарастутстрина наука била уште помала по нивниот вкус отколку строговерното христијанство. Годината 549., Хозрој им направил услуга, вотолку што во
договорот за примирје, склучен со Јустинијан, внел одредба по која на овие филозофи им се одобрува враќање во Грција, им се обезбедува дека не ќе бидат казнени
за проповедање на својата незнабожечка филозофија, како ни за симпатијата која
некое време ја покажувале према Персија“.
Од северните простори навлегувале Монголи со своите традиции и јазик. ...
Х.Џ. Велс, на стр.284, пиши: „Подоцна ги гледаме источните краишта на денешна Кина во подобра светлост отколку западните. Ши-Хвант-Ти ги потиснал Хуните од областа на ужа Кина. Еден дел на тој народ останал во краиштата северно
од Кина, и тука за владата на динасијата Хан постепено се помешал со Кинезите.
Знатен дел скренал на запад, гонејќи го пред себе (во второто и првото столетие
пред Христа) сродниот народ, викан Јуе-Хи, од источниот па сè до западниот крај
Квен-Лун, па најпосле го префрлил и преку планината во некоја ариска област на
западниот Туркестан. Тој народ Јуе-Хи површно ја освоил елинизираното кралство
Бактрија и се измешал со тамошното ариско население...“.
Стр. 285: „Во првото столетие после Христа се појавија првите монголски
скитачи на источната граница на Европа. Во тој мах тие Монголи биле веќе многу
измешани со другите номадски народи, со потекло од северна Европа, и со другите
залутани северњачки елементи од областа на Касписко Море и Памирската Висоравнина. Поедини хунски племиња тогаш веќе биле населени по областите измеѓу Касписко Море и Урал. Западно од нив живееле Аланите, кои по своја прилика и
сами биле монголски народ со примеси на северноевропска крв. Се бореле против
Помпеј Велики за време на неговиот поход на Ерменија, годината 65. пред Христа.
Сега од сите монголски народи биле најдлабоко продрени на запад. Со понатаму
поместување на Монголите према запад наидува тек во четврттото столетие после
Христа. Северозападно од краиштата кои тогаш ги зафатиле Хуните, на самото Балтичко Море, одавно бил населен друг еден монголски народ, Финци.
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Западно од Хуните, оттаму од Дон, се најдувале чисто северноевропски племиња, Готе, кои од својата домовина, скадинавските земји, се биле рашириле во
правец на југоисток. Готите биле народ на тевтонската раса. Веќе го забележавме
нивното преминување преку Балтичкото Море на картата, на која сме ги прикажале
населбите на постарите ариски народи на Европа. Овие Готи продолжиле со продирање низ Русија во југоисточниот правец. Нема сумливост дека се измешале со
Скитите, спуштајќи се кон Црно Море. Во текот на тоа свое продирање тие ги
искоростиле плодните реки, покажувајќи со тоа дека не ги заборавиле своите преданија на балтичките морнари. Во првото столетие после Христо, Готите се делеле
на две главни племиња; на Остроготи или источни Готи, кои живееле измеѓу Дон и
Дњепар, и на Визиготи или западни Готи, кои живееле западно од Дњепар. За време на тој прв век после Христо уште владеал мир на широко пространа равница...“
Се кажа: „Северозападно од краиштата кои тогаш ги зафатиле Хуните, на
самото Балтичко Море, одавно бил населен друг еден монголски народ, Финци“.
Вакви Монголи биле Готите, со својот татарски=бугарски бог Асен,44 со татарски начин на живеење... Готите=Татарите водачи ги закопувале со своите коњи.
Фридхелм Винкелман и Гудрум Гомолка-Фукс,45 на стр. 58, имаат слика од
дел на сребрен мисориум на Теодосиус I., околу 388, Мадрид, Кралска академија.
Пак, на стр. 110 Мисориумот на Царот Теодоиос I потполно е прикажан.
На неа се гледа царот на престол со остроготски војници. Тие во споредба на
царот се ниски, со дебели влакна на косата итн. И родот Амал=а мал- по род ниски.
Доналд Булог,46 на стр. 159, е прикажан Теодерих со коса со дебели влакна.
Стр. 162 е прикажан Теодохад. Исто така, тој е прикажан со дебели влакна.
А тоа што вели дека „Готите биле народ на тевтонската раса“ останало лага.
Ларус, стр. 289: „Па ипак...Германите, поделени на војни сојузи, односно
‘народи’, се шират од балтичкиот брег и бескрајните херцинијенски шуми сè до украинските степи. Бидејќи веројатно дошле од Скадинавија и во добата на евакуација на Дакија (после 270) му постанале соседи на Римското Царство. Готите, во
кои се вбројуваат Гепидите и Херулите, на десниот и левиот брег на Дњепар...“.
Се наведе: „Бидејќи веројатно дошле од Скадинавија“-од Исток дошле таму.
Готите со помасни риби- монголски, види кај Улфилас- книга на Ото Цирер.
„Со тоа германските народи само боравиштето наметнува различит начин на
живеење: лов, земјоделство, сточарство, дрводелство се занимања на народите населени во шумите; номадско сточарство- занимање на степските коњаници; риболов, гусарење и трговија- занимање на народи од морето. Кај сите нив оопштествениот се заснива на семејство и племе. Потполна послушност и превласт на аристкратијата по родување сочинуваат основ на политичка организација. Главно занимање им е војна, тие ги припремаат децата за борба, сами го коват своето оружје. Религијата им се состои од култ према мртвите и обожување на природните сили. Ама веќе 350, аријскиот бискуп Вуфила ги преводува Готите во христијанството и преку нив тоа се шири кај Гепидите, Вандалите, Ругите, Алеманите, Лангобардите во својата аријанска варијанта- попристапна на варварските духови по својата едноставност (потчинување на Синот на Отецот го заменува светото Тројство).
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Нивната уметност (фибула, петличе за појаси) по својата стилизација потсетува на
уметноста на степските народи“.
Бидејќи се говори за „различит начин на живеање“ народите биле повеќе расни. Е најбитен наводот: „номадско сточарство- занимање на степските коњаници“.
Па ова се однесувало за монголски начин на живеење. Таков бил на Готите.
Доказ: „Нивната уметност (фибула, петличе за појаси) по својата стилизација потсетува на уметноста на степските народи“. Значи, Готите биле само Монголи.
Со тоа што тн.Византијци Готите ги поделиле на Остроготи и Визиготи, се
потврдува, нивниот народен јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Следи:
Остроготи=остро готи-оти биле остри,и Визиготи-оти добиле виза=вази до Дунав...
Меѓутоа, Готите не биле поморци- тие биле само коњари и со коњски коли.
Готите, кога го преминувале Дунав, тоа било преку понтонски мостови и тоа
само со коњи и коњски коли, зашто на тн.Византијци за сè им платиле. Следи Готите, како и Скитите од Скитија-северно од Дунав, немале ни говедо, ни свиња итн.
Х.Џ Велс, на стр. 286, пиши: „Мислиме дека може да се претпостави...Хуните во историјата се појавуваат многу подоцна од најстарите ариски народи, те нивниот скитачки начин на живот веќе бил кадекаде поразвиен. За првобитните Аријци значајни се обележјата на живот по шумите и употребата на волската кола. Тек
подоцна ја научиле употребата на коњите. Хунските народи, напротив, биле одраснати така да се рече покрај коњите. Почнале да јаваат уште околу годината 1200.
или бар 1000. пред Христа. Уздите, седлата и узенгиите не се примитивна тековина.
Тие потреби се појавиле кога луѓето почнале да преминуваат поголемо растојание
на коњите. Треба да се има на ум дека јавањето е сразмерно нова вештина. Луѓето
почнуваат да јаваат тек одпред нешто повеќе од три илјади години.Веќе сме го споменале постепеното појавување на бојни коли, па поединечни војници-коњаници, а
најпосле и организирани и дисциплинирани коњаници. Сите тие новини во војната
вештина доаѓала од монголските краишта на Азија. Уште и денденешен свет во средна Азија порадо јава отколку што оди пеш. Во Историјата на човештвото Рацел
вели: (Јавање околу 1200. или бар 1000. год. пр.Хр.- коњот не бил монголски, Р.И.)
‘По степите најдувате во огромен број снажни коњи со долги вратови. За
Монголите и Туркмените јавањето не е раскош. Дури и самите монголски чобани
ги чуваат своите стада јавајќи на коњи. Децата уште во најраната младост обичуваат во јавање. Често се случува машкото дете веќе во четврттата година прави први покушувања во јавање во нарочито удесено, сигурно дечко седло, те мошне брзо
и научува добро да јава’ “. (Европските коњи немаат „долги вратови“, Р.И.)
Ген на монголски коњ бил внесен во јужна Србија, каде меѓу Врање и Шар
Планина биле колонизирани каквказко- црноморски Албанци- Арнаути. За пример:
Густав Вајганд (1924),47 на стр. 39, пиши: „Злобно огласени како Турци се
Татарите и уште полоши се Черкезите, кои шират страв и грозота, каде тие се појавуваат. После Кримската војна од Турците биле колонизирани околу 100.000 Татари и 500.000 Черкези на Балканот, од кои додуше само мал дел дошол во Македонија. Како мухамедани тие ги посматраат христијаните како нисковредни луѓе и
понижувачки гледаат со презир и надуеност. Нивното искористување и силување
важи како ним да им е дозволено...“. (Како што тие тогаш биле, се и денес..., Р.И.)
Во Р.Македонија има Арнаути=Геги 90% и албански Тоски=Шкиптари 10%
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Х.Џ. Велс продолжува: „Не веруваме во потребата на претпоставката дека
Хуните и Аланите по секојликова своја нарав, живот и обичаи многу се разликувале од денешните скитачи по степските краишта. А за тие денешни народи сите
патници-истражувачи се сложуваат во мислењето дека луѓето се со отворена и ведра нарав и дека се одликуваат со искреност и почитување. ‘Цртите на наравите на
сточарите на средна Азија,- вели Рацел,- се: нагласена речитост, отвореност, неотесна доброќудност, поноситост; ама, покрај тие добри особини, и леност и плаховитос и осветливост. Нивните лица одават почитување, споено со готово смешна наивност... Нивната одважност одважност пред е изненаден, напрасит излив на желба
за сваѓање отколку ладна, смислена храброст; не знаат за верски фанатизам; се гостољубиви према секој без разлика’ “.
Се кажа: „леност и плаховитос и осветрливост“. И за Албанците=Арнаутите.
Нивни водачи биле и останале Тоските=Шкиптарите. Тие биле кукавици ...
„Први поозбилни упади...Годината 236. после Христа продрел еден германски народ, Фрузи (Франци), на долна Рајна преку римската граница, додека Алеманите, друго племе, упаднале во денешна Елзас. Уште поопасни бил походот кој
према југ го презеле Готите. Веќе споменавме дека тој народ едно време живеел во
јужна Русија, каде со реката Дњепар бил поделен на Визиготи (западни Готи) и
Остроготи (источни Готи). На Црно Море Готите поново постанале поморци, какви
што биле нивните претци во старата постојбина. Воостанатото, веројатно дека тие
секолку своите селидби наваму биле извршени со водени пат...“.
Се рече: „поопасни бил походот кој према југ го презеле Готите“- Монголи.
Пак, во јужна Русија имало населено Татари, против кои се бореле и Русите.
Бидејќи Готите никогаш не биле поморци, тоа не биле ни на Црното Море.
Стр. 288: „Годината 321. после Христа Готите поново преминале преку Дунав и стоеа да ја плачкаат денешна Србија и Бугарија. Ги истерал Константин Велики, за кој поопширно ќе говориме во следната глава. Пред крајот на владата на
тој цар (годината 337. после Христа) издадено им е допуштување на Вандалите, народ блиско сроден со Готите, кои го напаѓале и притеснувале, да се насели западно
од Дунав, во Панонија, денешна Унгарија“.
Готите,како Вандалите,добиле „допуштување“-виза да поминат вазат=возат.
„Околу годината 425. Вандалите (за кои веќе говоревме при прилика на нивниот боравок во западна Германија) и еден дел на Аланите (кои порано ги наведовме како жители на југоисточниот дел на Русија), продреле низ Галија и преминале преку Пиринеите, па се здружиле и продолжиле во јужна Шпанија. Хуните
веќе загосподариле со Панонија, а Готите со Далмација...“.
Секаде каде што живееле Монголи водачите им биле закопани како јавачи
со својот коњ..., денес се јади коњско месо и други животни, незамисливи за Бриги.
Стр. 291: После неговата (Атилова, Р.И.) смрт, Хуните изчезнуваат од историјата...Отприлика после сто години дошол од исток во Унгарија друг еден хунски
или со Хуните измешан народ- Авари. Нив ги потиснал Карло Велики во текот на
годината 791. до 795. Претците на денешните Унгарци уште подоцна дошле на запад. Тоа биле турско-финско племе. Унгарскиот јазик спаѓа во угро-финска гранка
на уралско-алтајската група на јазици.Уште околу годината 550., Унгарците живееле на Волга, а во својата денешна постојбина се населиле околу годината 900...“.
Па Готите, Аварите и Унгарците биле како Татарите, а вакви биле Бугарите.
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Димитри Оболенски, на стр. 65, пиши: „Се чини дека веднаш после смртта
на Куврат бил прекинат и оногурско-византискиот сојуз. Кон средината на векот
Големата Стара Бугарија...Но Бугарите- како што од тој момент па натаму во Византија ќе бидат нарекувани балканските Оногури“:
Бугари=б у гари; Оногури=оно гури: гури=гари=жари, а гарот е темен-црн.
Следи Булгарите биле црни, а самиот поим булгар=вулгар=волгар=волг ар:
волг=Volk=фолк=полк-а.Значи,само од тој век Оногурите биле наречени црн народ.
Р.Ланге,48 на стр. 104, го наведува што пиши Нестор: „Ако црните Булгари
(туркотатарско народно племе меѓу Дон и Дњепар) дојдат...“. И само црни Булгари.
Т. Капеле,49на стр. 283, има слика: „Иако на германско тло не постои ниеден
добар приказ за изгледот на Германите, постои доволно сведоштва на римските
уметници. Меѓу најдобрите се вбројува ликот на Вандалот Стилихо, римски плетеник, прикажан на еден диптих од слонова коска во Монца (горе)...“.
Стилихо бил прикажуван со коса со дебели прави влакна- Монгол
Т. Капеле, на стр. 287, пиши: „Особено изненадува дека Германите прифатиле еден специфичен обичај на јавачки номади. Тоа бил ‘варварски’ обичај (нарочито кај жените)50 черепите вештачки да се деформираат како со тоа би се добил
повисок, повитки изглед. Кај Германите таквите облици на черепи, се постигнувани веќе во доеначко детско доба со помош на чврсто виткање на главата би можело
повеќе да се установи пред сè кај Лангобардите, Тиринжаните и Бургунди, ама не
кај Алеманите, Бајуварите и Франките. Германските примери истовремени се со
десетлетија на хунската превласт во Европа, ама се сретнува само таму каде е влијанието на хунскиот горен слој на тие јавачки номади што продреле во Европа бил
особено јак. Тие нестануваат онака нагло како што се појавуваат, то ест заедно со
пропаста на хунската држава“.
Со деформирање на черепи тие се подолги, давајќи помал отпор при јавањепобрзо јавањ А и монголски традиции биле прифаќани од монголските соседи. Па
со изчезнување на Монголите изчезнало деформирањето на черепите, што важело и
закопување на водачите со своите коњи- поставени на своите искрварени коњи итн.
„Тесниот допир со источниот свет довел, меѓутоа, до знатно влијание на подрачјето на уметничкиот обрт. Почнувајќи од времето на селидбата на народите германските ковачи фино изработените предмети повеќе не ги работеле исклучиво со
метал, туку за украсување на накит како додаток употребувале и различни камења.
Посебно го сакале темноцрвениот полудртагуљ алмадин кој одлично вглачен и вешто распореден може да се најде не само на украсните предмети туку, на пример,
на петличиња на ремени и на токовите на мечевите.
Богати гробни и ризнички наоди (на пример ризницата од Петроасе во Романија, со садови, петличина, прстени и други златни драгоцености), пред сè во источниот дел на Средна Европа, ја карактеризира оставштината од времето на селидбата на народите.Меѓу најзначајни споменици припаѓаат зачуваните делови на преведената Библија. Тој превод го направил Улфила (Вулфила), бискуп на Западните
Готи († 383). Со тоа дал најважно сведоштво за готскиот јазик. Се чува во Упсала
како Codex argenteus)“.
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Стои: „Почнувајќи од времето на селидбата на народите“- селидба Монголи.
Името Герман=гер[Геро] ман било балканско. Исто така, и тн.словенски бог.
Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.)
„мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу
себе го говореле својот варварски јазик“.
Па следи јазикот на Балканците бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.
Платонов=тн.словенски. Исто така, и јазикот на жителите на Панонија бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. А на Готите=Татарите бил само готски=татарски.
Посебен бил хунски и готски јазик во однос на варварски јазик на Белците.
Х.Џ. Велс, на стр. 321, вели: „Во врска со Хозрој прв пат слушаме за Турци,
дотогаш непознат хунски народ од средна Азија, кој, се тврди, прво бил Хозројев
сојузник, а потоа сојузник на Цариград“.
Стр. 326: „Освен тоа, во шестото столетие се запазува како во краиштата северено од Касписко Езеро се поместуваат извесни хунски племиња, денешни Татари и Турци...“.
До денес во Бугарија името Асен е масовно- не во Германија: Татари=Готи.
Стр. 368: „Византија во почетокот не пристанувала да ја признае царската
титула на Карло Велики. Но, годината 810. ја задесило византиската империја голема несреќа. Бугарите, многубожци, под својот хан Крум (802.-814.) ја победил и ја
сотрел војската на царот Ниќифор и освоил знатен дел на Балканскиот Полуостров.
Тоа значи дека Бугарите дошле до првата своја политичка творевина...“.
Ј. Хајдрих,51 на стр. 335, пиши: „Царот Јустинијан, воден од идеата за единственоста на Римското Царство, се впуштил во војна против Вандалите и поново ја
запоседнал Северна Африка. Успешните војни против Остроготите му озвозможиле да ја запоседни цела Италија. Ги победил Визиготите на Пиринејски Полуостров
и го запоседнал делот на Шпанија со Балеари. Крајна цел му била под својата власт
да ги обедини сите покраини на некогашното Римско Царство. Меѓутоа, при тоа не
водел сметка за опасностите што заправо во тоа доба почнале да надвиваат над Византија. Најопасен противник на Визант била новата, мошне јаката персиска држава, која се простирала од источниот брег на Црно Море па сè до Црвеното Море.
Секој напад на таа држава ги доведувало во опасност господарските најбогати покраини во Царството- покраини со најбројно население. Истовремено, од почетокот
на 6. ст почнале да се нишаат и да постануваат понесигурни и севеерните византиски граници на Балканскиот Полуостров поради бугарските, словенските и антските напади. Откако во Визант дошол на власт Јустинијан I, почнале, според зборовите на византискиот историчар Прокопиј, Бугарите, Словените и Антите ‘често’ и
‘готово секоја година’ да напаѓаат преку Дунав. Словените во прво време напаѓале
под закрила на Бугарите, кои биле први учители на Словените и Антите во борбите
на отворено поле. Прв самостален напад на Словените преку Дунав е забележан поткрај 545. Словените постепено го усовршувале својот начин на војување со преземање на византиската техника на војување. Недостатокот на војската на Балканот
која успешно би се спротиставувала на тие наезди Јустинијан покушал да го надомести со израдување густо подигнати утврди на одбранбениот појас на Дунав и
во внатрешноста на Балканот. Но како тие утврдувања се подигнати на брза рака,
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тој одбранбен состав не бил ефикасен и не можел да ги спречи понарамошните напади на Словените, Антите и Бугарите, кои во тоа прво раздобје имале првенствено
плачкашки карактер и не им била целта на запоседнување на земјиштето“.
Се кажа: „според зборовите на...Прокопиј, Бугарите, Словените и Антите“.
Како прво, овде нема биолошка можност, од исти простори да продираат
Бугари кои биле Татари и Белци. Па од исти простори не потекнале двете раси.
Следи да се наведе дека флората и фауната северно од реката Дунав со Црно Море
и Јужна Русија не содејствуваат со белата раса, таа да потекнува северно од Дунав.
Како второ, „Словените и Антите“ се појавиле во 6 век- пред тоа ги немало.
Како трето, никогаш тн.Словен Прокопиј (Прокоп=про коп), ниту тн.Словен
Уистинијан (Уистин=вистин- виста=биста, која треба да биде иста, уста=иста) не
познавале било какви Словени туку само Склавини-склава означувало само област.
Како четвртто, Антите и Венетите биле со балканско- малоазиско потекло.
Како петто, со преселбите биле пренесени и имињата Анти и Венети, а на
нивни места за првпат Склавините се појавиле дури во 5 век- на Балканот од 6 век.
Во прилог се наведува, она што на стр. 340 го пиши уредништвото на Издавачот „Напријед“: „Во 5. столетие, во првата фаза на селидбата на народите, предизвикана од хунската навала, еден дел на Словените се спуштил од прадомовината
према југ и се населил во Влашка низина (Дација), откаде во 6. ст. почнал да упаѓа
преку Дунав на подрачјето на Византиското Царство...“.
Секако, уредништвото не наведува, каде била таа прадомовина. Дури се говори и од Заткарпати,а поимот карпа до Карпатос било острово во Средоземно Море од старата ера. Бидејќи има четири географски страни, сите околу карпатски денешни државнотворни народи говорат, Словените дошле од Заткапати. Пак, најточни биле Русите-според Нестор (11-12),Русите потекнале од Илирија (од Балканот).
Ј. Хајдрих, стр. 336: „Год. 602. четите кои морале да презимат во ‘Склавинијата’ (денешна Романија) во сврха одбрана против Словените, дигнаа побуна против царот Маврикиј. Во побуната Маврикиј е убиен, а за цар е прогласен Фока (602
-610), за чие владеење моќта на Византија сосема ослабила: Словените продирале
од север, а Персијците од исток. Во таа критична ситуација, после низа немири и
внатрешни борби, Фока е свргнат, а на престол доаѓа Хераклиј (610-641), кој одма
сите свои напори ги усмерил против Персијците, отпочнувајќи противнавала...“.
Се наведе: „Год. 602. четите кои морале да презимат во ‘Склавинијата’ (денешна Романија) во сврха одбрана против Словените...“.
Следи Склавината била само гранична единица на Источното Римско Царство.Се потврдува, никогаш немало било каков посебен склавински=обласен народ.
Тн.Словени биле различно од Словени, според слово- Русите Словени 860 г.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “De illyricae lingaue…” го пиши ова:
„Секој параграф на писателот претставува сам за себе цела студија, или поточно- резиме на студијата, која тек треба да се работи. Кога дошол во VI во прилика да објасни, како настанало името Словен, тој тука ја дотакнува етимологијата,
која се изведува од ‘слава’- ‘gloria’, ама исто така и заедничка именка ‘слово’. Нас
во овој момент не ни е цел да говориме за било која од тие две етимологии, а ниту
за тоа да ги изнесуваме нашите лични мислења, различни од двата споменати. Ние
сакаме овде да се осврнеме на Јован Дубравиус, чие дело ‘De regno Bohemiae’ (‘За
владеењето на Боемија’- или Чешка) Долчи споменува во врска со нешто изнад сè
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занимливо. Дубрави, наиме, во својата книга I, говори за тоа, како сите словенски
јазици произлегле од еден един јазик. Па да би го развил своето објаснување, тој
пиши: ... (Следи текст на латински јазик, Р.И.)
Да го прегледаме овој текст со внимание, кој тој го заслужува, бидејќи, дека тој го поткрепува заклучокот, кој го изведовме во поднасловот: ‘Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј во прогонство на брегот на Црно Море’. Наиме, во
рамките на тоа поглавје дознаваме од стиховите на самиот Овидиј, дека во Томи,
место на своето прогонство, научил скитско-тракиско-дакиско-сарматски јазик, на
кого дури пеел, читајќи ги своите песни јавно пред луѓето, меѓу кои бил присилен
да живее... Овде заблагодарувајќи на Долчијевата студија, најдуваме поново уште
еден аргумент повеќе, во прилог на нашиот заклучок, кој сосем логично го изведовме во споменатото поглавје, дека скитско-тракиско-дакиско-сарматски јазик можел да биде само српски, не влегувајќи во тоа, за кој негов дијалект се работело.
Тоа можеме да го тврдиме вотолку посмело, што бројните лингвисти, кои за називот Сармат, или Ауромат сматраат, дека тоа од грчко- римските писатели е изобиличена форма на името Сарбат, од. Срб, или Србин.52
Сега поблиско да се запознаеме со текстот на Добравија:
‘СЛОВО кај Сарматите значи она, што реч (verbum) на латински јазик. Бидејќи, значи, дека сите сарматски нации уште во она доба, расеани нашироко и надолго по царствата и областите, ипак имале ист говор (јазик) и готово исти истозвучни зборови, се нарекуваа исто така со едно заедничко име- Словени. Освен тоа, од
самиот збор ‘Слава’ (Gloria), која кај нив се кажува славва, се викаат Славитни.’
Нека ипак ни биде допуштено, на ова место да отвориме заграда, управо во
врска со последниот збор на претходниот пасус: Славитни, а и Слава. Оти кај Србите не е Слава само Глориа, како нпр. ‘Војна Слава’ и сл. и најголема- како семејна, така и народниот празник. Зборот Слава потекнува од уште од ведското време,
а таа денес уште означува оддавање на најголеми почести на светецот, заменик на
ведските боженства, заштитник на семејството и куќното огниште. Со обѕир на современата српска славна здравица, идентична со повикувањето на ведските богови,
со обѕир значи, на тој кој знае колку илјадогодишен единствен обичај (Само Србин
Слава Слави!), кој Србите- Слављеници ги издвоил од сите останати народи, на
мислење сме, дека тој изузетен феномен не би смеел да се занемари при прилика на
етимолошкото изучување на називот Словен, Славен. Славјанин. Имаме разлог да
веруваме- на основ на историските документи- дека прадедовската вера во многу
важни тренутци на егзистенцијата на српскиот човек играла- не само голема, туку и
мошне важна улога. Меѓутоа, тие кои ја установиле историјата, онака, како што таа
уште се изучува, за српскиот народ или се знаело мошне малку, или пак ништо.
Но да се вратиме на Дубравиј, кој, ставајќи во нераздвојна врска Сарматите,
слово и слава, всушност со тоа ги изедначиле Сарматите со Србите. Долчи пак, го
поврзува сарматскииот јазик со илирскиот и нехотице- ги поврзува и едно и друго
со јазикот на Србите, што уште го поткрепува Гркот Лаоник Халкокондилос, чиј
текст тој го цитира на стр. 13. VI, извадувајќи го од Халкокондиловата книга III
која го носи називот ‘De rebus Turcicis’.
‘Sarmatarum lingua similes est Illyriorum Jonium ad Venetos usque accolentium...’ во својата, значи, книга ‘За Турција’, Халкокондило најдува прилика, да го52
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вори и за Сарматите, за кое кажува, дека имаат ист јазик како и Илирите од Јонско
Море па сè до Венеција. Во продолжение, тој истакнува, дека ги има меѓу Илирите,
кои се поносни на старината на тој свој јазик, додека другите се поносни со земјите
кои ги држат, одма да би додал, дека тие се Исти Илири ја населувале Полска, па
Сарматија... Така- во некоја рака- Илирите стапуваат во Долчиевата студија како и
во Халкокондиловиот текст со Сарматите...“.
„Во XI Долчи дава уште еден цитат...Додаваме на ова, дека Пеонија во грчко
-римско доба била подрачје на средното Повардарие, кое се протегало почнувајќи
од Таорска клисура кон југ. Се сматрало, дека управо таа покраина чинела премин
од Илирија во Тракија. Денес тоа подрачје одговара на покраината Македонија во
која, по тврдење на најкомпетентни лијгвистички авторитети, се одржала најархаична варијанта на српскиот штокавски говор“.
Следи Македонците биле најархаичен народ, а Србите најнеархаичен народ.
Х.Џ. Велс, на стр. 320, пиши: „Додека на запад дошло до потполен општствен слом...Малку подоцна ќе проговориме и за Ираклиј (610-641.). Ќе биде дека
и во Јустиниановите жили, како во Константиновите, течела словенска крв...“.
Бидејќи за нивно време, кога уште немало тн.словенски преселби, тие биле
луѓе низ кои „течела словенска крв“, се потврдува, нивниот јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов јазик.Ова било доказ М.Фасмер да пиши,во Елада имало словенски имиња пред да дошле Словените.
Фридхелм Винкелман и Гудрун Гомолка- Фукс, на стр. 20, пишат: „Мала
Азија...Сооштенијата на Светите, укажуваат, на тоа дека во 5. и дури уште во 6. век
меѓу земското населението било говорено кападокиски-исаурски, ликаониски, мизиски, фригиски, и имало групи на население, кои никаков грчки не познавале...“.
Ова говори, дека коине бил само христијански јазик, а никако народен јазик.
Стр. 39: „Константин I...Тој самиот латински бил образован, иако тој исто
така добро знаел грчки...“.
Следи латински бил службен, а коине бил само едно: христијански јазик.
Стр. 37: „Од 7. до 9. век античкото образование имало најмало влијание. Царот Константин Порфирогенетос (913 до 959) опишува, дека тој во еден манастир
нашол ракопис на висок воен службеник на Царството на крајот на 9. век, на магистрос Леон Катакилас, веројатно роднина на високообразованиот Фотиос (858 до
867 и 877 до 886 патријарх на Константинопол). Книгата покажува, дека магистросот немал никакво грчко образование. Неговиот стил бил варварски, со многу јазични погрешки и неуредно. Додуше авторот бил побожен човек, кој неговиот живот
го усмерил според христијанскиот обичаен идеал“.
Па „Неговиот стил бил варварски, со многу јазични погрешки и неуредно“.
Варварски стил бил народен- на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Стјепан Антолјак, на стр. 11, пиши: „Првата збирка на ‘Чудата на св. Димитрија’ по сè изгледа ја составил солунскиот митрополит Јован кој живеел на преминот од крајот на VI во VII век...Сепак, Miracula I дава многу информации за
Солун, за византиска Македонија, за Словените и за нивната материјална култура
во наведениот период, што не го наоѓаме во други извори.
Miracula II е збирка од ‘6 чуда’ и тоа продолжение на Miracula I, со таа разлика што овде секое опишано чудо претставува повеќе или помалку значаен настан. Се претпоставува дека авторот на Miracula II е припадник на нижиот црковен
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клер во Солун, зашто тој анонимус, не знае да се изразува, не пишува со изграден
стил како архиепископот Јован...
Се гледа дека Miracula II...Словените овој анонимус ги нарекува ‘варвари’ и
секако не ги симпатизира...“.
Се говори само за Склавини, кои биле „варвари“ само Повеќебожци само со
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Па Склавините не го познавале коине.
Се кажа: „тој анонимус, не знае да се изразува, не пишува со изграден стил“.
Следи „тој анонимус“ доволно не го познавал христијанскиот јазик коине.
Стр. 158: „Некои од овие старешини, како Првуд (Пребонд) носеле грчка
облека и се служеле со грчки јазик“.
Значи, некои старешини на Склавините=Повеќебожци го познавале коине.
Во Ларус, на стр. 289, се наведува: „Па ипак, Европа претставува главен резервоар на варвари. Словените, чија прапостојбина се најдува измеѓу Висла и горниот тек на Дњепар, непознати на Римјаните до V век. Во Британија, со напуштање
на Хадријановиот ѕид после 383, земјата е препуштена на упадите на Пиктите од
Каледонија, Скотите од Ирска и германските гусари. Од онаа страна на Рајна и Дунав, Германите, поделени на војни сојузи, односно ‘народи’, се шират од балтичкиот брег и бескрајните херцинијенски шуми сè до украинските степи. Бидејќи веројатно дошле од Скадинавија и во добата на евекуација на Дакија (после 270) му
постанале соседи на Римското Царство. Готите, во кои се вбројуваат Гепидите и
Херулите, на десниот и левиот брег на Дњепар, групата Визиготи (‘мудри Готи’) и
Остроготи (‘сјајни Гити’), и се во допир со војноборните Алани, последните претставници на Иранските Сармати. Висла, Дунав и Рајна приближно ја одбележуваат
границата на Свевите, Вандалите, Лангобардите, Алеманите, Бургундите и Франките. Франките, кои се појавиле во добата на Галијан (253-268), се делат на источни
Франки (областа околу Келн) [всушност, Рипуери, никогаш и не постоеле!] и на
Салијски Франки, господари на Тоскандрија (устието на Рајна и Мезе) 358. година.
На северот на Германија живеат народи од морето: ‘Јити и Англи од полуостровото
Јитланд. Фризите измеѓу реката Емса и Рајна, Сасите измеѓу Емса и Сала, војноборни соседи на Франките, опасни гусари како плачкаши на бреговите на Британија и Галија“. (Аланите биле Монголи, а овде не биле- историска лакрдија, Р.И.)
Овде се наведе најбиното: Словените „непознати на Римјаните до V век“.
Во прилог се писмата на Константин, кој постанал Велики, види Ото Цирер,
мноштво имиња- никаде нема тн.Словени (Анти, Венети, Склавини) нити Словени.
Па не се работело за Словени, според слово, ниту за тн.Словени (Анти и Венети), со балканско- малоазиско потекло, туку само за Склавини- склавина=област.
Па вакви имало на трите стари континенти.Значи,тие не биле никаков народ.
Стр. 293: „Надворешна опасност: Персијци и Словени...На Балканот се појавува нова опасност: Словените, првоботно населени измеѓу Балтикот, Висла, мочварата Припет и Карпатите, под стален притисок на завојувачите од Азија, се поделиле во три гранки и започнале, веќе во V век да се шират во повеќе правци, што
се продолжува и после VII. Западните Словени- по зборовите на истиричарот Јорданес- веројатно во VI век образовале, измеѓу Дњестар и Дон, кралство Анта...“.
Прво се кажа Словените „непознати на Римјаните до V век“, па „се поделиле
во три гранки и започнале, веќе во V век“, дури и „веројатно во VI век образовале,
измеѓу Дњестар и Дон, кралство Анта“. Па Склавините и Антите не биле Словени.
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„Ираклиј и обнова на Византиското Царство (610-645)...Авари, кои поново
го опседнале Цариград (крајот на јуни б26), ‘Ромејите’ победуваат на море во Златниот Рог на 10. јули 626. година. Меѓутоа, Словените конечно се населуваат Македонија и во Грција каде образуваат склавинии. Од друга страна, на Запад...“.
Немало Словени туку само Склавини=Повеќебожци и Ромеји=Христијани.
Во делот на Југословенски народи во средниот век, на стр. 353, се наведува:
„Зад сè тоа, словенското име прв пат се споменува во облик Склавинои тек
во VI век, кога Словените, поместувајќи се према југ, дошле во допир со Византијците...Пишаните сведоштва за старата словенска вера мошне се ретки и непоуздани, така да на неа на прво место може да се суди према доцните податоци и
елементите на некогашното верување во народниот фоклор. Словенската митологија им одава на луѓето кои се поврзани за природата оти од неа живеат, кои се плашат од таинствените сили и се родуваат на победа на Сонцето, светлоста и пролетта. Веројатно под влијание на другите народи, првенствено Грците и Римјаните,
словенските боженства претрпеле процес на персонификација, добивајќи свои имиња и свои карактерни обележја: врховен бог Перун (или Световид), кој слично на
Зевс, е громовник; Дажбог- бог на Сонцето; Весна- божица на пролетта; Моранабожица на зимата и смртта. Ипак, пределите во кои Словените живееле, шуми, реки и мочвари, со нивната машта биле населени со оној невидлив свет кој ќе ги зачува во нивните народни бајки: вили, волковлакнести, аждаји, речни духови и др.
Словенските култови тоа таа мера биле поврзани за природата да храмовите биле
ретка појава, оти сите култни работи, почнувајќи од принесување на жртви, се обавувани под некоја липа, даб, на шумските пропланци и покрај реките. Спалување
на мртвите несумливо му припаѓал на постариот култ. Сохранувањето во гробови,
над кои се подигани земјени хумки, веројатно е воведено под влијание на соседните народи“.
Склавините биле само Повеќебожци со свој Зевс (Перун-Илија), со дабот...
Констатин бил повеќебожец, а за Повеќебожците биле битни мноштва богови. Таков на Балканот бил и Зевс- тој бил тн.Олимписки Бог или тн.Хеленски Бог.
Следи тн.Словени (Анти, Венети, Склавини) биле само Повеќебожци. Тие
имале повеќе богови. Боговите биле исти, само со различни имиња. Затоа Зевс бил
бог на громот, дождот... или Перун или Св. Илија.И во Библијата бил познат Илија.
Авторите кажуваат и дека Словените биле Скити или потекнале од Скитија.
Херодот, IV-10, вели: „...Од тој Скит, синот Хераклов, потекнуваат сите што
биле кралеви на Скитите, а поради онаа чаша Скитите и ден-денес носат чаши на
појасите. Тоа е единствената работа што мајката ја направила за Скит. Ете тоа го
прикажуваат Хелените што живеат на Понт“.
Следи Скитите имале балканско потекло од Херакле како и Македонците.
„28. Целата таа земја за која станува збор е многу студена. Таму осум месеци во годината е таков мраз што, ако во тоа време излееш вода, нема ништо да расквасиш, туку ќе расквасиш само ако запалиш оган. Сè замрзнуна, и морето и целиот Кимерски Босфор. Скитите кои живеат од другата страна на каналот одат на воени походи по мразот и, превезувајќи се со коли, ги напаѓаат Синдите што се преку
морето. Така, зимата трае осум месеци, и во текот на другите четири месеци е студено. Тамошната зима се разликува во многу нешта од зимата во сите други краишта. Таму, кога е време за дождови, речиси воопшто не врне, а лете дождот не пре-
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кратува. Во време кога во други краишта има грмежи, таму нема, а летно време се
чести. Ако згрме зимно време, луѓето се чудат и тоа го сметаат за некој божји знак.
Нивните коњи лесно ја поднесуваат таа зима, а маските и магарињата не ја поднесуваат. Во други земји коњите, изложени на студ, измрзнуваат, а магарињата и
маските студот го поднесуваат“. (Никаде го нема говедото, никако свињата, Р.И.)
Се потврдува, во Скитија немало услови за нормално живеење-без преселби.
Според авторите, Словените преку Дунав се населиле на Балканот. Меѓутоа,
за тн.словенски преселби нема ниеден материјален доказ/наод. По се изледа авторовите Словени дошле сосема голи- без ништо со себе. Тие дошле само со јазикот.
Тн.словенски јазик бил само варварски=пелазгиски, со кој говорел и Платон.
Според други автори, тн.Хомеров јазик бил тн.словенски на Македонците...
Тсиоулкас (Чулкас), во 1907 година, напишал дека Славо-Македонците во
Лерин говореле ран Хомеров јазик. Па заради ваквиот негов став тој се „самоубил“.
Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Кој јазик го научил песникот Овидиј...
наведува: „Од друга страна...Што се однесува на имињата Вент и Ант (ова последното, сматраат Шафарик- Суровјецки, одговораат на хомеровиот Енетос)...“.
„Во Црна Гора...Цвииќ, истовремено, ги поврзува древното тракиско балканско население со современите, словенски, изразувајќи уверување за постоење на
јазичен и етнички континуитет на српскиот народ на Балканскиот Полуостров...“.
Следи Антите и Венетите не биле тн.Словени-Србите биле Траки а и Илири.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Јазик како доказ на старина на еден
народ, во поднасловот б) Запазување во книгата „Нож“ на Вук Драшковиќ, него го
цитира: „А колку би било потребно да се анализира Цвиќевата студија ‘Балканско
Полуострово-географско становиште’...бар на почетокот неговиот опис на Косово:
‘Косовскиот дијалект е еден облик на екавскиот, специфичен за Косово, ‘кој
се одликува особено со архаизми...’ Ево уште една опаска, со која нашиот научник
не одведува до Порфиригенитовите Срби од почетокот...Исто така, кога на стр. 431.
говори за старата српска основа на македонското наречје, исто така со полни архаизми, со што се сложува и расправа еден од најголемите авторитети за српскиот јазик, Александар Белиќ... Тој тоа исто тврди и за жителите на Бугарија, особено источно од Искра... незаборавајќи никогаш, да стави акцент и на краевите, во кои
уште во негово доба се чуствувала старата балканска цивилизација, како, на пр. во
целата моравско-вардарска област. На стр. 433 Цвииќ тврди, дека Словените на јужна Македонија припаѓаат на старото предхристијанско население...“.
Македонските наречја биле македонски, а до 19 век немало ништо српско.
Поимот Срби се употребувал од Балтикот, Сирија и Египет- срп за жниење.
Иво Вукчевиќ пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби
приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од
народите кои говореле со словенски јазик’...“. (Следи Пеонци=Мариовци, Р.И.)
Бидејќи „Досега не се регистрирани археолошки, материјални траги од присуство на Словените во Македонија во 7, 8 и во поголемиот дел од 9 век“, такви како посебни народи немало.Само за потсетување, Русите до 860 година не биле Словени. Па тие не пишеле со слова, туку со рецки- тие биле Рецкари („роцки народ“).
Следи да се разберат одвоено Словени- според слово и Рецкари- од рецки.
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Кирил Манго,53 на стр. 102, има слика: „...Миниатура од една помлада бугарска хроника, претствува напад на Персијците за време на владеењето на Царот Хераклеос (610-641)...“. Пак, јазикот и писмото биле македонски тн.старословенски.
Тамара Таблот Рице,54 на стр. 142-143, има шест слики од: „Булгарска историја биле нацртани во 12, век од византискиот историчар Манасес. Миниатурата на
оваа и следна страна припаѓаат на едно илуминизирано словенско вообличување на
наведеното дело, кое за булгарскиот крал Јоханес Александер било направено“.
Во делото била војната во 811 меѓу Никефорос против Крум (802-814); крстењето на Булгарите во 865 година- кралот Борис и неговата сопруга; „Меѓу 946 и
971 навлегле Русите во Булгарија...“; Царот Василиј II (Македонски, Р.И.) го поразува кралот Самуил 1014 година.Текстовите се на македонски тн.словенски јазик.
Филип Шерард,55стр. 28, има слика: „Византиските мисионери крстат преобратениот во присуство на булгарската кралска двојка. Илуминација на еден словенски текст“.
Следи авторовите тн.Византијци твореле на коине и на тн.словенски јазик.
Кирил Манго, на стр. 111, пиши: „Која претстава имале само Византиците
раниот 9. век...хронистот Теофанес...во византиските извори се појавиле под заеничко име ‘Склавини’...“. Значи, овие не биле Словени туку Склавини-Обласници.
„Ако се испитаат...Се соопштува,дека на пример Јустинијан II. преку 30000
Словени во Битинија и Константин V. поново 208000 во истиот предел населиле...“.
Видливо е дотерувањето од Склавини во Словени, два поими кои меѓусебно
ништо немаат заедничко. Најбитен бил јазикот, кој во Мала Азија и на Балканот
бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски. Еве го примерот со Скитија-Русија.
Е потврдено дека Скитите биле Белци. Во неа биле населувани од персиските простори и балканско- малоазиските простори. Во денешна Украина, Русија ... се
говори само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик на белата раса, а не инаку.
Бидејќи во скитските простори бил само тн.словенски тоа било во Елада.
Во Моневасиска хроника се гледа, кога Аварите дошле на Пелопонез, таму
веќе Склавините ги нашле. Како тие се христинизирале, постанувале само Ромјеци.
Макс Фасмер56 за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи,чија област во XII и
XIII век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на
Антите Тазиархос Доврагезас“. Антите и Склавините имале ист пелазгиски јазик.
Макс Фасмер пиши: „Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на 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“. Значи, варварски=пелазгиски=склавински.
Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски. Па овој бил
само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. И сé е јасно.
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Ова говори дека во Елада во XV век и потоа се говорел само тн.словенски.
Кога Тесалија и Македонија на Елада í биле соседи говорите биле блиски.
На Пелопонес 14-15 век се населиле Индијци (Цигани) со индискиот бузуки.
Стјепан Антолјак, на стр. 120, пиши: „По 837 г. во византиските извори веќе
не се споменува ниедна македонска склавинија...“.
Стр. 126: „4. Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7 година
кога во изворите им изчезнува секоја трага“. (Склавини имало од 6 до 9 век, Р.И.)
Стр. 197: „Се разбира дека со ова не се исцрпени и останатите склавинји кои
се простиреале околу Солун и подалеку од тој град.
Бидејќи изворите говорат за некои склавинии како анонимни а и премногу
општо, тоа единствено може да се установи во пределите околу градот Солун.
Тоа истото се однесува и на наведената склавинија, која во 836/7 г. го кренала последното големо востание против византиската царска власт.
Неа не можеме воопшто да ја идентификуваме туку само да ја сместиме во
околината на Солун- и тоа во нејзиниот шумовит дел, населен само со Словени“.
Значи, Солун бил Ромејски=Христијански, а Склавините=Повеќебожци.
Бидејќи Македонија прва била христијанизирана, повеќе немало Склавини=
Повеќебожци- Склавините како хритијанизирани постанале само едно: Римјани.
Секако, кога се говори за тн.Словени треба да се сфати дека тие биле само
Повеќебожци, како спротивност на Римјани кои биле Христијани. Како Повеќебожците се христијанизирале, изчезнувале тн.Словени-тие постанувале само Римјани.
Стр. 300- фуснота: „Македонија дури од крајот на VIII век е посебна тема...
Инаку, во X век, покрај темата Македонија Ј. Ферлуга ги наведува и темите: Далмација, Драч, Никопол, Хелада, Солун, Стримон, Волерон и Тракија...“.
Солун секогаш бил римски, а и како тема=област со службен христијански
јазик коине.Пак,народен јазик на Солунските Браќа им бил склавински=пелазгиски.
Радослав Катичиќ,57 на стр. 1, пиши: „Оваа книга...Тешко е да се поверува
дека после покрстувањето на тие народи, а тие чиј јазик и усмено и писмено го познаваме и денес се покрстени веќе измеѓу 7. и 10. столетие, низ долго време...“.
Следи објаснување: „Словените кои во тоа раздобје го одбиле да го прифатат христијанството и понатаму останале погани тоа го платиле со етничка смрт.
Кога после ипак морале да го прифатат, го напуштиле својот јазик и својата традицијска култура. Затоа за преданието на нивната усмена книжевност не знаеме ништо, па таа не можела да биде вклучена меѓу врелата на кои е засновано ова
истражување“.
Токму само со покрстувањето исчезнувале сите повеќебожни традиции...
Стр. 20: „Индоевропскиот мит за близнаци коњаници, или дури со самите
коњи, е добро потврден. Тоа во Ргведа се боженски коњаници Асвини, заправо два
Асвини, како таму карактеристично се споменуваат во двојка, близнаци, кои се јавуваат на небото во освит на зората и навечер кога сонцето на запад, па во хеленскиот Диоскури, близанци Кастор и Полидек, коњаници, а во германското предание синовите Одинови Балдр и Хермор и нордискиот Еди, двајцата коњаници, те
Hengist и Hors, што ќе рече ‘пастув’ и ‘коњ’, водачи кои ги довеле Англите на
британското острово. Нема двојба дека во тој втор пример првото митско кажување
постанало повиесна легенда. А така не ќе биде дека се работи и во италското пре57
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дание за основањето на Рим и близнаците Ромул и Рем. Тоа после во балтичкото
предание, кое од сите индоевропски се најсродни на словенското, Божји синови
(литвански Devo sûnelèliai и латвиска Deva dēļi), близнаци коњаници. Сосем неочекувано затоа такви ликови или бар нивни јасни траги баш никој на назира во словенското предание. Со тоа баш не е лесно да се помири“.
Следи повеќебожните традиции биле истоветни за белата раса, чиј коњ бил
бригиски, а се говори и за илирска Бригија. Пак, дури Илир бил синоним за Словен.
Стр. 51: „Чудесно дрво со своето стебло...светско дрво, или дрво на животот, како што кај нас често се говори. А за таква тродобност на светот била присатна и во словенските погански предоџби постои и пишано сведоштво од 12. столетие. Во живописот на Отон, бамбершки бискуп, кој го споменува богот Trigelawus, кој го почитувале поганските Словени кај градот Szczecine. Таму за него ова
стои ова: …asserentibus idolorum sacerdotibus ideo summum deaum tria capita habere,
quoniam tria procuraret regna, id est coeli, terrae et inferni (Ebbo 3, 1)-‘...а тврделе
свештениците кумири дека највисокиот бог затоа има три глави (Триглав) оти
управува со трите кралства, то ест небески, земски и подземен’. Тука како да сме
навистина на траг на сакрално предание од претхристијанско доба“.
Стр. 53: „И тука под дрвото е кревет, особено убаво е уреден, ама угодот е
сосем друг. Нестанала секаква трага на свадба и плодност. Ги заменила христијанска светлост. Но од разговорот на двата светци се разбира дека просторот под дрвото е во некоја врска со боравилиштето на покојникот. Како год на темел на расположивите податоци не може ништо да се рече за тоа на каков смислен склоп
стои таа нам фрагментарно предадена христијанска интерпоретација, нема двојба
дека тоа е преоблик на православното митско кажување за троделното светско дрво, па и тоа го потвдува кај Јужните Словени. А ваља да се има на ум и тоа дека
свети Илија и свети Никола во христијанството ги замениле големите словенски
богови Перун и Велес“.
Стр. 82: „Веќе се препознало...А самиот Громовник тука не е на сцена, туку
неа ја уприличил. А ипак и тука громовникот го убива противникот. Тој на крајот и
ја зауставува змијата претворувајќи ја во камен. Така се знае дека под дрвото е и
камен. Во Илијада исто така стои камен под дрвото на вода како во онаа хајдучка
песна [8]. Камен од змија, змаев камен, како Змиј камик под Перун кај Жрновнице
(CD 2, 156, Nr. 153 од годината 1178)...“.
Се потврдува тн.словенска врска со Илијада, како што Зевс бил само Перун.
Стр. 116: „Освен тоа Перун уште се вика и вис во Босна измеѓу Вареш и Сутејеска. Испод врвот е врело и од него тече поток. Двете носат исто име како и вис,
наиме Перун. Под нив тече биз Вареш реката Ставња. Уште еден Перун во Босна се
најдува во пределот на Долна Рама. Тој Перун е место на планина на Баќини, на
нејзината страна е понад селото кое се вика Тришќани. Тука како да се чува успомен на громовникот триесак. Таму е врелото и од кое извира Тришќански поток. И
едно врело под Планината Озрен, исто така во Босна, недалеку од истоимениот манастир, исто така се вика Перун. Брдо Перун се најдува и во Македонија, на крајниот југ на Републиката, во пределот Мариово, во планината Козјак.58Испод него извира бројни врела. На тоа готово сигурно треба ваља да му се придодадат и словенски топоними Перуња вес и особено Перуњи врх (!) во Корушка, иако тука посе
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не може да се исклучи можноста да се работи за машки личности со името Перун,
кое е потврдено кај сите јужни Словени. Но тоа, поготово за тој друг топоним, е
мошне малку веројатно. Премногу добро се вклопува во прасловенскиот митски контекст. Исто вреди за словенското Перуновска горца кај Цеље оти во тој топоним
лесно се препознава Перуновата гора, па и тој со голема поузданост може да му се
приброи на сè тоа. Но и на бројните други места топонимијата сведочи за истото
сакрално доживување на земјиштето, тука Перун најчесто го заменува св. Илија, св.
Миховил или св. Вид, а понекогаш и св. Јурај, како нивно interpretation christiana.
Дека пак Перун и на јужните Словени им бил бог, што год тој збор во прасловенското првотно значело, поуздано е потврдено со чинителот дека за истиот
цвет кој во јужнословенскиот најчесто се вика перуника во Дубровник и во неговата поширока околина се кажува богиша. Тука останала закодирана стара синтагма
богъ Перунъ кој христијанските потомци на поганските прататковци посе го потиснале од својот говор и тогаш го заборавиле. Кон тоа доаѓа уште и тоа дека во Дубровник и околината се верува дека тој цвет штити од гром“.
Следи преселбите со Зевс=Перун=Тор... биле само од и преку Балканот.
Со наводот се потврдува, дека богот бил еден ист само со различни имиња.
Бидејќи Перун бил бог на простори на Азија и Европа, според него не можело да се говори дека имало еден словески народ. Во прилог е и Перу во Америка. ...
Стр. 203: „Тука врачот ја воспоставува својата власт над боженската змија
така што ја грди. Се повикува тогаш на Богот и на архангелот Михајло, не заколнувајќи ги поразговетно, може дури да се учини дека тоа уште се распознава како архангел Михајло е заправо богот Перун, ама после самиот врач потполно го идентификува со громовникот, себе се постава на местото на Богот и светиот Михајло да
на крајот јако би ја истакнал управо својата личност, па и своето име го вовел во текстот на заговор. По сè тоа тој заговор прилично отскокнува од другите“.
Стр. 209: „Тоа кажување е потполно митско, тек заговорот е вооквирен во
христинанската литургиска формула, а Перун го претставува свети Горгија како
interpretatio christiana“.
Стр. 214: „Громовниково оружје е поново стрела, што, секако, е прасловенска стрела, ама во текстовите на преданијата е постара и дека достигнува до индоевропската временска разина, тоа го покажува германската подударност со Donnerstrahl ‘громовна стрела’. Германскиот Strahl денес значи ‘зрак’, ама во таа сложеница потеклото од митското кажување го задржало своето старо значење, исто кое
има гласовно подударно словенско стрела. Противникот е пак чорт, што секој го
разбира како ‘враг’...“.
„Белоруски селаните знаат, секако, и скровитата вистина за тоа што е заправо грмевина:“
„-‘Кога грми, тоа архангел Михаило или свети Илија стрелаат врагови, кои
се скриваат во зградите, под дрвото или каде се згоди’ “.
„Тука е потврден прасловенскот израз перунова стрела. Тоа е Donnerstrahl,
прастар свети назив на убиственото Перуново оружје. А тоа е огнено оружје. Перун
со него не бие, туку и пали. Заправо тоа се истакнува“.
Стр. 259: „Во македонското верување за грмотницата се кажува дека свети
Илија кога ја напаѓа ламјата (неман): ќе фрли... стрела- сос острила од камен- и ако
го погоди, ќе го трешчи...“.
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Стр. 262: „Пишејќи за религијата на Словените Прокопиј уз останатото го
кажува ова: ...(За војните 7, 14)- ‘Мислат дека е еден бог, кој е творец на молната,
тој е сам господар на сè, и му жртвуваат говеда и сите жртвени животни’ “.
Се потврдува, тн.Словени=Повеќебожци на боговите не им жртвувале луѓе.
Па жртвувањето на луѓе како канибалитичка одлика била на темните раси.
Стр. 301: „За поганскиот бог Перун и неговото светишта имаме изравно и
изричити вести само од руската кнежевина. Така се јавува претопоставка дека Перун е на киевските кнезови, на кои родот, како што е познато, бил варешки, што ќе
се рече нормански, само словенско име за скадинавскиот бог громовник, кој на нивни јазик се викал Thórr, што не значи ништо други туку ‘Гром’. А и словенскиот
збор перун значел заправо тоа исто, како што и денес значи во полскиот и белорускиот јазик. Така руските кнезови името на својот бог, кои го донеле со себе од
Скадинавија, само би го превеле на јазикот нс своите словенски поданици. Се порекнувало и тоа дека јужните Словени икогаш имале таков бог. Значи има озбилна
потреба да се образложи тврдењето дека над Мошќениците во најстаро доба хрватската повест постоел светиште на богот Перун“.
Стр. 303: „За тоа како изгледа Перуновото светиште за кое имаме повесни
вести знаеме за две руски кнежества: едно во Киев на гората до кнежевскиот двор
над реката Дњепар, друго крај Новгорот на гората Периниј над реката Волхова.
Името на таа гора, која се зачувала и до денес, е во врска со името на богот Перун.
Тоа е име на Перуновата гора. Јужнословенски тоа гласи Перин или Пирин. Со тоа
се објаснува зошто Пирин планина над горната Струма во бугарска Македонија кога се приоѓа од таа страна така неодоливо потсетува на Зевсов Олимп на границата
на грчка Македонија и Тесалија. Двете гори се на големиот бог громовник“.
Луј Леже,59 на стр. 19, вели: „...Во еден старословенски превод на легендата
за Александар Велики, која ја наведува Афанасијев, зборот Перун есте превод на
грчкиот Зевс. Во српските народни песни, каде се најдуваат јасни траги на паганизмот, често се најдува една заклетва во ‘вишниот Бог и свети Јован’. Овој вишни
Бог очевидно е христијански Бог“.
Перун бил Зевс и св.Илија, а таков има и во Библијата- без словенски народ
Радослав Катичиќ, на стр. 332, пиши: „Тука на темел на топономастичките и
топографските податоци се покажува дека со знатна веројатност може да се претпостави како име на брдо Перун на југоисточните избојци на масивот Учка над
стариот каштелан Мошќеница навистина потекнува од името на богот громовник
на поганските Словени и дека сè тоа земјиште, интерпретирано сакрално, може да
се сматра негово светиште од времето пред нивното покрстување. Устројот на тоа
светиште одговара на структурата на другите нам познати светишта во Киев, кај
Новгород, во рамката на Stralsund во северна Германија при Балтичкото Море, над
Жрновица кај Сплит. Со тоа претпоставеното светиште над Мошќеници прецизно
се вклопува во широко поставената рамка“.
Слободан Јарчевиќ,60 на стр. 5, пиши за Перун: „Перун е најмоќен словенски
бог. Бил господар на облаците, а слично, во доцната грчка цивилизација, врховен
бог Зевс ќе биде означен како собирач на облаци. Се словел како непобедив војник,
оти бил творец на мољна и гром. Му припаѓале и ѕвезди, Сонце и Месец. Господа59
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рил со со огнот на земјата, па силите, кои во древно доба се предизвикувале стравопочитување,биле негови.(Мољна=Секајца=Σ=С=сила=с ил а;„ил врне ил грме“Р.И.)
За Перун се поврзани појави, створени под влијание на култот на огнот: але
и огнен петел. Од животни, Перун симболизирал дивојарец и изумрено говедо зубр, а растенија: даб, перуника, жалфија, пченица, коприва, јаболко и чуваркуќа. Перуново обележја биле и: балван, кремен камен, знаме и рог. Пред неговиот кип, верниците одржувале литија (крстоноши) и обавувале завети, уз растителни и животински жртви. Кога немале храмови (на кои потсетуваат христијанските цркви),
Словените му се молеле на Перун во светите гаеви, требишта, или испод дабот. Од
тоа во христијанството се задржало обожување на дрвото-записи, обично дабово.
Функцијата на богот Перун во христијанството ги покриваат свети Илија и
Пантелија и Огнена Марија, а делимично и свети Петар Богишар, Никола, Спас,
Архангел и Елисије. Време на славење на Перун паѓал околу денешен Илинден и
тоа во четврток и нареден понеделник.
Перуновите дрвени кипови ги содржеле знаците Сонце, молња, камен кремен, плодови на даб и други растенија. Во раката држел рог, а капата и деловите на
облека се на војник оклопник“.
Следи македонска традиција- Илинден: Херонеа, востание 1903 и АСНОМ.
Слободан Јарчевиќ, на стр 16 говори за Хорз, кој бил само тн.словенски бог:
„Хорз е бог на утринското сонце. Ја прогонувал ноќната темнина и ги повикувал луѓето за дневни работи. Утрото под првите сончеви зраци било лековито,
па Хорз ги задолжил петлите да ги пробуди луѓето на време. Словените петлите ги
поистоветувале со Хорз, па Србите и денес овој пернат пеач го вика хорз, или ороз.
Дали и зборот ‘хоризонт’ настанал од името на овој словенски бог, а можда и ‘хороскоп’ ? Хорз е еден од Сварожиќите, син на вишниот Бог- Сварог. Во Киевскиот
пантеон, кип му бил уз Дажбоговиот, Велесовиот и Стрибоговиот.
Средновековниот историчар Јорданес ги споменува словенските Анти и кај
нив, во Запорожје, го најдува речното острово Хортиц со храмот на Богот Хорза.
Словените на Хорз му се молеле на требиштите и верувале дека пред Хорз (како и
пред Воден) можат да се отребат од своите неправедни намери према другите личности- тоа се оние одлики кои во Црна Гора се називаат чојство.
Неговото време било секоедневно- и тоа во праскозорје, од кукурикање на
првите петли. Хорз тогаш им ја одземал секоја моќ на вештиците, вампирите и другите ноќни сподоби.
Словените се против ноќните авети поставувале во куќата клопки од глогови штици и кочеви. Глоговиот колец, против вампирите, ќе ја преживее христијанизацијата и Србите ќе го задржат во употреба и денес. Главата на Хорзовиот кип
била врамена силуета на Сонцето, па, можда, ореол околу гавата на христијанските
светци на фреските преземен од Хорз. На Хорзовите гради бил изрезбарен месец во
устата на црн волк. Волкот го гризел месецот и така влијаел на месечевата мена. На
Хорзовата облека ја светлукала ѕвездите, кои тој, секое утро, бил должен да се
склони од Небото, и Небото да му го препушти на самото Сонце. Хорз е преставен
со рог на главата, симбол на богатството и војникот.
Во обредната работа на Хорз, Словените задолжително печеле и леб, па неговите култни места, најчесте, биле околу воденици и пекари, а ретко околу бунарите и буништата. Негови животни се петел и волк, а од тревите ниедна. Од духо-
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вните појави, за него се поврзани вештици, демони, дрекавец, волковлакнести, буковец и бесомар.
Функцијата на Хорз во христијанството ја наследил свети Тодор, а делимично и свети Петар, Герман, Архангел и Огнена Марија“.
Египетски Хора/Хорус бил само тн.словенски Хорс=Хорз- тн.Словени лага.
Пак, Антите и Венетите, со балканско потекло, никогаш не биле Словени.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 9, говори за Воден (Водин),и врска со „Куранот“:
„Богот Водин е заштитник на водата, морнарите и рибарите.Словенските населби на морските брегови, на големите езера на Европа и Азија и на подрачјата со
речни сливови, потоци и мочварни влијаеле на воздигнување на култот на Богот
Воден. Покрај храмовите, во слава на Воден, верниците се собираат на изворите,
езерата и бреговите на морињата и потоците. Овој обичај се одржува на Ѓурѓовден
и денес кај Србите православни и муслимани. Обилието на водата кај Словените го
предизвикал и култот на хигиената. Во ‘Влес книга’ е запишано дека Словените на
боговите им се молеле пет пати дневно и дека биле обврзани, пред молитвата, да ги
операт рацете и да се умијат. Овој обред е внесен во ‘Куран’, мада во саудиската
пустиња немало доволно вода, ни за пиење, па не е тешко да се заклучи дека Мухамед го презел од старата словенска религија“. ... ...
А Предевреите почитувале и еден вишни Бог Сава, покрај Св. Илија, первог
(-Перун), а овде се говори за: „Мухамед го презел од старата словенска религија“.
Следи митологијата била истата за Белците во: Индија...Арабија...Русија...
Исто и со Один + в = Водин; Одеса + в = Водеса: одес=одеш-водата оди/оде.
Во Скитија била Русија која била венетска, а Русите потекнале од Илирија.
Па Русите како Венети биле Рецкари=Рунари, што важело и за венетските Германи.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Срби и постанок на писмото, а во поднасловот а)Заклучоци за потеклото на писмото во делата на Јирген Шпанут (Jürgen
spanuth) и Имануел Великовски (Immanuel Velikovsky) го наведува следното:
„Освен на словенскот летопис... постој и тв. Баварски летопис, по кој Словените дошле од прататковината преку јужна Русија... Крајот на осумаесеттиот и деветнаесеттиот век се заинтересирале необично живо за историјата на минатоста на
Словените и нивното потекло...“.
Следи заклучок, дека преселбите биле од Илирија на Балканот во јужна Русија, што има совпаѓање на Несторовиот летопис и Баварскиот летопис-и сè е јасно.
Преселбите биле само по долините на Вардар-Морава- Дунав- Рајна итн.
Па по тој друм Европа била населена. Како Европа се населувала, имињата
на места, реки, планини итн. од Балканот со Мала Азија биле носени, како и нови
имиња кои биле добивани според имињата на личности по разни поводи. Исто така,
се пренесувале и имињата Анти и Венети. Меѓутоа, низ Европа се појавиле Склавини, а склавина означувала област.Па и затоа никогаш немало такви етнички народи.
Во претходните книги пишував, ако би имало Склавини како етнички народи, тогаш сите Склавини би биле етнички народи. Меѓутоа, ова не се прифаќа-ло
затоа што Склавини имало на Пелопонез, Епир...Романија...Австрија, Германија...
Шпанија...Африка и Азија. Како што сите Склавини не можеле да бидат еден ист
етнички народ, истото било и со поимот Срби- овој бил во Европа, Азија и Африка.
Пак,тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) биле само едно:Повеќебожци. За
овие да се христијанизираат и постанат Римјани, Римската Империја и се залагала.
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Х.Џ. Велс, на стр. 369, пиши: „За целиот свој живот покажувал вистинско
стравопочитување према науката и бил задоен со искрена жед за знаење. Правел сè
што можел да би привлекол на својот двор што повеќе учени луѓе. Меѓу овие научници се истакнувал,покрај останатите, и Алкивин,Англосаксонец по народност.61
Научниците на она доба сите без разлика на луѓето биле свештен ред, па не е чудо
што знаењето кое Карло од нив го стекнал имало изразито верски обележја. На неговиот двор, чие седиште најчесто било неизменично во Ахен и Мајнц, одржувал за
време на зимските месеци необична установа, која ја називале со негова школа. Во
таа школа Карло Велики и научниците на неговит двор би се одрекнале за време на
секоја мисла во врска со својата положба во државата. Во знак на тоа би примиле
имиња на класични писатели или имиња од Св. писмо, па би се препирале за богословењето и за книжевноста. Самиот цар Карло Велики бил за време на таа школска работа го примил името ‘Давид’. Во текот на тие препирки Карло Велики дал
доказ за замашното знаење од областа на боголсловјето. Дури му се припишува
зборот filoque, кој му е додаден на Никејскиот Символ вера и кој предизвикала конечно разминување на латинската и грчката црква. Меѓутоа е повеќе сумливост дека самиот цар сакал да дојде до тој расцеп на црквата. Просто сакал и тој да додаде
каков збор на христијанското Вјеруј,- отприлика онака како што Вилхем II сакал да
компонува опера или да работи како сликар, те прифатил една богословска новна
која прв пат се била појавила во Шпанија“.
За Кирил и Методиј не бил проблем македонскиот тн.старословенски јазик
со солунски говор, кој бил разбирлив за сите Европјани, туку само посебното учење кое го застапувале Источна и Западната црква,зашто биле страдањата и војните.
Да не се изуми,човекот е алчен-тој сака да владее врз другите, а и врз светот.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Срби и постанок на писмото, поднаслов в) Cyprien Rober за кирилицата и српското писмо воопшто, го наведува ова:
„Пред него што ја напуштиме студијата на Сипријан Робер, сакаме да ги запознаеме читателите само со уште едно Робертово тврдење, кое се однесува на разорното делување на католицизмот во однос на старото српско писмо, што исто така претставува посебен предмет кој мора длабоко да се изучи. Тој текст е толку речит, да во него воопшто не треба да се дискутира; уз тоа- тоа е оптужувачко сведоштво, кое тешко го терети латинското свештенство, оти тоа се борело на сите полиња и со сите средства против српскиот народ. Еве, што тоа сведоштво ни кажува: ...
‘Видовме, пиши во предниот навод Сипријан Робер, во колкава мера кирилската буквица ги обединувала словенските јазици; исто така, таа можела да биде
корисна со предизвикување на складен и единствен развој на истите тие јазици.
Ама, анархијата до која дошло поради расцепот створило верување, дека е потребно да се реагира насилно против кирилицата. Латинските бискупи за време на синодата во Салон ја прогласила буквицата ѓаволски изум и ја забраниле нејзината
употреба под закана со исклучување. Полска, Чешка и Хрватска ја напуштиле кирилицата и секаде отпочнала борба измеѓу српските и латинските слова. Оваа борба измеѓу двете азбуки се продолжиле како борба измеѓу две цркви низ векови- сè
до наши дни’. (Македонскиот тн.старословенски како српски, Р.И.)
Сипријан Робер така мислел околу половината на минатиот век. Ситуацијата
во таа смисла до денес не се ни изменла, ни подобрила...“.
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Д. Оболенски,62 на стр. 151, вели: „Пробивот на традицијата на Кирил Методиј...Се чини дека не била поефикасна ниту втората забрана, која била прогласена
на новиот собор во Сплит (околу 1060 година) со која не се дозволувало замонашување на Словени во свештенички редови, ‘освен ако не го познаваат латинското
писмо‘. Византија во 1069 година í ја остапило на хрватската држава административната (но не и суверенитетот) над Далмација, па со тоа словенско глаголичката
традиција станала дел од културното наследство на хрватскиот народ. Меѓу четиринаесеттиот и петнаесеттиот век таа култура била исклучително плодна, а и денес
не е потполно искоренета. Словенската литургија со римски ритуал и денес се служи во крајбрежните градови: Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, и
на островите Крк и Хвар. Книгите за мисата, печатени со глаголица, биле користени во црквите на овие бискупии сè до 1927 година. Но денес малку кој го знае ова
писмо, па текстот за мисата, освен каноните, бил препишан на латиница“.
Ј. Хајдрих, на стр. 319, има карта: „Европа во 10. и 11. столетие“.
На неа се гледа Византиското Царство до Дунав, а западно од него е Бугарија- северно и западно од Солун. А западно од Бугарија е Србија со центар Дубровник, позападно од неа е Хрватско- Дунавските простори на Бугарите се византиски.
За да се потврди дека никогаш немало бугарски етнички народ се доказиве:
Имало македонска династија, чиј претставник и бил Василиј II Македонски.
Античките Македонци не изчезнале, потврдено и со македонската фаланга.
Стјепан Антолјак, на стр. 372, пиши: „Регрутирањето, пак, на ларишаните...
По заземањето на Лариса Самуил ги пренесе оттаму во Преспа моштите на св.
Ахил, некогашен епископ во тој град, бидејќи во Преспа се наоѓаа неговите царски
дворци. Тука, според Михајло Деволски, изгради прекрасна и голема црква, посветена на овој светец.
Фуснота: „Во 1072 година Алеманите и Франците, византиски платеници,
како што пишува продолжувачот на Скилица...и го ограбиле тамошниот храм, посветен на св. Ахил, не поштедувајќи ниедна од неговите светињи. При тоа ограбување, тендециозно наведува продолжувачот на Скилица, учествувал и еден војник
од македонската фаланга, кој, кога не сакал да врати еден свет предмет, умрел во
мака. (Гръцки извори... VI, 337; Skylitzae… J. P. Migne, PG 122, 450…“.
Стјепан Антолјак, на стр. 81, има фуснота: „Западно од Стримон (Ф. Папазоглу, о.с. 261). Bettrandonu de la Brocquieru (1433) е Filipol (денешен Пловдив) главен град на Македонија (Dr Kniewald, Feliks Petanćić 1502 за патиштата кои требало
да ги нападнат Турците, Весник Војног музеја 5; Београд, 1858, 34), додека пак Златарски пишува дека под темата ‘Македонија’ во средниот век се сметала денешна
Западна Тракија и денешна Источна Македонија меѓу реките Струма и долниот тек
на Марица со главен град Filipolis (Пловдив). В. Златарски, Историја на б’лгарската
држава през средните векови I/1, Софија 1970, 339, со бел. 88)“.
Стр. 173: „Затоа и необично и класично образованиот Теофилакт не можел
да одбегме, туку дури бил принуден да признае дека живее во ‘Македонија’, т.е.
меѓу ‘народот на Словените’, како што тоа убаво го вели Никофор Вриениј, негов
современик. Вилхелм Тирски (XII век) го опишува минувањето на еден од крстоносните водачи Боемунд Тарентски преку Балканот, тој тогаш изнесува дека тие
крстосници во 1096 година оделе низ цела Македонија и преку обете Тракии и ко62

Димитри Оболенски, Византискиот комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово- Скопје, 2002.
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нечно стигнале до Цариград. Арапскиот, пак, писател Идризи во својот познат спис
„Географија“ (1153) е уште поопширен од Вилхелм Тирски, зашто говори дури и за
планина Македонија, која се протега, според неговото мислење, од Лариса па на север со некои градови и со реки. Наедно, малку подоцна, ја наведува и самата земја
‘Maqadunija, во која се наоѓаат градовите: Нису (Ниш), Атруби (Пирот), Нукастру
(Кладово), Бидуни (Видин), Бануи (Берковица ?). Луфиса (Ловеч), Афранисуфа
(Браничево), Агризунус (Разград) и Масинус (Шумен). Според тоа, гледаме дека
Идризи ја смета за Македонија целата крајдунавска област, почнувајќи од Белград
на запад, до градот Шумен на исток. Тој дури знае во Македонија и за 5 реки како
што се: Виоса, Девол, Дрим, Вардар, Морава и Нишава, а Струма му се јавува под
името ‘Мармара“. (Следи Македонија биле до реката Дунав, Р.И.)
Стр. 176: „Но тоа сепак не значи дека гласаторот тогаш смеглосатор од XV
век, на страницата на една таква минијатура го ставил- покрај кирилскиот текстизразот ‘De Cruma rege Macedonie’ и ‘Cruma rex Macedinie’. На една друга страна,
пак, на минијатурата, под ликот на бугарскиот цар Иван Александар (1331-1365)
напишал: Sanctus, Johannes Aleksander de Macedo63 (Македонец- С. А.)64“.
Но тоа сепак не значи дека глосаторот тогаш сметал оти ‘Бугарија’ и ‘Македонија’ е исто, како што пишува Иван Дујчев, зашто ние имаме голем број изворни
податоци, кои ова a limine го побиваат !
Тоа беше обратна тенденција, зашто всушност во тој век Бугарија се идентификува со Македонија, која ја преовладува хрватскиот писател од XVI век, хвараринот Винко Прибоевиќ. Исто така ‘Легендата на св. ‘Трифун’, заштитник на градот Котор, зачувана во ракопис во 1446 година, а настаната многу порано, кога говори за Самуиловите освојувања, остро ја разликува Бугарија од Македонија, додека споменатиот Прибоевиќ во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama Slavena’ изнесува
дури дека Бугарија65 некогаш се нарекувала Македонија.
Во истиот овој век наидуваме на една триода (црковна книга), која е печатена од ‘Стефан од Скадар од Р. Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот
Скендери (Скадар: С. А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е ‘…
la nation Albanese e Macedon è povera, e tiraneggiata dal Turco…’ “.
Бидејќи Македонија била до реката Дунав, никогаш немало народ Бугари ...
63

Joannis Cantacuzeni o.c., J. P. Migne, PG 154, 111.
Во еден документ од 1389 година се појавува како цариник на босанскиот владетел Стјепан I Твртко ‘Novak Makiedon’ (Ђ. Даничић, op. cit., II, 55), а во еден друг спис од 5.III.1399 имаме ‘Novak
Makiedon’ (Истиот, op. cit., 18), што секако значи ‘Македонец’ (Copioso ristretto degli Ananli die Rausa, Venetia 1605), за кои некои сакаат да е тоа Иса-бег, син на Исак-бег од Скопје, додека Г. Елезовиќ тоа го побива (Турски споменици I/1, САН, Београд 1940, 894, 895, 898, 905, 906). Во документот ‘Scritture di Allassandro Macedonio sopra le cosa dell’ Albania’ од 1618 година (Архив на САН во
Белград- Заоставштина Јована Томића XXXI, ф. 1-препис) наидуваме на личност која се нарекува
дури ‘Македонец’, а тоа е авантуристот Александар Николин од Паштровиќи, како што пишува Ј.
Томић (Состанок и договор српских главара во Кућима 1614 год. ради устанак на Турке, Београд
1901, 13)“. (Се потврдува, Балканскиот Полуостров бил Македонски, а се менало од 1808 год., Р.И.)
65
Во еден спис од крајот на XVI век дури пишува дека Македонија се состои од Србија, Бугарија,
Црна Гора, Епир,Херцеговина и други покраини (Државен архив во Фиренца- Archivio Mediceo filza
4275, стр. 403-406- с. д.- веројатно од крајот на XVI век). Од XV век обично ја означува територијата од Солун до зад Скопје, во пишаните извори ги опфаќа погоре наведените земји [Н. Вулић- Д.
Анастасијевић, Македонија (Стара Србија), Ст. Станоевић, Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначкога... II, Загреб. 639, 647]“. (Македонски Полуостров- со Цојне потоа Балкански, Р.И.)
64
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Историски се говори дека Василиј II Македонски бил наречен единствено:
„Вулгароктон“.Токму октон-ос на ниеден јазик, ни на грчкиот, не означува-л убиец.
Меѓутоа, поимот октон истогласно нема ништо заедничко со убиец- октон
на ниеден јазик не означува убиец туку само октон=окт он=ан. Следи окт означува
само окт=окото и окати. Токму и затоа јадката на оревот за да се извади таа се окатува. Па ова не било убиство туку само окатување, ослепувајќи ги Самоиловите
војници. Ова било повод и да постојат Водоча и Слепче, а ниедно место со убиец...
Бидејќи во неговата војска биле богомили, тој само ним како на неверници
им се одмаздил. Ова говори само едно, немало етнички народи туку само верски.
Стјепан Антолјак, стр. 485, пиши: „Меѓутоа, се гледа дека тоа не одговара
на стварноста. Имено, пак според Скилица, првиот потег на Василиј бил образување на темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а метропола í стана Скопје. (Според
Јахја во ‘Бугарија назначил свои василики, т.е. управители и ја направил катепанат). (Василика=васили ка=тн.словенски завршеток; Васил=ва сил=Σ=С ил, Р.И.)
Во бугарските, пак, земји меѓу балканските планини и Дунав царот ја формира темата Паристрион или Пардунавон, со центар во Силистрија, чија епархија
потпадна под Цариградската патријаршија. Значи, веќе тоа беше голема промена,
т.е. поделба на Самуиловото царство на два дела.
Василиј се мешаше и во црквените работи. Така, според Скилицините додатоци, повторно го потврди, како афтокефален, ‘епископатот на Бугарија’, каков
што беше и порано, за време на Роман Лакапен и тоа затоа, што од наредбите на царот Јустинијан дознал дека е тој исто што и Јустинијана Прима“.
Стр. 172: „Премногу добро е познато дека во востанието на ‘некој Бугарин’
Петар Делјан, прогласен за ‘цар на Бугарија’ (1040), како што го титулира Скилица,
кој во таа пригода дури Скопје го нарекува ‘главен град (метропола) на Бугарија’,
додека Охрид, како што веќе наведовме порано, го смета за ‘главен град на цела
Бугарија’, и на востанието на Ѓорѓи Војтех (1072) византиските писатели, како на
пример, истиот Скилица, па дури и самиот Поп Дукљанин, му дале ‘бугарски’ карактер. Но со оглед- и овој пат- на пределот на кој тие движења се ширеле и се воделе борбите, очигледно е дека во тие бунтовнички движења лавовски дел имале,
како и порано Македонците“.
Не се работело за етнички народи туку само на тематски=обласни народи.
За да се потврди дека Македонската династија била наречена грчка, следи:
Стр. 504- фуснота: „Во 812 година Византија му го призна на Карло Велики
називот ‘βασιλεύς’, кој подоцна го нарекуваше.Затоа Никофор II Фока не сакаше ни
да го вика Отон I ‘император’, т.е. ‘βασιλέα’ во грчкиот јазик, туку заради понижување ‘ρήγα’, т.е. regen, како што пишува Лиутпранд (968), неговиот пратеник на цариградскиот двор. Тогаш на Лиутпранд му приговара во Цариград дека е поголем
скандал во тоа што неговиот владетел ги присвојува темите на ‘нашето царство’,
отколку што тој се нарекува цар (император) F. Rački, Kako i kada se preobrazi hrvatska kneževina vo kraljevina (Rad JAZU XVII, Zagreb 1871), Zbornik kralja Tomislava,
Zagreb 1925, 10)“.
Ланге, на стр. 41/2/3, пиши: 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
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(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 пристигнало, 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 царски тела: старото, традиционалното на Византија
и новото, постанувачкото на Франките.
Оболенски, на стр. 275, 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.
Следи припадниците на Цариградската патријаршија се нарекувале Грци итн.
Во прилог се наведува поимите Византија и Византијци. Овие поими Источните Римјани никогаш не ги употребувале. Меѓутоа, Рим сакал да си го присвои
само за себе Римјани, тој со поимот Визант ја разграничил употребата на Римјаните
само за себе, а Византијци за Источните Римјани. Пак, Источните Римјани дури во
19 век го користеле името Римјани- Еладците биле Ромеји (Фергусон, 1849 год.).
Ама најбитно е што Римското Царство било град-држава, но никако Македонија.
Па Источното Римско Царство била само едно: Возобновено Македонско Царство.
За потсетување, со Источно Римско Царство кралувал и Василиј II Македонски. Исто така, исто било и со Цар Самуил. Тој владеел до реката Дунав. Во прилог
бил Петар Делјан. Р.Ланге, на стр. 179, пиши за внукот на Цар Самуил, Петар
Делјан: „тој во Белград во 1040 година се прогласил за цар“. Ова не било спорно.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 51, пиши: „Овие документи ги бележат и православните храмови, под управа на грчки свештеници до 17. век и сите се во српски
општини: Свети Андреја- 1221, Пљеш- 1184, Весприм, Бел- 1086, Симег- 1091, Вашанке- 1482, Чатар, Блатно, Грабовац, Печ-Варадин- 1038, Секудвар- 1142, Шиклош, Батина- 1093, Брана- 1093. година“.
Во овие тн.српски општини во Унгарија биле со цариградски свештеници.
Следи да се потврди, дека имало само црковни народи, а никако етнички.
Источното Римско Царство имало две цркви: царска Цариградската патријаршија и народната=вулгарната (булгарната) Охридска архиепископија. Следи кога
бугарските владетели сакале да бидат цареви, Цариград ја доделувал титулата цар,
а вешто го одбивал да им додели патријарх. Затоа Бугарската црква било под Цариградската патришаршија со својот патријарх, кои биле само под тн.византиски цар.
Српска црква никогаш немало за да има било каков српски народ. Пеќката
црква било составен дел на Охридската архиепископија. За време на крстоносните
војни царот во Цариград повеќе не постоел,а тој бил надлежен за во православието.
Да не се изуми дека Цар Душан бил македонски цар, а владеел врз области.
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П.Минх,66 стр.473, пиши: „Кога во српскиот народ нестанале последни остатоци на феудалните и полу феудалните елементи те се стопиле со рајата, нивната
улога ја презела српската православна црква. После 1455. Пеќ, дотогашно средиште
на српската патријаршија, дошла под јуристикција на охридската архиепископија.
Самостална црква, додуше, постоела и понатаму, ама е префрлена на север, и тоа
јако тесно. Во триесеттите години на 16. ст, била подредена на јурисдикцијата на
охридската архиепископија. Успешно учествувале Србите во турските борби за Банат и настојувањето на големиот везир Мехмед-паша Соколовиќ придонело на тоа
султанот 1557. да ја обнови патријаршијата во Пеќ. Обновувањето на српската црква не било само верско туку и становит смисол и политичката организација на српскиот народ. Со својата организација го опфаќала целиот српски народ под турската власт, а и дел на македонскиот и бугарскиот народ. На српската црква í била
признаета самоуправата и судбената надлежност во семејните права. А тоа што во
својот врв била феудална организација, додека ниското свештенство било поврзано
со народот, í овозможило да игра значајна улога во собирањето на српскиот народ
под турската власт и да биде носител на борбата против турското потчинување“.
Српската црква „дошла под јуристикција на охридската архиепископија“.
Следи Српската црква како патријаршија се вратила назад каде и припаѓала.
Пак, за православието не бил надлежен папата, никако султанот- муслиман.
Бидејќи немало еладска, влашка и скиптарска црква, такви народи немало.
Во Ларус во Југословенски народи под туѓинска власт (16- 18 век), на стр.
462, е картата на Јурисдикцијата на Пеќката патријаршија. Северно од Дрим, јужно
од Тетово и Штип е Пеќката патријаршија, а источно Цариградската патријашија.
Следи сите преостанати простори биле под Охридската архиепископија. На неа се
гледа дека под неа била 100% Арбанија. Па Арбаните биле 100% само нејзини чеда.
Во Ларус, во делот за Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
на стр. 126, се наведува: „Историските збивања и економските разлози биле узроци
за движење на нашите народи. Југословенското население со столетија мигрирало
во рамките на домовината и вон неа. Преселувањата негогаш имале големи размери, оти се покренувале десеттина илјади луѓе. Е позната големата селидба на Србите 1690. под Арсениј III Чарнојевиќ, кој обфатил околу 37.000 семејства. Тогаш
околу стотина илјади луѓе тргнале од Косово во Војводина и се населилево низината сè до Пешта. После австроунгарската окупација на Босна и Херцеговина околу
140.000 жители се преселиле во Санџак и Македонија, кои останале под Турција.
Се познати миграциите на Динарците, Косоварците и Македонците во северна Србија- Шумадија, Велика Поморавија и источна Србија. После првата светска војна
во Панонска низина се колонизирани многу доселеници од сиромашниот југ...“.
Во делот Југословенски народи под туѓинска власт XVI-XVIII век, на стр.
475, стои: „Кочинска краина...Додека селата во Србија, исто како и во Македонија,
во најголема мера биле изложени на читлучење, Белград се претворил во проприште на јаничарски буни и меѓусебни пресметки. Најпосле, во втората половина на
XVIII век дошло и до поголеми продори на Арбанасите во Србија, особено на Косово и Метохија, и во западна Македонија, во краиштата околу Кичево, Гостивар,
Тетово и Скопска Црна гора. Арбанасите не само да ја користеле прореденоста на
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тамошното население, кое ја напуштало земјата, туку и сталните меѓусебници на
скадарските паши и турските првенци вои градовите измеѓу Подгорица, Нови Пазар, Приштина, Призрен, сè до Битола“.
„Војувањето во Србија, со повеќе успеси, е продолжено 1789...со одлука на
Австрија дека поради избивање на француската револуција, сукоб со Прусија и изнедадната смрт на царот Јосиф II склучи мир со Турција. Прекидот на војувањето
кај Србите предизвикал не само поновен страв од турската ормазда, поради што од
земјата се иселиле околу 100.000 луѓе, туку и големо разочарување на сојузниците,
пред сè на Австрија. Према сведоштво на српските мемоариста, тогаш во народот
се врежало не само неповерување туку и омраза према Гермните…“.
Па имало само верски народи (Турци и Христијани), а и црквени народи.
Вотсон, на стр. 121, вели: „Во Отоманското Царство осумнаесеттото столелетие- отоманската власт, странците на Европа, па и самите христијани воглавно се
поистоветувале со православните христијани со Грците. Готово сите христијани
кои имале висока положба во црквата, или поседовале имоти или богатство стечено
со трговија, или заземале световни важни положби под султанот, биле Грци и се
сматрале Грци. Не се нарекувале со класичното име Хелени, туку со византиското
име за Римјани Ромаиои, или во турски облик Рум“.
Се разликува класично име Хелени, Римјани-Ромеји и Грци- припадници на
Цариградската патрјаршија.Па имало: Турци и Грци, посебно од Католици-Латини.
Латините до денес се сороботници со Исламот- само против православието.
Следи Католичката црква се борела со сите средства да завлаее врз Православната црква. При тоа Католичката црква се служи со најголеми фалсификати:
1. Како прв фалсификат и со најголеми последици до денес е таканаречената
Константинова даровница која е направена во Рим 750 година, со која му се дава
примат на папата врз православието, само не за обединување на христинанството
туку за потчинување на православието и негово разградување до уништување:
К. Пабст,67 на стр.45, пиши: „До во новиот век во Европа можело да биде говор само за историографијата...Заправо поради тоа нивно правно значење, веќе во
средниот век почесто е кривотворење на повелјата. Се сматрало дека отприлика половина зачувани повелја од меровиншкото време потполно или делимично се кривотворени, а меѓу повелјата кои се однесуваат на корисниците од редовите на свештенствата, пресметувајќи сè до во доцен среден век, се оценува дека дури две третини се комплетни или делимични фалсификати. Потполно измислување- како што
е ‘Константиновата даровница’, која тобоже е направена околу 370. година за време на царот Константин а заправо е изработена тек во 8. ст. и со која на папата му е
признат суверенитет над Рим и цела Италија па поради тоа служела како правна
подлога за папинските аспирации на црквената држава- се појавуваат ретко отколку делимични кривотворења на автентични повелја со бришење или додавање на
поедини реченици или делови на реченици; такви примери има доста во секоја
средновековна градска или самостанска архива. Ама и владетелите често посегнувале за такви фалсификати, како на пример Хабсбурговецот војвода Рудолф IV., кој
со кривотворениот документ ‘Privilegium maius’ 1358. самиот себе се прогласил готово суверен и од Римско-германското царство независен надвојвода австриски.
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Тој дури отишол така далеку своите права на Австрија ги изведил дури од Јулие
Цезар и царот Нерон“. (Љ.Кљакиќ, стр. 242, вели: “...наводно 312. година...“, Р.И.)
2. Ниеден антички автор, кој пишел за Александар Македонски, коине не го
споменал (во книгите)- тогаш коине не постоел. Само еден автор тоа го пишел. Тоа
бил само Квинт Руфиј. Меѓутоа, неговата книга била печатена само во 15 век н.е.тој денес важи за небрежен писател, кој не се воздржувал да пишува и измислици...
3. Марин Барлети (16 век) пиши дека Ѓорѓи Кастриот бил муслиман, значи,
обрежен, што никогаш не се случило. Па тој бил само тн.Скендербег- и други лаги.
4. Во ренесансата бригијката Богородица е заменета во Семирамида- како
проститутка=прости тутка: прости í Боже што таа се тутка (потиска, вјава, курва).
Историски имало Прв Рим, Втор Рим (Цариград) и Трет Рим (Москва).
П. Минх, на стр. 476, вели: „Русија, која од наездите на Монголите 1237-38.
се најдувала под власт на Татарите (освен Новгород и делови кои ги зазела Литва и
Полска), почнала на средината на 13. ст. поново да ојачува...
Годината 1462, во Москва дошол на власт Иван III…
Нешто подоцна успеал Иван III. да се му ‘отараси на тарскиот јарем’ ...
Со нападите на Литва, Ливонска и Шведска Иван III. створил жаришта...
Напоредо со територијалната експанзија, Иван Московското големо кнежевство го обликувал како строго централизирана држава...
Ивановата политика била успешна оти ја засновал на идеологија на автократска власт. Визант на концилот во Фиренце 1439. пристанал на унија со католичката црква, во замена за помош на Запад против Османлиите. Иако руската црква
í била подложна на цариградската патријаршија, Москва го осудила тоа попуштање како издајство на вистинското православие, и после падот на Цариград се верувало дека може да настапи како легитимен наследник на некогашното Источноримско Царство, бидејќи ја зачувала вистинската вера. Иван III. ја зел за жена Зоа (Софија), внука на последниот византиски цар, презел некои делови на византискиот и
крунидбениот церемојијал и на својот грб му го додал византискиот двоглав орел.
Згодимично почнала да се употребува царската тутула, која ја назначувала новата,
императорска положба на московскиот голем кнез, а исто така и ознака ‘самодржец
на цела Русија’, аналогно на титулата на грчките автократи. Во посланието на Ивановиот син Василиј, монахот Филотеј ги срочил нешто подоцна и основните црти
на новата идеологија: ‘Тоа е сега црква на новиот Трет Рим, на Твоето возвишено
царство на светата католичка апостолска црква која во православната христијанска
вера ја осветлува Земјата од сите страни појако отколку Сонцето. Знај. Величество,
побожни царе, дека сите царства на православната христијанска вера се стопиле во
твоето едино царство. На целата Земја едино си ти цар христијаните... Оти два Рима пропаднале, ама третиот стои, а четврт не ќе ни биде’ “.
Бидејќи ваква била состојбата, Ватикан бил носител на убиството руското
царско семејство, а не успеал да го убие рускиот патријарх- останало наследството.
Рим со својата католичка црква се носители на злото врз православието кога
тие во сојуз со исламот почнало да го истребуваат православието што започнало од
1071 година. Следат крстоносни војни и плачање на Источното Римско Царство.
Место тоа да биде браник за спречување да навлегува исламот, тие во сојуз со него
православната Мала Азија ја исламизирале, па им преостанал уште Балканот итн.
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П. Минх, на стр. 467, пиши: „Кога Турците 1453. го освоиле Цариград, тоа
бил последен чин во катастрофата на Византиското Царство. Последица на тоа
освојување биле недогледни. Иако опасноста веќе била одавно очита, христијанска
Европа одеднаш се соочила со акутна закана која со столетија битно влијаела на
европската историја. После падот на Цариград, Московската држава настапила
како наследник на Византиското Царство...а непресталното продирање на Османлите...Фрањо I., ‘најхристијански’ крал крал на Франција, отворено пактирал со султанот, а дури и папите со десетлетија потајно преговарале со Османлиите како
турската војна сила би ја искористиле за своите потполно световни цели“.
Османлиите биле Македонци-Комнени.За Комнен лично признал Мехмед II.
„Од скромниот почеток под Осман (1281-1326), основач на Османовото Царство, до заземањето на Цариград, Турците во беспримерен победнички поход ја
освоиле готово цела Мала Азија и големи делови на Балканот. Нив при тоа тек малку ги задржала наездата на Монголите под Тимур, чие царство се распаднало
(1405) неколку години после победата на Османлиите кај Ангора (Анкара). Импресивна експанзија продолжила под Мехмед II. (1451-85), освојувач на Цариград, кој
освојувајќи го Трапезунт и Караманија, потполно ја покорил Мала Азија, ја приморал Влашка и Тарскиот канат на Крим да му плаќа данок ја подвргнал по своја
власт Мореа (Пелопонез), Србија (1459), Босна (1463) и Албанија (1467), која под
водство на Скендербег залудно се бранела,68 те Црна Гора (1498), при што на Турците наголемо на рака му одела внатрешната неслога во тие земји. Генова ги изгубила своите упоришта на Црно и Егејско Море, снажната положба на Венеција на
Левантот јако се разнишала...Сулејман истодобно продирал и на запад, го зазел Белград (1521), ги победил Унгарците кај Мохача (1526) и 1529. со 100.000 момци и
стотина топови го опседнал Виена, иако без успех...“.
Следи тн.Византијци биле само Православни, а Турците само Муслимани.
Стр. 470: „Но на таа подлога не можело да се развие наследно благородништво, оти после смртта на спахиите леното му се враќало на султанот. Кога на тој
состав е заснована коњаничка војска повеќе не можела да ги задоволи нарастените
потреби, султаните створиле ‘нови чети’, јаничари, кое го створило јадрото на пешадијата. До тогаш тек повременото земање на заробеници во војската е озаконето
под Мурад I., кој одредил секој петти заробеник да оди на војничко школување. За
владеењето на султанот Мехмед I. и Мурат II. е воведено на ‘дервишите’, повремено да собираат ‘данок во крв’ од подјаремените христијански народи. Во правило
секоја петта година се собирале за јаничарскиот корпус деца од десет до петнаесет
години, синови на поданичкото христијанско население. Тие живееле во дечки
интеренати, се одгледувани строго во духот на исламот и со навршени 25 години
стапувале во јаничарска војска. Не се женеле, се одликувале со апсолутна верност
на султанот, а често успешно напредувале и во цивилната управа. Најголем дел на
беговите и везирите í припаѓал на таа потурчена каста. На границите на Османлиското Царство се ширел страв и трепет на лесната уришна коњица, ‘акинџии’ и ‘мартолози’ (припадници на пограничните чети, составени првенствено христијани).
Со повластени порески олеснувања или со посед на помали ленски добра, тие ‘жареле и палеле’, непрестано трагајќи за плен, при што не биле нималку обѕирни према населението. Целата војска во почетокот била доволна наоружена, иако систем68
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от на наоружување не бил единствен, а наспроти христијанската солдатеска, таа
војска била извонредно дисциплинирана. Ударна снага топовништвото, на кое веќе
во времето на султанот Мехмед II. свој допринос дале унгарските и германските
левачи на топови, не можел долго да му одолее ниеден град. Рачното огнено оружје
Турците го вовеле релативно доцна. Далечни патишта на опскрба можеле да се совладаат тек со помош на големиот возен парк, и транспортите зацело биле поранливи што поголем пат поминувале, па османлиската сила тоа повеќе слабела што
повеќе растела техничката надмоќ на христијанските војски“.
Се говори за „‘нови чети’, јаничари“: Јаничар=јани чар: Јоан Царот- Комнен.
Следи дервиши=дер виши, дери и виси, кои собирале „данок во крв“.
Најкрволочни биле Татарите и Черкезите, денес познати како Албанци=Арнаути, до денес христијански крвопијци. Такви во 19 век биле колонизирани меѓу
Врање и Шар Планина околу 1 милион- од нив за Правславните никогаш нема спас.
Се рече: „На границите на Османлиското Царство се ширел страв и трепет
на лесната уришна коњица, ‘акинџии’ “.
Арнаутите во 19 век во јужна Србија биле акинџии- во служба на султанот.
Се наведе: „‘мартолози’ (припадници на пограничните чети, составени првенствено христијани)“.
Па „мартолози“ бил тн.византиски поим- турски традиции се тн.византиски.
Следи турскиот јазик да биде наследник на тн.словенски јазик, коине, персиски, арапски и татаро-турски. На ваквата „мешавина“ основа останала монголската.
П. Минх, на стр. 475, вели: „До поголемо поместување на населението доаѓало за време на повлекување на османлиската држава од Средна Европа. Муслиманското население од изгубените покраини пред сè се населувало во Босна и Санџак, каде поради тоа ојачало исламското население. Нов бран повлекување на српското население према север предизвикало, покрај останатото, и политичката положба во времето тв. виенска војна (1683-99). Заедно со австриската војска се повлекувале према север во Војводина Србите (Православните, Р.И.) од Косово под
патријархот Арсениј III Чарнојевиќ.69 Кај таа селидба бил значаен зголемениот турски притисок на христијанското население. Во испразнетото Косово и Метохија потоа се населиле албански сточари“.
Се кажа за во денешна Јужна Србија: „потоа се населиле албански сточари“.
Албанија е мала земја и таа не е сточарска за наведеното да важи. Ова се потврдува со доказот, денес има два албански народи Арнаути=Геги и Скиптари=Тоски кои меѓусебно не се разбираат.Првите се со азиски (кавказко- црноморски) традици, а вторите со балканско потекло- одродени Бриги со сите бригиски гласови...
Па и денес вон Албанија се околу 90% Геги и 10% Скиптари- ова сè кажува.
Албанците со балканско-малоазиско потекло се дело само на Европјаните.
ЕВРОПЈАНИТЕ СО БАЛКАНСКО- МАЛОАЗИСКО ПОТЕКЛО
Бидејќи Европа не била населена, постојат повеќе докази- еве ја и пчелата.
Ова треба да се објасни со европската пчела во која се: темна европска, крањска, италијанска и кавказка. Темната се наоѓа во цела Европа, северно и западно
од Алпите и средна Русија. Крањската се наоѓа југоисточно од Алпите и Југослави69

Поимот чарно никогаш не бил српски. Следи сите несрпски традиции се избегнувале и бришеле...
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ја.70Го опфаќа цел Балкан и Подунавјето и од неа се опишани посебни облици: хрватска, банатска, македонска и карпатска. Ова е посветла од претходната. Италијанската се наоѓа во цела Италија- без Сицилија. Кавказката се наоѓа на Кавказ и е
слична на крањската.
Се потврдува, Подунавците и Карпатците се со балканско потекло, а како
нив биле и Кавказците. Следи заклучокот дека сите тие биле со потекло од југот со
кои биле пренесени домашни животни и културни растенија (житарици, мешункасти итн.) Бидејќи „Темната се наоѓа во цела Европа, северно и западно од Алпите и
средна Русија“, тие простори биле 100% населени само од и преку Балканот. Ова се
објаснува со доказот што темната пчела им содејствува на темните раси. Таква била монголската раса само со крвна група 0 и В, но без вегетеријанската крвна група
А за житарици и мешункасти хранива. И затоа на северните простори се ширеле темните Монголите, чиј бил конопот, црниот чај, свилата...само со коњи и овци.
Мора да се заклучи, никогаш немало словенски преселби- тие се 100% лага.
Со пчелата се потврдува,северна Русија сè уште не била донаселена-и лоза...
К.Ј. Нар,71на стр.88, пиши: „Од времето на ‘прекерамичкиот’ неолит има наоди кои готово не можат да се протолкуваат другчие отколку како човечки жртви.
Тие се често во врска со канибализмот и жртвување на животни. Необично често се
работи- особено изразити примери пружаат наодите во јужна Германија- за женски личности и деца (со дел заедно со младите свињи). Тоа упатува на концепција
кои се појавуваат во темелниот слој на историските високи култури на Средоземјето, и се живи во аграрните народи на денешното време, во облик на тајните заветни
свечености, обреди на иницијација, жртвување, светковина на мртвите и предожба
на плодноста, поготово во врска со војна и зорење на култивираното растение- особено во врска со женски принцип- нераздвoена врска измеѓу смртта и убивањето,
зачнувањето и множењето, на културните билки и плодноста. Машкиот елемент се
поврзува повеќе со сточарски аспекти на религиското, а со одгледувањето на говедото добива на значење културната употреба или обожување на говедото (јасно
изразено на пример во сликите на бикот, черепи на бик и овни, со дел со вистински
рогови, во светилиште во Чатал Хијик), како што и жртвување на рогатото благо го
потискува жрвувањето на свињи.Ни во неолитот покрај женските фигурици не изостануваат потполно оние машки, иако се ретки, и машката сфера, изгледа, се поврзува повеќе со симболите на говедо и секира. Исто така има доволно знаци појако
да се нагласуваат роднинските односи меѓу повисоките битија, да речеме Мајка
Земја, божица на плодноста, и нејзината ќерка која е невина девојка, а наравно се
истакнува, и машкиот принцип- како, да речеме, небеско боженство кое е маж на
Мајката Земја и татко на боженската ќерка“.
Европа била населена од Источното Средоземје,чии биле и животните. Овде
може да се разликува влијание на црната раса со канибализам, дури и обрежување.
Од Источното Средоземје почнало да се трага бакар и калај,суровина за бронза, и друга руда. Па на тие места почнало да се откопуват рудите, а потоа и топат.
Бидејќи најстар историски извор бил Херодотовиот, со него и се започнува:
Херодот, II-33, вели: „...Имено, и реката Истар почнува откај Келтите и градот Пирена и тече така што ја сече Европа по средината, а Келтите се надвор од Хе70
71
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ракловите Столбови и се соседи со Кинетите кои ги населуваат најзападните предели на Европа. А Истар, откако ќе ја помине цела Европа, се влева во водите на
Евксенскиот Понт каде што доселениците од Милет ја населиле Истрија“.
III-115: „...И, барем јас, не прифаќам дека постои некаква река која барбарите ја викаат Еридан,наводно се влева во морето на север, од каде што, прикажуваат,
доѓа килибарот, а не сум запознат ни со тоа дека постојат Каситерски Острови од
каде што ни доаѓа калајот. Имено, прво и самото име Еридан, како што е именувана таа наводна река, е хеленско, а не барбарско, а е измислена од некој поет. А
друго, не можев да чујам од некој што видел со свои очи, иако се трудев околу тоа,
сека постои море на таа страна на Европа. А сепак, нам калајот ни доаѓа од тие најоддалечени краишта, како и килибарот“.
А Еридан=е ридан; Ериган=е рига-наригува земја- црна; Еригон-Црна Река.
Црна Река се влива-ла во Црно Море- имало Бело (Егејско) и Сино (Јадран).
И Каситер, а=о, Коситер=косит ер=ар: косит=косит за коса која косит-ит=ет.
Во Ларус, на стр. 240, се наведува: „Техниката на бронзата стигнува на запад на брегот на Средоземно Море на почетокот на II милениум. Приморската трговија, која се обавува на сметка на источњаците долж европскиот брег, овозможува искористување на нови рудни богатства (калај од Галиција, злато од Ирска, бакар и калај од Велс и Корнвол) со кои исто така ќе снабдуваат и локалните центри
на металургијата и златарството. Ама главни центри на европската култура на бронзено доба настанале на почетокот на XVIII век (Тосцег, Унетис, Штраубинг) заблагодарувајќи на истражувањата на минералите во Херкинските масиви на централна Европа“.
К.Ј. Нар, на стр. 181, пиши: „Бидејќи бронзата сè повеќе стапувала во прв
план, морала потребата за метал да заземи клучно место. Бакар додуше имало на
многу места, ама калајот, нужно потребен за производство на бронза, бил редок (во
мали количини го имало во Тоскана, средна Франција и северна Португалија, ама
неговото вадење во тоа доба таму не може да се докаже; калајот повеќе отколку
икаде бил во Корнвал). Од другите ковини пред сè треба да се спомене среброто (во
југоисточна Шпанија) и злато (во Трансилванија и Ирска). Несумливо дека потребата за сировина не треба да се потценува како поттикнувачки фактор при создавање на европска бронзенодобна култура,ама исто така биле потребни одредени претпоставки за општственото потекло, организацијата со обртна поделба на работата и
концетрацијата на куповната моќ. Опрскрбата на Средоземјето не би била можна
без пазар на која би се можело да се ‘извезува’ друга роба.
Е разбирливо дека со новите врски нарочито ги користеле оние групи кои
биле во предност поради својата средишна положба на трговските патишта и поради наоѓалишта на сировини. Тука се развивале стопанско-општествени облици кои
ни се чини- слично како и пораните ‘колонии’ на Иберскиот Полуостров- во некоја
рака како барбарски одблесок на средоземните високи култури. Тоа вреди, на пример, за такавиканата весешка култура на јужна Англија која својата посебна положба очито му ја заблагодарува на богатството на Корнвал со калај и поволната положба на трговските патишта од Ирска, со нејзиното злато и бакар, и од северните
земји кои добивале јантар, во Бретанија и на Средоземјето. Таа примала источносредоземски елементи, посредувала во нивното пренесување понатаму, сè до во северозападното европско бреговно подрачје, а обратно го опремала јантарот сè до
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Грција, на Крит и Кипар. Освен значајната опрема на гробовите, ошптествената диференцијација и организација се очитува со големи земјени и дрвени греди и камени кругови. Нивни најпознат пример, такавиканото ‘Светилиште на соцето’ во Stonehenge лежи во средиште на весешката култура.Преносот на големите камења, нивното исправување и меѓусебно поврзување несумливо захтевале големи напори и
организациски потфати. Такавиканата унетичка кулура додуше нема такви споменици, ама ипак покажува слични структурни обележја, од средиштата во Чешка и
Моравија и на соседната Германија (со истакнати ‘кралски гробови’). И тие наоѓалишта биле на поволни клучни положби, на трговските патишта за злато, средоземни школки, фајанс и јантар, а и во подрачје на важни лежишта на ковини.
Спротивно на тоа, културата потполно со развиена бронзено доба, нарочито
во Средна Европа и во јужна Скадинавија покажува поравнотежени обележја на
гробните прилози, еднакво како што квантитавно-статистичко размислување чинат
поверојатни при тоа да имаме работа со покопување на широкото селско население, така и во самата гробна опрема сосем општо не може да се препознае никакво
‘аристократско’ својство. Дека барем во некои делови на подрачјето морало да постои внимание на вредна организација при поделбата на обртната работа, а нарочито производство на сировина, на пример, вадење на бакарна руда во алпскиот
простор: траги на рударење и обработка на руда упатува додуше на мали погони,
кои ипак преработувале отприлика четири кубни метри руда дневно,што значи дневно може да се добие повеќе од 300 кг бакар, што захтевало влог од отприлика 150
човечки работни снаги. Ама при тоа не треба да се чуди ако во целост во салцбуршко-тиролското бакарно рударство било истовремено вработено отприлика илјада
луѓе, и тоа прилично далеку од своите вистинските населбени подрачја. Така оддалечено сместување и ‘ослободување’ од темелното производство на прехрамбени
средства како и нужност на одговорвачко опскрбување ги надминале можностите
на поедини селски заедници и захтевале далекусежна организација која мора да била во рацете на некој помоќен општествен слој“.
К. Пабст, на стр. 40, вели: „Статиграфските редослед на наоди во Троја послужил како мерило за датирање на сите протоисториски групи на источното Средоземје. Тек во 20. ст. таа скала е усовршена со нови ископувања на други места. За
бронзено доба Средна и Северна Европа готово и да нема слични можности, оти таму не се зачувани значајни населби кои во така долго раздобје секогаш би биле наново изградени...“.
Следи за време на бронзеното доба Европа, вон Балканот, не била населена.
Х.Џ. Велс, на стр. 150, пиши: „ Се разбира дека усменото предание никогаш
не може да биде онолку постојано како пишено. Го менувале и преработувале, за
него имале свои тренутоци кога тоа било на глас како и мена на заборав. Према тоа
ние имаме сега само сосем изменети и преправени остатоци од онаа усмена книжевност на преисториско доба. Еден од најзанимлив и најобавештајен меѓу тие
преистириски ариски состави се зачувани во грчката Илијада. Некој давен облик
Илијада се кажувал веројатно на илјада години пред Христа, а тек можда околу
седум или шест стотини години пред Христа бил тој еп прв пат запишан. Со него
многу луѓе се бавеле во својство на писатели и поправувачи, мада грчкото предание подоцна му го припишуваат само на еден едини слеп бард по име Омер (Хомер), на кому му се припишува и Одисеја, по склоп многу подругчие и по дух и из-
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глед. Е можно многу пеачи од ариските пеачи биле слепи луѓе. Према професорот
Џ. Л. Мајрс, бардите ги ослепувале нарочито како би им оневозможеле да се одвојат од своето племе. Г. Лојд видел во Родезија некој свирач, кога неговиот поглавица го ослепил од ист разлог. Некои Словени на своите барди им давале назив
‘слепци’ “.
И затоа Илијада била тн.словенска со говедо и коњ кои биле само бригиски.
Пак, бригиското говедо било фригиско. Со преселбите до фрзизиско говедо.
Стр. 153: „Усмената книжевност на оние келтски народи која надирала кон
запад не се зачувала во онолкава потполност како кај Грците или кај Индијците.
Таа биле забележана на многу векови позние, и оттука, како и варварски, примитивен англиски Беовулф, го изгубил секој јасен траг за добата на селидбата во земјата на некој порано населен народ. Ако Преаријците во неа воопшто и се појавуваат, тоа е само како некој вид вилински народ од ирските скаски. Ирска, најголема одвоена од сите други заедници кои келтски говореле, најдолго и го задржале
својот примитивен живот. Таин, ирска Илијада, го опишува говедарскиот живот во
кој се употребува уште војна двоколка, како и војни пци, додека главите на побиените се односуваат обесени околу коњските вратови. Таин раскажува за едно грабнување на добиток. И овде, исто така се појавува ист општествен поредок каков
што ни прикажува Илијада. Поглавицата седи и се гости по големите дворани, себи
си ги градат тие дворани, и тука им пеат бардите и раскажуваат приказни; тамо се
пие и опијанува. Свештениците така многи не се запазуваат, ама постои некој вид
чаробници кои прорекуваат и гатаат“.
Па следи говедото, коњот, свињата, овцата, козата, кучето... биле балкански.
Се потврдува дека од Балканот низ Европа биле пренесени традициите итн.
Едвард Шаклетон,72 стр. 20, пиши: „Храбар човек, каков што бил, Питеј запловил вон границите на светот познат на грчката цивилизација. До крајот на неговото главно патување на целиот брег на Британскиот Остров, големи делови на
бреговите на западна Европа, те арктичките предели, се додадени на сумата на човековото целокупно знаењеза светот“.
„Датумот на Питијевата експедиција прилично точно е одредена за отприлика 325. година пред н.е., ама мотивите поради кои испловил малку се познати. Некои мислат дека отишол на пат према север во желба за проширувањето на своето
знаење, други се упатил да ја испита феникиската блокада, а уште некои дека грчките трговци го охрабриле да побара работници за калај кој од време на време се
појавувал на пазарите на ридниот му град Massiliea (денес Marseilles). До тоа време
калајот доаѓал во овие краишта од север, зацело со копнен трговски пат, кој ја
следел реката Рона низ Галија. Ма какви биле Питејевите мотиви, тој ќе се одвози
во непознато море, кое во машта го прогонило и да продре далеку вон меѓу населениот свет кој го познавале Грците“.
Стр. 22 слика: „Во 1. столетие п.н.е. рударите кои ваделе калај во Корнвал,
ги левале ковините во игноти од 68 кг. Кога Фениките порано со нив тргувале, Бритите уште не почнале да ја употребуваат печката за топење на рудата“.
Стр. 23 слика: „Хекатејевата карта (лево) ја покажува големината на светот
познат на Грците околу 500. п.н.е. Во отприлика 300. години п.н.е. картите (една од
72
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Ератостен е оприкажана долу) ги вклучувала и Британските острови, Индија, таинствениот ‘Туле’ и делови на јужна Русија“.
Стр. 25: „Ова не е лесно да се следи отколку неговата пловидба околу Британија, а е можно дека тоа бил дел на засебното патување. Према Страбон, ‘Питеј
кажува дека враќајќи се од отале (Thule) го отпловил сиот морски брег од Гадина
до Танаис (Дон).’ Ова секако ќе звучи како прилично необична изјава, оти Дон е
сматран граница на Азија“.
Херберт Џорџ Велс, на стр. 154, вели: „Во Омировите песни...Исто така се
проширија и по југот на Италија, која најпосле е названа Magna Graecia, а и околу
северниот брег на Средоземно Море. Го засновале градот Марсеј на местото каде
порано била феничката населба. И започнаа дури годината 735. пред Христа да се
населуваат по Сицилија, тука им се појавуваат како сопарници на Картагинците“.
Стр. 154: „Таа грчка просветеност која ја гледаме која се развија по јужна
Италија, по Грција и Мала Азија, во седмиот век пред Христа...“.
За просветеноста никаде ја нема Европа- не била населена за неа да се пиши.
Ј. Блајкен, на стр. 204, пиши: „Во првиот налет иселениците пред сè ги населиле сицилските и јужноиталските брегови; во правило се ограничувале на тоа на
брегот да основат град и околу него да запоседнат повеќе или помалку пространа
територија која им служела како господарска основица. Само малку градови- како
на пример Леонтин на Сицилија- е основано во внатрешноста на земјата. Имало
многу борби со стареседелците, ама со времето, кога мнозина бреговни појаси, а
нарочито кога најдобрите меѓу нив веќе биле запоседнати, меѓусебните сопарништва меѓу самите Грци постанале поважни отколку споровите со староседелците
кои како посе селско население после неголемиот отпор општо се повлекувало во
внатрешноста. Многу колонии, како Сиракуза, Акрагос (Агригенто) и Гела на Сицилија, како и Кима (Cuma), Сибарис, Кротонт и Тарент во јужна Италија, брзо стекнале големо значење; деломично тие основале и сопствени колонии-ќерки, па така
и Сибарис го основал Посејдониј (Паестум), а Гела Акрогас. Поединечно Грците
допреле и на источниот брег на Шпанија, а во големи групи на јужниот брег на Франција, каде е Масалија (Marseille) постанале средиште на грчката култура и основале многу нови градови. Во Африка, натаму, е населена Киренаика. Ама тежиштето на колонизацијата лежело- освен подрачјето на Сицилија и јужна Италија- на северните брегови на Егејско Море, во подрачјето на морските теснеци и на бреговите на Црно Море.Населувањето овде пред сè доаѓало од Милет кој наводно основал 90 колонии. Бреговите на тие подрачја конечно биле без икакви прекид запоседнати со грчки градови. Се колонизирани и бреговите на Јадранското и Илирското Море; овде доаѓало бродови од Коринт кој со тие свои основци водел смислена
трговска политика, па затоа настојувал своите градови-колонии или бар одреден
дел нив чврсто да ги поврзе со себе. Другите грчки колонии додуше чуствувале некоја морална обврска према својот матичен град, ама ипак истапувале како потполно независни, нови заедници внатре на светот на грчкиот свет“.
Бидејќи се говори за Јадранско Море, Венетско и Илирско, се продолжува:
Ј. Блајкен, на стр. 234, пиши: „Во време кога Рим од распрснати селски населби постепено се развивал во единствен град...италски племиња (Италци) кои во
Италија дошле во рамката на големата селидба на Индоевропјаните...Во Индоевропската селидба во Италија најпосле од исток дошле и илирските групи кои поради
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различните патишта по кои во текот на селидбата се движеле и поради нееднаквото
прифаќање на староседелските културни добра,исто така не биле никаква единствена група. Нивното населбено подрачје било во источниот дел на Падовската низина
(тука се населиле Венетите, по кои тоа подрачје подоцна се нарекло Венеција) и во
југоисточна Италија, сè до ‘остригите’ на Полуостров (таму се населиле Месапијците и Апулијците; по овие последни тоа подрачје тогаш е названо со Апулија,
италијански: Puglia). Илирските племиња, допреле и на Сицилија, каде успеале да
се задржат во западниот дел на островот (Елимијци)...“.
Ј. Блајкен, на стр. 235, пиши: „Римската легенда се поврзувала со основањето на Рим со тројанскиот круг на легендата. Према нејзините кажувања, тројанскиот јунак Енеј, побегнувајќи од запалената Троја, после долготрајните лутања дошол
во Лациј каде ја воспоставил својата власт и се оженил со Латинката Лавиниј. Неговиот син го соградил градот Алба Лонга, на Албанското Езеро (Castel Gandolfo) и
го втемелил кралскиот род на тој град кој се одржал околу 300 години (почнувајќи
од околу 1050. пр.н.е.). Од тој род потекнувале и двајца Ромул и Рем на кои законската баштина им ја преграбнал нивниот честољубив стрико кон настојувал за кралски наслов; ама нив ги отхранила волчица, а ги одгледал еден пастир...“.
Пак, Илијада била дело од Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.),
составена од три подрачја (магаре од Египет до со Месопотамија, коњ и говедо од
Бригија и Јадранските острови населувани од 6 век п.н.е).Па и затоа сè било/е јасно.
Следи најбитно да се говори за Европа: за тн.грчка писменост само на коине
пишат Цезар и Тацид. Токму тоа било дело само со на македонските колоности:
Ј. Блајкен, на стр. 246, вели: „Во секој случај...Како сами од себе, сите очи
најпосле се управувале на Македонија, едина динекаде уште не гибната грчка велесила. Таа 179. Персеј го наследил престолот својот татко Филип. Ни тој не можел
трајно да остане незафатен со противримското расположение. Римјаните морале да
се одлучат на поновен воен поход ако не сакале својата почетна положба на Исток
сосема да ја напуштат. После почетните неуспеси го поразиле Персеј кај Пидна
(168). Римската казнена пресуда била страшна. Македонија како кралство е укината, земјата е поделена на четири дела кои не смееле да имаат меѓу себно никакви
врски. Персејевите пријатели исто така морале тешко да се покајат на своите определувања. Илирскиот крал Генциј, кој го придружувал Персеј, после поразот против Римјаните кај Скадар (167) е одведен во заточеништво во Италија, а неговата
држава е поделена во три дела кои му се подвргнати на Рим те морале да му плаќаат годишен трибут. Епир нарочито тешко бил опустошен, а повеќе од 150.000 Епирци е продадено во ропство;од Егејскиот сојуз морало 1000 најугледни луѓе да одат
со римската војска во Италија како талци, па таму биле интернирани во разни италски покраински градови...“.(Во Македонија освен Епир имало и други области,Р.И.)
Според Елијан, илирските Бриги. А овде се говори за Персеј, кој бил во Бригија (Пелагонија).Па следи и: „Илирскиот крал Генциј, кој го придружувал Персеј“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “De origine et…Illyriorum…”, пиши:
„Казимир Шулц...Со тоа во врска Шулц го цитира Страбон, поткрепувајќи го со неговите наводи тврдењето за истоветност на Траките и Илирите: ... (латински, Р.И.)
А тоа значи: ‘Илирите и Траките не можеле да бидат туѓи едни на други ни
на каков начин, оти двата рода се со исто потекло, а освен тоа исто така имаат исти
обичаи и уредување и почитуваат исти богови.’
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Продолжувајќи го овој одломок,Шулц изнесува мошне занимливи податоци:
и Траките, како и Илирите го почитувале тројството, сочинето од три боженства.
Второ, имале исти називи за боженствата, те и на едните и другите Сатир им бил
‘Девади’, а Силен ‘Савади’, додека Бах, како врховно боженство, го називале ‘Савадиус’, или ‘Сабатиус’. Таа идентичност на Илирите и Траките одела дотаму, нпр.
Никола од Дамаск, жителите на Панонија и Дачаните, кои сите се викале Траки, ги
нарекол во својата биографија за ‘Август’ Илири. ‘Како би можеле, се прашува
Шулц, Илирите и Траките да бидат разлилчни, кога Трибалите, кои ги сматрале
Траки, Аристофан, Ливиј и Стефан Византиски кажуваат, дека се Илири ?“
„Разработувајќи тој ист предмет...не обавестува Шулц: ... (латински, Р.И.)
Значи: ‘Полибиј докажува како точно и дополнува, дека илирскиот јазик
исто така е македонски дијалект, а и тракискиот јазик... Бидејќи тоа е така, продолжува Шулц, и на совемениците исто така им е тешко да кажат, каде да се одредат
границите меѓу родовите така чврсто со крвно врска поврзани“.
Илирите и Венетите биле едно исто,со еден ист варварски=пелазгиски јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini...пиши:
„Како науката...Херодот рекол дека ‘Варварите’- сите говореле со ист јазик и имале
исти обичаи, па тоа се однесува и на ‘Варвари’, или Венди, кои уште Јулие Цезар
ги нашол на тлото на денешна Франција- некогашна Галија. Тука се Венетите- Вендите живееле најповеќе по бреговите на Атланскиот Океан, бавејски се со морепловство, бидејќи биле врсни градители на бродови. Јулие Цезар кажува, дека и во
едниот и во другиот надоаѓале сите останати. Бродови имале многу, сведочи римскиот заповедник, а имале и голема поморска моќ, држејќи ги сите луки во свои раце. Тие пак, кои не биле нивна своина, им биле потчиниети... Накратко, Јулие Цезар тие стари Венети, или Венди ги карактеризира како голема сила, а само со тоа и
би можеле да се објасни така голема експедиција...Така нешто во потполност се
сложувало со Цезаровото тврдење за Венетите како извонреди бродоградители, господари на поморски луки и за оние, кои ги контролирале поморските патишта. Уз
сè тоа, Венетите воделе трговија со британските острови“.
Во насловот Срби и Келти вели: „Но со тоа Шафарик и Суровјецки не завршуваат со обавестувањата со тие давни Вендо-Срби, па на исто место продолжуваат, дека Венетите, Венедите, Енетите, Хенетите, итн., живееле многу стотини години пред Херодот на Јадранско Море, водејќи жива трговија, заблагодарувајќи им на
своите чуени градови, чиј број изнесувал 50. На овие Венети им припаѓале, измеѓу
останатите: Норици, Салаоссу, Венони, Винделици, Истријани, Таулантини, Далмати, Илири... Седиштата на тие Венети се простирале долж Јадранското Море, преку островото Анкона, до Епир,а оттаму северно, према внатрешноста на Балканот,
па сé до Дунав, а оттамузападно преку Илирија, Штајерска, Тирол, Баварска- до
езерото Брегенцер, каде се граничеле со Реците и Хелвеќаните. Сите тие краишта,
дознаваме понатаму, иземено пределот измеѓу Анкона и По, имале голема мрежа
канали, слични на Египет, поради многу вода и поплави. Авторите не се сложуваат
во потполност во однос на тие Венети; по едни тие биле од Медија, по други од Пафлагонија, а по трети од Галија. Меѓутоа, во едно се сложуваат сите, а тоа е она
што го напишал Полибиј:
‘GENS VETUSTISSIMA IN ITALIA ET ALIA A GALLIS UTENTES LINGUA’,

те.: ‘Најстар народ во Италија, кој се служел со различит јазик од галскиот’.
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Добро обавестените Шафарик и Суројевцки кажуваат, дека веќе во Ромулово доба Римјаните им се дивеле на нивните сини очи, додека извонредното ‘хенетско одгледување на коњи и мазги ги споменува уште и Хомер. По Плиниј, нивниот
јазик за Римјаните особено бил тежок, меѓутоа, Суровјецки и Шафарик кажуваат,
печатот на нивните зборови, кои допреле до нас, мошне лесно се за распознавања,
оти се словенски... со чисто словенски корени“.
Па со колонизирањето на Македонците, се пренесуваат наведените поими.
Ама колонизирањето продолжило и во следните векови. Имало и со Готите.
Ото Цирер,73на стр,201, пиши дека од Далмација тргнале: „....80.000 војници
да следат повеќеструко заробени, жени,деца и потчинети“.(2, 3, 4, 5...х 80.000, Р.И.)
Доналд Булог,74 на стр. 168, пиши за Кралот Теодорих: „...Како Прокоп,
источноримски историчар на 6. век соопштува, под владата на Теодорих нема никаква неправедност наспрема неготските поданици...борбеноспособните мажи ја
правеле околу една петтина до четвртина од Теодориховата придружба; ама само
ако за ова еден број од приближно 200.000 луѓе во основа се постави, бројот на готските војници ипак бил помал отколку бројот на жителите на тогашниот Рим...“.
Со Готите од Далмација биле однесени Далматинците, кои биле Венети и
Илири. Следи да биде создадена Венеција, а и да се населат Далматинци во севрозападните морски брегови на Европа. Нивни наследници биле Викинзите, чиј центар станал Цариград. Овој град имал врска со најпоморците Млечаните, чија врска
била и со Венеција и Викинзите. Ама и со Феники=Пени=Апени-ни, Вени=Венети.
Со Готите била преселбата на Баските- тие биле колонисти.Следат и поими:
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Срби и постанокот на писмото, во под
а) Заклучок за потеклото на писмото..., наведува: „Од претходните карти...Словените...А некогаш на европскиот запад биле и на Атлантикот, каде Цезар дословно
ги утаманил во Галија, ипак останало нешто, што не може да доведе во заблуда; тоа
е јазикот на Баските, кои содржат сигурно измеѓу 30 и 40% српски зборови. Но
далеку од тоа, овде дури и да покушаме, да се впуштиме во тој проблем, ние само
го предложуваме како предмет на една голема идна студија. Напоменуваме уште
една ствар; се знае, дека баскискиот јазик не спаѓа во група на индоевропски идиоми, но вотолку е занимливо да се установи, откаде Србите и Баските така голем
процент на истоветно и слично лексичко благо ?! Ќе биде, дека е мешавина измеѓу
оние прастари Срби во исто така стара Иберија и тамошните претставници...“.
Олга Луковиќ-Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini... наведува:
„Ако би влегувале...Исто тоа би вредело и за именката ‘харач’, бидејќи, глаголот
‘харати го најдуваме и во баскискиот јазик, на другиот крај на Европа, одн. на брегот на Атлантик, кај Баските... Сите тое се теми за обработка, ако еден ден сакаме
да ја установиме бар онаа вистина, за која уште имаме елементи...“.
Скотите биле од скот,75кои како скотој биле населени.Тие имаат фустани како што имало во пелагонските села, с.Кукуречани- Битола. Тие не носеле пантолони,а скотската гајда76 била од македонска овца,дури со македонски ритам 7 осмини.
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Радослав Катичиќ, на стр. 169, пиши: „На пророкот Илија уз Волос сме наишле во тој контекст, а
натприродно битие викано ‘житни дед’ не е друго туку само богот Волос. Скотни богъ, на кој поганските Руси им се заколнувале на Византијците. И житото, е наиме, скотъ ‘благо’, не е само стока. А
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За Скоти еве јазична врска: Рослинг=рос линг=линк, Единбург=един бург ...
За врската со македонските колонисти еве ги и Маите, а исто било и со другите Белци во Америка. Тие биле од изчезнатата флота на Александар Македонски.
Митолошки од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес...
Следи Маја како Бригијка била Девица- Богородица. Врската била со Дајбог
кој бил бригиска Баба- божицата Ма (мама), дури Индра бригиски Јарец. Ова не било сè, дури „Кришна (Водолија)“ била: Водолија=Видолија=Битолија=Битол-а. Па
тој бил пелагонски град, со Пелистер на кого Зевс фрлал секајца: Σ=С-ила=ила=Ил.
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 река77...црвени нижени пиперки...народни песни и игри итн.
Маите имаат орловски нос,78како 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.
Монголските Индијанци со ДНК како на Кореа и Тајван и само со крвна група 0 живееле во шатори. Значи, немале градежи.А пак, градежите на белите Индијанци биле како на Белците од изчезнатата флота на Александар Македеонски. Тие
таму однеле традиции од Персија,Месопотамија, Египет и Балканот (Македонија...)
со приложување на човечки жртви на богот, како Перун=Зевс, египетски начин на
балзамирање, египетски хиероглифи, тн.грчко писмо...и вадење срце (Семирамида).
Овде следи јазикот на Европјаните бил со пелазгиска=тн.словенска основа.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Грчки и латински, го пиши следново:
„На жалост, Шнелер не ни објаснува, откаде огранок на ‘пелазгиски јазик’
во Реција, каде обично се зема, дека Пелазгите ја населиле Грција, па и Италија...
Но откаде тие на Алпите ? Оти античка Реција, во која овде е збор, се протегала од
двете страни на Алпите, кои дури со овој свој дел се називале ‘ретски Алпи’,
заземајќи дел на денешен Тирол и Баварија, ма и Швајцарија. Не ни е можно овде
го препознаваме како Волос по тоа што е дарител на житното богатство и повеќе управо по брадата.
Го називаат житни дедо, неговиот народ, и кога одавно го бил покрстил, ипак и понатму го позива
иако сега нешто поприкриен.Тука како да не била зазорната скврност на поганството“.(Велес=Велс)
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Франките и за времето на Карло Велики ја имале гајдата. Па Франките биле со балканско потекло.
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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.
Со тоа што европската наука во разматрање не ги зема/прифаќа тн.словенски јазици, е само заговор.
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Мајите и Баските биле со орлов нос-и Мехмед II(Минх-стр.472),кој сам признал дека бил Комнен.
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ние да влегуваме уште во извесна теорија, по која старите Ресени (те. Етрурци) би
слегле од наведените делови во нивните подоцнежни седишта во Италија...
Значи, откаде на Алпите народ, чиј јазик í припаѓа на ‘пелазгиската јазична
група’, ‘инодоевропска теорија’, но и неа стварите не изгледаат многу појасно. Меѓутоа, ако ли собереме сè што во оваа студија е изнесено за автохтоните антички
Срби, подоцна Словени, кои од Подунавјето за разминале по цела Европа, со тоа
стварта необично се упростува...Ако се сетиме ли- после тоа- дека Пелазгите оделе
уз текот на Сава, па го преминале понатаму во истиот правец, тогаш навистина постанува некорисно, овде во тој смисол ма што да се додаде. Да го додадеме кон тоа
тврдењето на Јан Колар, дека Словените биле и пред Келтите, и пред Римјаните во
цела горна Италија, не само во нејзиниот венецијански и ломбардиски дел, веќе и
во денешна Швајцарија, па и Тирол, делот на Баварија, во Реција и во Норикум. Кога тако ги поставиме стварите, постанува сè так јасно, да појасно не може да биде“.
Преселбите биле по пат Вардар- Морава- Дунав...Рајна...- од 5 век Склавини.
Пелазгиски јазик бил тн.словенски, а таков бил и на Келтите-илирски Бриги.
Пак, латински јазик бил нов-дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
Па Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini...пиши:
„После предното, Суровјецки и Шафарик говорат понатаму во својот дел за зборови во англискиот јазик, кои можат да се објаснат само со помош на словенски и
тоа- во прв ред- со помош на српските говорни варијанти, како нпр.: анг.(срп) to
beat (бити), murk (мрк), murky (мрк), mute (мутав), meat (месо), to stoop (ступати,
ступити) sty! (стој!) ...
Овде сме прикажале само неколку примери, кои ги навеле нашите двајца
слависти. Меѓутоа, оваа листа би можела да се продолжи во недоглед, што е само
доказ, дека една совесна јазична студија во таа смисла, би донела, покрај, веќе постоечкиот напредок на лингвистиката во нашата доба, неочекувана светлост, која
поради збрката за ‘Пелазгите’, ‘Варварите’, а во најново доба за ‘Индоевропјаните’
-уште во потполност не можело да се пробие.
Во врска со тоа, одма да предупредиме на еден занимлив членок на Милош
Црњански, под наслов: ‘Откаде потекнуваат имињата на нашите реки и брда’, кој
тој го напишал како синтеза на своите запазувања специјално за београдски неделен лист ‘НИН’ (од 1980. г.).
Својот членок Црњански го отпочнал со цитирање на заклучоците на американскиот професор и археолог Albright:
‘Their name are sametimes preserved for thousands of jears’.
Таа мисла американскиот професор ја напишал со желба да потврди, дека
брдата и реките со своите имиња допираат до најдалечна минатост, што го утврдиле- на разни географски подрачја- не само археолози, туку и географи, лингвисти и
историчари. Во овој конкретен случај, Црњански мислел на брда, реки и места во
Англија, кои нахнадно добиле англосаксонски и скадинавски имиња; меѓутоа, на
античките Птоломејеви карти, па во старите споменици на Ирска, Велс, Англија и
Шкотска, тие се другчии...Кога се споредат со имињата на нашите брда и реки, тие,
те. оние древни имиња, со нив мошне сродни, а некои просто се истозвучни со географските имиња во балканските српски земји...79
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Бидејќи паралелно ги преставил имињата на мноштво брда и реки во Британското Островје и во српските земји на Балканот, Црњански при крајот заклучува:
‘И другите зборови хидрографски на британските Острови звучат славофоно. Тешко е дека тоа се транскрипција на препишувачи. Секако, дека во имињата и
на нашите и британските реки- можда уште постари, со санскритски корени и санскритски врски,ама тешко дека славофоноста на келтските и нашите реки е случајна.
По наше мислење, тоа се сезнации на преисториски допири и врски!...
Сосем на крајот на својата кратка, ама содржајна расправа, Црњански не
обавестува, дека имињата со ‘словенско’ потекло, нпр. во Шкотска, на професорот
Chadwick му задава многу глаболки, па наведува кои: Улије (со латиница испишано
-Ullie), потоа Ладо и Малена...’ Црњански заклучува, велејќи, дека се работи за мали шкотски зборови: ‘Ние мислиме дека се словенски !’
На тоа би додале: ‘И тоа потполно !’ Уз напомена; Еве уште една тема, која
мора да се обработи како посебна студија. Во таа студија- уз ономастика- мора да
се размотри мошне озбилно и етнолошката проблематика, особено тргнувајќи од
прашањата на Ежен Питар (Eugènen Pittard), откаде присуство на така голем процент припадници на динарската раса во Англија ? Неговите размислувања со тоа во
врска се мошне интересантни и би била- не само штета, туку и голем грев да се
остави она, што го отпочнал, без завршеток, те. без разјаснување, како и кога Динарците се нашле- како што еден современ песник сака да каже- во Велика Братанија,
одн. Велика Британија ?“.
Се кажа: „На тоа би додале: ‘И тоа потполно !’“27 Следи објаснување под 27:
„Кога веќе ги допирнавме Британските Острови, да споменеме, дека овој ист
проблем постој и во современа Франција. Со тоа во врска би морало да се проучи
големиот француски речник на сите општини во цела држава (Dictionnaire des communes de France), на што би требало да се приклучат археолошките наоди, меѓу кои
се најдуваат и такви, за кои француските стручњаци- дури и тие!- не можат да кажат ништо прецизно... Овде го наведуваме како прво попрсје на древното словенско и српско боженство Триглав ! Таа нова, голема и озбилна работа би тебало да
ги обфати уз мноштво необјаснети географски називи и имиња на лица, сè до професорот Сербе (Serbe) на Сорбона, кој предава латински јазик“.
„Продолжувајќи го своето излагање...Апендини напоменува, дека Сарматите
се тракиски населеници, и дека Полјаците се потомци на Сарматите (Sarmatarum
Sobotes). Во истиот овој оддел Апендини тврди, дека Полјаците својот првобитен
бог го називале ‘Јесу’... Над ова тврдење мораме длабоко да се замислиме ! ОтиАпендини објаснува:
‘JESSE, vel JES TAM DEUM, QUAM EST SINGNIFICET’,
‘ЈЕСЕ, или ЈЕС- е толку бог, колку EST го означува’.
Оваа мисла веќе напред ја допревме. Зачудувајќи, дека изјавата на еврејскиот Јахве е идентичен со она, што Апендини ни изнесува како тракиско-словенска традиција… Овој предмет би морал да се подвргне на испитување, кое би се вршело со најголема озбилност, со обѕир на неговата деликатност… Но на наше изненадување со тоа не се приведува на крај, бидејќи, после него следи уште едно,
Апендини, наиме, во продолжувањето пиши: (Јахве - х = јаве=јавен, Р.И.)
‘…JESSE… ex quo fonte HESUS Gallorum Deus fortasse derivavit’
‘Јесе.. од кој извор можда потекнува галскиот бог ХЕСУС’.
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Модерните прирачници, како нпр. велики ‘Ларус’ не донесува за тој бог никакво објаснување. Меѓутоа, Dictionnaire Universel d’Histoire et de Geographie (Универзален речник на историјата и географијата), од 1872. г. го донесува, s.v., ова објаснување: Хесус, Бог на Галите. Ги предводел борбите и бил на чело на пеачите.
Почести му се укажувале со проливање на човечка крв. Го претставувале наоружен
со секира. Современите научници гледаат на него како на освојувач, кој дошол од
исток и му се припишува воведување на дриузмот во Галија’.80
Овде поново сме допирнале една нова тема- тема за дриудизмот. Изгледа дека називот ‘ДРУИД’ најдобро може да се објасни со помош на српскиот јазик, со
најголема логика и едноставност. Но при оваа прилика не сакаме ни да покушаме,
уште во тој проблем да влегуваме, повикувајќи се на Живанчевиќ, кој напишал
еден краток, ама значаен есеј за Келтите, при што го освоил принципот на толкување на некои келтски поими, ослонувајќи се на јазикот на Словените. Таа Живанчевиќева расправа ќе ја прикажеме во друга книга на оваа студија, а овде ќе се вратиме на Апендини.
Апендини, наиме, не се задржува само на боженството ЈЕСЕ. Тој говори и за
чуената божица СЕМЕЛА, која- се сматра, припаѓа на грчката митологија- па и
онаа од Илијада, е земена од тракиската митолошка ризница. Апендини ја доведува
божицата Семела во врска со називот ‘ЗЕМЈА’...па заклулува:
‘…etymon ita illyricum est, ut in nulla alia lingua posit inveniri’.
‘Етимологијата е ‘илирска’- така, да ни во еден друг јазик не може да се најде’, оти- како што рековме- СЕМЕЛА доаѓа од ЗЕМЈА...Тој потоа наредува и други боженства, но сè тоа е предмет на посебни нови студии...“.
Во насловот Срби и Келти се наведува: „Понајпрво, ни називот на славните
‘Друиди’ не изгледа потполно јасен, оти со апсолутна точност се установило, дали
тој доаѓа од ‘келтското’ ‘дерв’, те. ‘дрво’, или од ‘келтско дру’ и ‘вид’, те. ‘дру-ги
вид’. Ево, што со тоа во врска пиши Мишел Клод Тушар, во соработка со Бартелемиј (Michel-Claude Touchard avec collaboration de Guy Bartélémy) на стр 30. нивното
дело, во оделот под наслов ‘Во потрага за наследство’ ... ...
‘Друидите береле имела.Нивното име може да се изведе од келтскиот ‘дерв’,
што значи ‘даб’. Тоа може исто така да има корен во келтските зборови ‘дру’ и
‘вид’, што заедно би дало значење ‘оној кој поседува потполно знаење’(те. ‘други’внатрешни ‘вид’)...“.
Меѓутоа, само Друид=дрвид=дрвит=дрв ит. А ова ит е бригиско за трето лице еднина.Тоа било даб, кој му бил посветен на бригискиот Зевс-тој станал келтски.
„Чекајќи го излегувањето...кратка расправа под наслов ‘Келти и Срби’ на
Илија М. Живанчевиќ, која ја отпочнува непосредно со поставување на проблеми:
‘Денес се сматра дека келтските обичаји, јазик и вера најдобро се зачувани
во Бретања, Велс и Ирска. Келтистите во ирските Заги откриле најголемо боженство ‘Луг’, чие име го носат голем број важни места како Лион, Лугудунум, итн. Со
помош на тие заги покушале и значењето на споменатото боженство да го објаснат,
трагајќи му го вистинското место во верскиот систем на Келтите...’ “.
А само истогласно: зага=кага=кажа; Лион=лион (лиов-лион-лиот), Орлеанс=
орле ан[он тн.словенско]с, Лугидунум=луги дунум: дуну=дуна=дунав- да се дувни.
Бидејќи тн.несловенски јазици се службени-повеќерасни нема истогласност.
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„Лужице е демунитив од зборот Луг. Ама освен неа, како што, према Лот, во
Галија четириесет имиња добиле име по Луг, како и во сите словенски земји многу
места добиле назив исто така по Луг: Луже, Лужна, Лужец, Лужани, Лужанки, Лужнице, итн. (К. Кадлец: Првобитно словенско право пред X век, 1924. г. стр. 13, во
превод на Т. Тарановски). Кај Кадлец, навистина, овие називи погрешно се толкуваат како каљуга, ама таа погрешка дошла услед непознавање правила за претворање г во ж, што, востанатото, се јавува и во формирање на францускиот јазик.
Значи, Тацит Луг го нашол во Германија, кај Словените, Србите од Средна
Европа.
Подудареноста на келтскиот луг со српскиот не е обична јазична случајност,
оти и сите други поими кои означуваат Луков круг имаат еквивалент во српскиот
јазик. На пример епопејата ‘Втората битка Мојтуре“ во која Луг сака да влезе во
Тариниот двор. Тара е една од најубавите планини во Западна Србија, а ако е келтски Луг, како српска Шума, тогаш во својот конкретен случај треба да се персофиницира со доаѓањето на пролетта или леттата на Тара. Во келтската епопеја келтскиот Луг има епитет Samhildanach, а самиот Лот samh се толкува како Лето“.
„Луг, израз на најголема келтска светиња, значи, несумливо е српски збор.
Ама не само овој. Сите келтски племиња поредени кај Цезар (De bello gall.) носат
српски имиња: Брановиќи, VII, 75; Лемовиќи (Ломовиќи) VII, 75; (и кај Тацит Герм. XI 19); Беловци II, V, VIII; Лативиќи I, како и имиња на келтските водачи: Думнори (к) ќ; Оргентри (кс) ќ; Верцигернтори (кс) ќ; итн; а како што веќе е напоменото, за ознака на Германите и Цезар и Тацит се служи со словенскиот збор- Неметес- Нематес“. (Т=ц, пита=пица, Р.И.)
Следи одродените тн.Словени мноштво тн.словенски зборови избегнале ...
Авторката продолжува со наведувањата на Суровјецки и Шафарик:
„На 47. страна дознаваме уште, дека денешниот француска Вандеја (Vendee)
е успомен на Амориканските Венди, на кои веќе давно им нестанало под латински
меч омраза и бес према ‘варварите’... од нив, значи, останало само уште името, во
кое денешните нивни потомци воопшто повеќе не се препознаат, додека денес туѓата земја се кријат дела на нивните раце и попрсјето на нивниот бог Триглав, со три
глави, за кого Милош Милојевиќ пиши на основ на српските народни песни, кој
самиот тој ги запишал, бидејќи, дека тие во неговото доба уште секогаш постоеле...
Замислувајќи ја тагата со која овој историчар пишел- во врска со Триглав- за старите српски поими на Тројството и за бојата на древното српско знаме, е нераздвојно
поврзано со истиот бог- црвено-сино-бело, од кои секоја претставува замислен симбол на давните мудреци, ние овде можеме да го прикажеме само цртежот на истиот овој бог, најден во некогашната српска Тракија, каде исто така сурово е загушено српското име...81 На онов на овој цртеж може да се замисли Триглавовото попрсје, најдено во Франција“.
Следи и наслов: „Ведска Priya, современа српска Прија, скадинавска Freya и
стара словенска божица Priya“. (Прија + м = Пријам до со Тројанско потекло, Р.И.)
„Ова поглавје имаме да му заблагодариме на полскиот автор на минатиот
век. Војциех Кетризински и неговото дело ‘Лужичани- допринос на праисторијата
на западните Словени и Винди’, до кого сме дошле во германско издание. Како и
сите студии на овој вид оваа содржи драгоцени сведоштва, кои на жалост- во ова
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прилика никако не можеме да ја анализираме. Како и толку пати во текот на овој
труд, можеме само да дотакнеме некои поединости, кои би можеле да ги побудат
научниците да ги развијат, пробудат и свестрано обработат.
Да го земеме, нпр., одделот под Б. ‘Директни докази’ (‘Directe Eweise’)- ‘Die
Inder oder Winden an der Ostseeküste’, те. ‘Инди или Винди на Балтичко Море’.
Почнувајќи го тој свој оддел со тврдење, дека Виндите, одн. балтичките Срби, уште пред Христа ја населувале Поморанија и брегот на Балтичко Море, кое по
нив се викало Виндско Море, Кетрзински одма преоѓа директно на стварта, цитирајќи го Мела III, 5, кое на наведеното место рекол како по сведоштвото на Корнелиј Непот, римски проконзул на Галија, Квинт Метел Целер, 59. година пред Христа, добил на дар ‘Некои Инди’ (Indos quosdam) од кралот на Боите, кои бурата ги
исфрлила ‘од индиските води’ на германскиот брег (ex Indicis aequoribis…in Germania litora…)
За истото тоа сведоштво говори и Плиниј, го продолжува својот приказ Кетрзински, во кн. II, г. 67., со една различна варијанта, што се однесува на даровницата, која- по Плинијевото пишење- не е крал на Боите, туку Свевите, што е уште
еден доказ за немарот на античките писатели, кога се работело за ‘варварските’ народи. Како што Плиниј сведочи, кралот на Свевите му дал на Квинт Метел Целер,
кој како проконзул бил Афријанев колега во Галија:
‘Индите, кои поради трговија патувале од Индија, ама бурата ги исфрлила
во Германија.’
Тој текст кај Плиниј гласи:
‘…Indos…qui ex India commercial causa navigantes tempestatibus on Germania
abrepri.’
Дека тие ‘Инди’ биле, како што Германите и денес кажуваат, Винди, или Венди, одн. Словени и тоа Балтички Срби, за тоа сјајно расправа во својата теза докажува мошне уверливо непроценливи Шафарик во своите ‘Славјански старожитности’, св. 1, гл. 8, точка 3.
Развивајќи ја темата, Кетрзински, да би им го олеснал трудот на идните истражувачи ја цитира библиографијата, која овде ние ќе ја поновиме- но не само за
идните српски научни работници, туку и за странци, на кои овие проблеми можда
им се познати само оддалеку, а можда ни толку. Оваа библиографија е наведена на
с. 77. и 78. на споменатата студија на Војциех Кетрзински, а еве како таа изгледа:
- Schafarik, Slawische Alterthümer, I, 8., 3.
- Tacitus, Germania, 45.
- Ptolemaeus, III, 5.
- Cassiodorus, Variae, 5., 2.
- Jordanes, De rebus Get. 5. und 23.
- Schafarik, Slaw. Alterth., II, 672.
- Tacitus, Germania 46.
- Cf. Aethius ed. Wuttke, p. 44.
Не можеме, а овде да не изразиме со најдлабоко жалење на мислате: на кој
степен денес би била целокупната наука за Србите и за Словените, воопшто, да и
самите српски и словенски научници не го прифатиле разорното германско учење
на берлинско- виенската школа за Словените како за подоцнежни придојденци во
Европа ! Зошто така дивно- во цел еден низ свесни истражувачи- им се спротиста-
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вил Шафарик, нпр., сматрајќи и докажувајќи, дека Србите во Европа биле староседелци !“
Грешката е во тоа што за Германи и тн.Словени се говорело само од 19 век,
а не порано. Па дотогаш Германите биле оформени со два католички службени јазици (латински и Франков), а почнал и третиот протестантски германски јазик. Ова
било во спротивно на денешните тн.Словени кои не биле одродени од својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- тн.Словени биле само католизирани, но не
протестантизрани. Инаку кажано, тн.Словени биле само Повеќебожци, а Римјаните
на Балканот и низ Европа биле само христијанизирани (православни и католици).
„Кетрзински- бидејќи донекаде го обработил поглавјето за Индите, Виндите,
одн. Балтичките Срби на античкото време, во поглавјето за имињата на реките: Висула, Вистула, или Вискла, па Лаба и Одра, од. српско потекло, те етимолошки не
можат да се објаснат на становиште ни со еден друг јазик. По Малиновски, како
авторот понатаму пиши, сите тие имиња некогаш имале стварни значења, а тек со
времето се претвориле во географски називи. За Вистула пак посебно расправа Шафарик во ‘Старожитности славјански’, I кн., стр. 494.
Мошне би било занимливо да се изучат сите документи кои постојат за античката словенска божица Јесен, или Јасни, за која Германецот Zeuss јасно тврдел,
дека е словенско боженство. Наиме, иако Тацит (Germ., гл.9.) тоа боженство го споменува во врска со Германија и Германите, при што е јасно дека ни Римјаните, како
ни Грците не воделе сметка за посебностите на племињата кои живееле на тој простор на Европа, Цојс со исправност на чесен научник изрекол, дека култот на таа
стара словенска божица постои од прадавни времиња, па сè до средниот век, те. долго уште по појавата на христијанството- и тоа секаде измеѓу Лаба, одн. германски
Елба и Висла. Тацит на напред споменато место тоа боженство го назвал- не со
словенско име, кое Кетрзински го пиши тројако; Jesse, Jessen и Jassni, туку со името на египетското боженство Изис...“.
Боженствата им припаѓале на Повеќебожците, а такви биле сите тн.Словени.
Боженствата биле едни исти со потекло од источното Средноморие, само со
различни имиња.На тој народ јазикот им бил ист: Арменија=Ерменија, Лаба=Елба...
„После тоа, почнувајќи од с. 82, Кетрзински расправа за старите словенски,
одн. српски називи распространети широко на некогашната, а и современата Германија, особено во поречјето на старата српска Лаба. На приложената географска
карта во оваа студија,работено сосем независно од Кетрзински, уште денес најдуваме потврда за постоење на српски географски називи на територијата на Германија, потполно идентични со многу географски имиња широко на српските земји на
Балканскиот Полуостров. Овде е еден важен и мошне интересен детал, кој науката
уште доволно не го искористила и кој, со обѕир на новата ‘Подунавска теорија’ добива сè повеќе значење.
Многу ни е жал, што во оваа студија не можеме да се бавиме со текстот на
нашиот автор, кој се однесува на Семноните (почнувајќи од с.86.) погрешно воврстени во Свеви- Германи. Германските истражувачи, кои им поклониле полно поверување на Страбон, Тацит и Птоломеј, а чии имиња преставуваат авторитет: Zeuss, Müllenhof, Wackernagel, сите тие довијале и покушувале на сите можни начини, да го објаснат постанокот на името Семнони, но без успех, оти на основ на етимологијата никако не можеле да ги вбројат во германско племе Свеви. Затоа Кетр-
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зински нагласува нешто, за што германските истражувачи не воделе сметка, а тоа,
дека Семноните биле на свое тло, на бреговите на средна Елба, многу пред што таму се населиле Германите. Ево, на кој начин Кетрзински тоа го соопштува:
‘Dass die Semnonen nicht Sueben gewesen sind, sondern schon seit grauester
Vorzeit in ihren Wohnitzen auf dem rechten Ufer der mittleren Elbe gewohnt haben, beweis ferner das graue Alterthum ihrer heiliegen Haine; die Sueben aber sind zu Augusts
Zeiten über die Elbe gegangen,konnten also dort noch keine uralten Heiligthümer haben.’
Еве го преводот на соопштувањето на Кетрзински:
‘Дека Семнионите не биле Свеви, туку (народ), кој од најдавното претисториско време живеел на десниот брег на средна Лаба (Елба), докажува понатаму и
непродорната старост на нивните свети гаеви; меѓутоа, Свевите тек во Августово
доба ја преминале Елба, те према тоа не можеле таму да имаат свои светишта.’
Не впуштувајќи се, значи, во ова мошне занимливо размотрување ние само
во најкратко ќе го дотакнеме заклучоците на полскиот автор, кој на с. 89. кажува,
дека земјата (die Erde) на Словените земени (lat.humus), е старословенска земи, чешки земе, полски зиеми, а во другите словенски јазици зема, сема, што точно одговара на ведското Семено. Всушност, го дотакнавме ова поглавје само поради оваа
ведско-санскритска етимологија на името на тоа прастаро српско племе... кое било;
земно, земјано, или на тоа слично, те. од праискона í припаѓало на таа земја, па
Тацит и пиши: ‘…inde initia gentis… ex humo…’ Семнионите, значи, се сматрани
деца на земјата, те. Земни, па Тацит со нив во врска додава (Ger. 39.), нивното име,
како што кажува Кетрзиски, на римски начин:
‘…vetustissimos se nobillissimosque…Semnones memorant.’
Што ќе рече: ‘Семноните се сматраат најстари и најблагородни...’
Да ги оставиме Семноните, -изостанувајќи ги сите други древни словенскосрпски племиња, кои, како докуменирано тврди Кетрзински, од вајкаде, од времето
од кое нема никакви историски податоци, би живееле на тлото на Германија, при
што тој особено ги повлекува (с.111) двата брега на Елба (auf beiden Ufer der Elbe
gewessen), овде уште само сме споменале, што истиот автор кажува за некогаш општо и ‘домашно’ име на Србите, кои биле населени уз Семнионите. Во насловот на
тоа поглвје стои ‘Сибини, или Сирбини’, а во текстот малку пониско: Србини, Сербен, уз објаснување испод текстот:
‘Денес Срб, Серб, Сербе, а ни обликот Сербин не е необичен’,
а уз што Кетрзински надоврзува еден стих на полски:
‘Przy nim Serbin zalosny dlugi smyczek wlecze.’
Зад тоа следи објаснување:
‘Morsztyn z Raciborka, swiatowa roskosz. Cf. Wisniewski: hist. literatury Polskiej, VII, p. 19.’ “.
Се потврдува дека Германите биле само едно- одродени тн.Словени.
„Поседувајќи само еден мал полско-француски речник, само ќе кажам за
што во горниот стих се работи, без прецизен превод. Кога во долната напомена се
види, ќе биде да се работи за ‘сватовската раскош’, те. за обавестувањата посветени
веројатно на сватовски обичаји, изнесени во историјата на полската литература од
Вишњевски, во одделот VII, нс стр. 19. Во стихот пак се споменува жалосен Србин,
кој пред себе долгата стрела е напнува... Во мојот речник ‘влече’ се толкува како
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‘mettre en circuit’, ‘да се стави во погон’, а бидејќи, дека е во прашање стрела, претпоставувам, дека е глагол кој го употребив на своето место.
Задржувајќи се и понатаму на српското име, писателот го споменува Грим.
Славниот Јаков Грим, напоменува Кетрзински (с.116) отпочнал да се бави со името
Срби. Меѓутоа, како не сакал да признае, дека Србите од давните времиња имало
измеѓу Елба (српска Лаба, Албе) и Висла, тој тие истражувања потполно ги напуштил- разбирливо, сосем во духот на тендециозната германска школа !
Кетрзински кажува, дека после Страбон за тие Срби пишел Вибија Секвестер, кој- по Шафарик- живееле измеѓу 500-600 г. по Христа, додека други стручњаци го префлуваат во четврт век. Кај оној последен името Срби е опишано сосем
накарадно:
Albis Germaniae Suebos a Cervetiis dividit, mergitur in Oceanum.
Секвестер овде пиши, дека реката ‘Алба, одн. денешна Елба Германија ја
дели Свевите од Цервеција и се влива во Океанот.’
Да би објаснал откаде оваква изобиличување на името Срби, авторот објаснува, дека писателите на тоа давно време во страните зборови често ги претворувале ‘Б’ во ‘У’ или ‘УУ’, или ‘В’, додека ‘С’ го изопачувале во ‘З’, па затоа во
Цервенциис лесно се препознава името Сербен, особено уште од тоа, што во извесни преписи истиот авторот, те. Секвестер Вибија, доаѓа во облик Сервициис“.
Нужно е толкување истогласно само истогласно:Серб=серп=срп=срб-Србин.
„Ист овој проблем го иритирал и Шафарик, кој со него се бави на повеќе места на своите ‘Славјански старожитности’ (I, 173, 175, 177, и II, 658). На страна 117.
на своето дело Кетрзински повадил од наведените Шафарикови места некои унакажани облици на српски имиња, кои навистина се запрепастувачки, како нпр.: Зериуани, вместо Сербиани; Циеруисти, вместо Србиште; Циертви, весто Зербен, Сербен (град); Цервиста, Киррусти, Кирусти, Зербисте (Зербст); Зурбици и Цурбици,
денес Zörbig.
Тие Срби, го заклучува Кетризински ова кратко поглавие, на крајот на V век
по Христа биле победени од Тирингиј, додека 530. г. заедно со тириншките кралеви
биле присоединети на франковото царство, да 630. г. би покушале, од него да се
отцепат...“.
„И конечно,прескокнувајќи многу поединости, кои би имале желба подлабоко да ги обработиме, да преминеме на одделот, на кого Кетрзински му дал наслов:
‘Nerthus, eine slawische Gottheit; Germanen auf slawischen Boden’, што значи:
‘Нертус, едно боженство на Словените; Германи на словенско тло’.
Кетрзински доста опширно коментира за ова боженство, прецизирајќи, дека
го споменал Тацит во глава 14, на својата ‘Германија’, чиј култ им го припишал на
разните германски племиња. Меѓутоа, иако Римјанинот го спојува култот на тоа
боженство со Германите, Кетризински- не негирајќи, дека тоа на вистина било така- категорично кажува, дека- по римски начин е напишано Нертус (Nerthus)- не
било германско, туку по потекло исклучиво словенско боженство, кое Германите
го презеле од Словените, на што ние ќе додадеме од Балтичките Срби. Германските
истражувачи, продолжува Кетризински, исто ово боженство го довеле со нордиското боженство Niordh, Niördh, или Niördr потполно идентификувајќи го со Тацитовиот Nerthus, уз поблиска ознака ‘terra mater’, те. ‘мајка земја’. Да би го докажал и
ја потврдил словенската припадност на боженството Нертус, Кетризински мошне
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убедливо развија тема за мошне големата давнина на словенското, одн. српското
потекло, употребувајќи го дури и мошне јазикот израз: ‘…die in die allergraueste
Vorzeit hinaufreichen…’, те.: потекло, ‘кој достига длабокоа темнина на првите времиња..’. Еден од најзанинливи аргументи од неколкуте оддломки од скадинавските
Еди, во кои алузијата на старината на Словените-Срби-Венди-Вани му е совршена
јасна- но не само алузијата на секако една мошне занимлива тема, која би требало
посебно да се обработи, поготово, што тоа е давно српско боженство. Праслика на
Нереја, на морскиот бог на грчката митологија и неговите ќерки Нереида, на сталните Посејдонови пратилици, чиј број се издигнувал на 50“.
Бидејќи Нертус било тн.словенско боженство, Германите биле тн.Словени.
„Сосема независно од Кетризински, ние овде додаваме, дека грчкиот облик
е необјаснив од становиште на грчкиот, управо како Тацитовиот од становиште на
германски јазик. Оти, во грчкиот не ќе најдеме ни една јазична форма, а поготово
не глагол, или глаголски корен, кој би можел да послужи како база на облиците на
имињата: Νηρελοσ, Νηρειζ, Νηρευζ, Νηρηινη, Νηρικιλοζ, Νηρικοζ, Νηριτηζ, Νηριτοζ,
те. Нереиос, Нереис, Нереус, Нереине, Нерекиос, Неритес, Неритос. Меѓутоа, општо е познато, дека едно име, пред што постане име, имало некое конкретно значење. Значи, како во грчкиот, рековме, исто така и во германскиот, тоа првобитно
значење на боженството Нертус, не е можно да се најде.
Пак ако покушаме, да најдеме од српски јазик, во него ќе го најдеме глаголот ‘по-нир-ати’, во кого се најдува коренот нир-; ист овој глаголски облик одговара на старословенската форма со исто значење; паѓа под вода, одн. впаѓа во водата.
Пак ако покушаме одговорувачкиот корен да го најдеме во ведскиот, ќе го најдеме
мошне лесно во субстатив ‘нира’, што дословно значи вода.82 Ако погледаме во речникот на Вук Стафановиќ Караџиќ, најпрво ќе ја најдеме именката ‘по-нир-ање’
со значење:
‘Das Versinken (des Flusses) unter die Erde; fluminis sub terram clapsus.’
Уз глаголот пак ‘по-нир-ати’ Вуку пиши: imf., те. вода:
‘Sich unter due Erde verlieren; sub terram aheo (de flumine).’
Вуковото објаснување, значи, гласи:
‘Имперфективно, одн, трајно значење, кое се однесува на вода: да се изгуби
под земја; отиде под земја (за река).’
Не расчленувајќи го понатаму овој занимлив проблем, да воочиме, дека ведскиот корен потполно се поновува во српскиот глагол. А по разните научници, ‘српски за словенските јазици е она, што латински за јазиците од него што произлегле.’ Така, како наведува Кетрзински во своето поглавје за боженството Нертус,
кого овде тек само го датакнавме, со поновување на истиот тој корен во различни
варијанти, ќе го најдеме во сите словенски јазици“.
Следи српски јазик бил македонскиот тн.старословенски јазик, а во Дунавска Србија се говорело како во македонските говори со ва-на-та:пушката, куќата...
„Кетризински најпрво го цитира старопруски Нериа = острово, или полуострово. Кон тоа тој додава, дека Сјенкјевиќ во ‘Праце хисторичне и политичне’,
на стр 32. ги навел следните места од едно повелје на Светоплуг и на германските
ритери од годината 1248. во која се кажува:
‘Concessimus Santopolco et haeredibus suis insulam, que vocatur Nerie.’
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Тоа значи: ‘Му даваме (отстапуваме) на Светоплук и на неговите наследници острово кое се вика Неире.‘
После ова ќе го најдеме полскиот облик ‘нерзје’, па руското ‘нур’,за кое Шафарик во ‘Старожитности’ (I, 198) напишал, дека значи земја. Во полскиот исто така постој уште еден израз- ‘нора’, што означува ‘пештера под земја’. На чешки пак
‘норе’ значи понор, а ‘нерост’- минерал, додека ‘неростество’ царство на руди (минерали); во литвански ‘норагас’ е еден дел на плуг, со кој се ора земјата. Тоа би биле значења кое се однесува на земјата, после што Кетризински дава примери во кој
ист тој корен служи за ознака на вода; нпр.: литвански- ‘нарас’ и ‘нерас’- ронилец;
‘неру’- пливање; ‘неру’ и ‘нерти’- ронење, а исто така и ‘ниру’, ‘нирти’. Чешки е
‘нор’- езеро; ‘норити’- вронување, потонување; ‘норек’, ‘норец’ и ‘нурек’- ронилец;
‘нурта’, секогаш на чешки, есте длабина. На полски ‘нарзаќ’ значи вронување, потонување; ‘нарзач сич’ е пливање; ‘нурек’, ‘нор’ и ‘норовник’- ронител. Полски
‘укрием’ значи испод вода, ‘нурт’ е водена струја, а ‘нурта’- длабина. Кетрзински
сосем сигурно воопшто не го знаел српскиот јазик на балканските Срби, оти инаку
овде би го уврстил српскиот глагол ‘гњурачи’, итн. Исто така, кога го прикажал
‘старословенскиот’ глагол ‘понирати’, во општо не споменал, дека тој облик е карактеристичен облик на српскиот јазик, управо како и именката од истиот корен ‘понирање’. Старословенскиот облик го дополнил со рутенски и руски ‘нирјати’, што
исто значи понирање. (Руски и српски се македонскот тн.старословенски, Р.И.)
Но со претходното не е исцрпена листата на изведеници од давните санскритски именки како: Нарев, Наревка, Нур, Нурзе, Нурчик, Нерис, Норин, Нури, Нор,
Нер, Нурза, Норинија, Нарт, Наројка, Неретва, Норин, Нерета, Норинск, Норка, Норскаја.
Значи, во случај на старото српско боженсто, чие име Тацит го запишал како
Нертус- било дека тоа било боженство земја, или пак поврзано со вода, за него ќе
најдеме доволно обавестувања во словенските јазици. При ова не смееме да заборавиме дека споменатиот француски славист Сипријан Робер, кој извонредно е познавач на словенската старина, а сосем посебно на српските, рекол (за посебно говориме во поглавјето посветено нему): ‘Да би се разбрала грчката митологија, е неопходно да ја познава словенската’, а бидејќи од сите денешни Словени само Србите биле од првото грчко населување нивни соседи, е јасно, дека ‘словенската’
митологија била српска. Да поновиме уште еднаш: себе си допуштаме вака да се
изразуваме затоа, што името Словен се јавува веќе во подмаклото доба на христијанството, додека Србин, како што рече Шафарик ‘прастаро, првобитно и домашно
име...’ “.
Никогаш немало Еладци посебен народ. А ни Србите не се посебен народ.83
Се потврдува името Срби од срб=срп е прастаро,а Склавини само од 5-6 век.
„Во секој случај, цел претходен одломок се однесува на нешто, што, штоили доволно не се изучувало, или пак нималку не се изучувало, како што ќе биде и
следното, во кое ќе прикажеме уште една празнина во науката, поврзана исто така
со едно мошне карактеристичен српски збор, кој од ведските времиња до денес не
се изменил. Заправо, сè ова до сега го сматраме само вовед за оној последен одломок, кој во толкава мера е фрапантен, да се чудиме, како е можно, научниците да
допуштиле, да така едноставни подрачја да останат во својот почетен стадиум ?
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Наиме, прастарото словенско боженство- Нертус, добило во Скадинавија,
подразбирајќи ги тука и Лангобардите, при нивното спуштање на југ, двојник во
скадинавскиот Niörd, или Niördr... Далеку нас би не одвело, уште да објаснуваме,
по какви јазични закони Нертус се претворила во Ниерд, одн. Ниердр; тоа Кетрзински мошне убаво го извел, додавајќи, дека тоа боженство кај истите тие Скадинавци имало две убави деца: Ereyr и Freya,84 за кое Кетрзински недвосмислено кажува, дека исто така била: ‘…wanischen, d.h wendischen, slawischen Ursprung…’, одн.:
‘вански, те. вендски, те. словенско потекло’, на што ќе додадеме- српски, оти само
Шафарик во своите Славјански старожитности’ на неколку десеттина страни документирано докажал, дека Вендите биле Срби и тоа поглавито Срби на балтичките
области. Во останатото, ќе видиме, и ова боженство, чие име кај Скадинавците е
деформирано, носи потполно српско име, кое како заедничка именка е зачувана
уште од ведските, а секако и предведските времиња.
Понајпрво, Фрејр и Фреја биле пријателски боженства, кои околу себе го расипале благословот, одликувајќи се особено со сјај, убавина и мудрост; како такви,
тие дарувале благостојба, која произлегува од љубовта и богатството.
Германските научници узалуд трагале да ја објаснат етимологијата на Фрејра и Фреје, повикувајќи се на Сакс Граматикус, Грим, па дури и на Улфилиниот
превод, но узалуд.
Не влегувајќи овде во подолг нордијски мит за наведените боженства, кои за
нашата студија не е битен, да наведеме најпрво една едина реченица на Војциех Кетрзински од страна 104:
‘Ihr Name lautet in rein slawischer Form Priya’…’Ihr Wesen entspricht nachder
mater verborum der latenischen Venus; Priya ist demnoch die Göttin der Lichte.’
Еве го горниот навод во превод:
‘Нејзиното име гласи во потполен словенски облик Прија...Нејзиното битие
одговара по (речникот) мајка на зборот латински (божица) Венера; према тоа Прија
е божица на љубовта.’
Мислиме, дека во врска со овој пример- дури на читателот, кој српскиот јазик не го знае- немаме потреба да докажуваме, дека тој збор, одн. во овој случај
име, е чисто српско. Воедно, овој пример уште еднаш ни дава за право дека ‘словенскиот’, кога се работи за давните времиња, да го промениме во српски. Во исто
време, констатираме- со чудење и со жалост, дека Кетрзински воопшто не се заинтересирал за упоредувањето на тој збор со одговорвачкиот збор во српски. Ама
ипак, тој српски цитирал- не како српски, туку како старословенски, доведувајќи го
во врска името на боженството Прија, со глаголот пријати, а да не ни споменал, дека тој уште секогаш српски глагол, без промена на обликот и значењето. Уз тоа тој
ја наведува полската именка прзијажњ, што српско е пријателство; полскиот пријациел што е пријатељ, сродник и најпосле спрзијаќ,што значи: да се дава предност,
да се штити. Тука Кетрзински се зауставува, развивајќи ја понатаму тематаза приоритетот на Словените од двете страни на Елба, кои таму живееле од најдавната минатост, многу пред него што Германите се појавиле како освојувачи; и овде исправувам ‘Словени’ во Срби!“ („не како српски, туку како старословенски“, Р.И.)
Српскиот јазик бил нов јазик и без битност за авторот него да го познавал.
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„Незнаејќи, дали Кетрзински намерно- можда од верски разлози, како што
тоа е случај денес кај Хрватите- изоставување на српското име, или едноставно поради непознавање на чистота и архаичноста на тој словенски ‘јазик мајка’, како
што го назвал Сипријан Робер, во што не можеме да веруваме, оти полските интелектуални и книжевни кругови во негово доба- ако ништо друго, знаеле за Вук, кој
бил во Полска... Освен тоа, во тоа доба Вуковиот речник исто така бил познат, секако понајпрво меѓу славистите... Преоѓајќи преку тој проблем, кој би сакале да го
согледаме во вистинска светлост и благоданоста на Кетрзински на неговиот марлив
труд, ние немаме потреба, на ова место понатаму да се бавиме со неговиот дел, оти
само тој дел работа би можел да се протегне на повеќе стотини страници. Вместо
тоа, ние ќе се сконцетрираме на неговото обавестување за чисто ‘словенско’ прадавно боженство, по името Прија, кое исто така ќе ни послужи како доказ, дека имаме право, кога место ‘словенски’ дополнува,е со ‘српски’. Всушност, има случаеви,
а тие се доста чести,кога едноставно би можеле да ја изоставиме придавката ‘словенски’, ставајќи на негово место само ‘српски’. Прастарото боженство Прија е еден
таков пример, оти тоа било српско боженство, многу пред него што називот Словен бил усвоен. Како се осудуваме да го напишеме овој збор ? Одговорот е мошне
едноставен и тој може да се даде само со упоредни примери, кои нас ќе не одведат
до ведската именка ‘прија’, идентична уште секогаш на постоечката српска, која ни
најмалку не се изменила, значи ‘Прија’ “.
Авторката претерува со српско, а против тн.словенско, што не е допуштено.
Таа е во заблуда, затоашто имало тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и
Словени-според слово.Следи Русите за Словени се изјасниле само 860 год. (Фотиј).
„Но понајпрво, бидејќи Кетрзински навел одговорувачки полски изрази, на
сродна древна ‘Прија’, да погледаме, што имаат Русите, особено затоа, што кога се
врши ‘голема’ лингвистичка компарација, тогаш од современите словенски јазици
понајпрво мисли на руски јазик. Во прилично големиот ‘руско-француски словар’,
кој го издала московската ‘Совјетска енциклопедија’, 1969. г., ќе го најдеме на одговорувачко место: при®ази, а потоа при®телÍ, при®телÍница, при®тно, при®тностÍ, при®тнìŸ- и ништо повеќе. Во секој случај, управо како и во полскиот, недостасува првобитниот облик ‘прија’. Во едно овој чинител ќе не потикне, да многу
поозбилно да поразмислиме за Нестор Чесни Киевски, за Сипријан Робер и за Великата француска енциклопедија, каде се најдува тврдењето, дека ширењето на
Словените се вршело од подунавскиот базен... Оти, како другчие би можело да се
објасни постоење на чисто балканско-српско-ведска ‘прија’ кај Скадинавците ?!“.
Авторката, во вториот наслов во нејзината книга Јазикот како доказ на старината на еден народ, во поднасловот ќ) Милош С. Милојевиќ за истите вести на
Константин (како што тој пиши) Порфироѓенит (ваква личност никогаш немало туку само Порфирогенит=пор фиро генит=женит: пора пиро женит) наведува: „Во
тие свои ‘Одломци...’, Милојевиќ влегува- не само во историските, туку и во
етногафски и јазични проблеми...на исто место понатаму Милојевиќ пиши:
‘...на нашиот српски јазик во делот на Маќедонија и Тракија, или стара Рашка. Тоа се огледа нарочито во оние додатоци кај Бугарите како: сребро то, благо
то, пушка та...Ова за делот на македонските Срби и за сите Рашани, или Тракијци
покажува..., дека на нив се впливила бугарштина, а не да им е тоа монголштина.
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Тоа исто најдуваме кај Велико-Русите околу Архангелско и Белото, или Леденото
Море... Пример имаме за тоа кај Максимовиќ (Год. на север. Сп. 1864. г. II...)“.
Се потврдува Србите и Русите говореле македонски со в-н-т: пушкава-пушкана=пушката, како и за бригиското трето лице еднина со ит: Пор-фиро-ген-ит.
Пак, падежните руски и српски јазик се само македонски тн.старословенски.
Па тн.старословенски според Русите е староруски, а за Србите старосрпски.
Се наведе: „како и во полскиот, недостасува првобитниот облик ‘Прија’12.
За ова има објаснување под 12: „На жалост, немам можност да проверам, како таа ствар стои во бугарскиот. Не е исклучено, дека ‘прија’ се употребува кај Бугарите во истиот смисол како и кај Србите, бидејќи, дека подрачјето на денешна
Бугарија било- сè до доаѓањето на бугарските завојувачи- чисто српско подрачје“.
Бидејќи Македонија до 1808 година била до реката Дунав, што со Цојне се
променало, а има и тн.српско предание дека Белград и Смедерево се во Македонија,залудно авторката ја крие вистината: денешните Македонци, Бугари,Срби, Црногорци...се еден ист народ- тие меѓусебно се разбираат. А ова кај Германите не важи.
Се кажа: „...Во едно овој чинител ќе не потикне, да многу поозбилно да поразмислиме за Нестор Чесни Киевски, за Сипријан Робер и за Великата француска
енциклопедија, каде се најдува тврдењето, дека ширењето на Словените се вршело
од подунавскиот базен... Оти, како другчие би можело да се објасни постоење на
чисто балканско-српско-ведска ‘прија’ кај Скадинавците ?!“. “.
Се потврдува, никогаш немало преселби на Балканот на посебни словенски
народ, и дека цела Европа, со се Скадинавија, се со балканско-малоазиско потекло.
„Бидејќи овде сакаме- сè што се однесува на српскиот јазик- да кажеме со
примери, те тие примери би можеле да ги изречеме ‘напамет’. Меѓутоа, дека и тука
се ослонуваме на непобитниот авторитет на Вук Стефан Караџиќ, најпрво, а потоа
на Данчиќевите ‘Коријени’“.
Вук Караџич со својот српски јазик бил во 19 век- овде се говори историски.
В.Карачиќ покрај руски народ со руски јазик создал и српски народ со јазик.
„Еве, значи, што наведува Вук: прија, пријак, пријаков, пријан, пријатан,
пријатељ, пријатељање, пријателити се, пријатељати се, пријатељашење, пријатељашити се, пријатељев, пријатељавање, пријатељеље, пријатељити се, пријатељица, пријатељичин, пријатељовати, пријатељски, пријатљство, пријати, пријашин“.
Во Македонија се говори за Вукови знаци и гласови, кои не постоеле онаму
каде се говорело со в-н-т на Балканот со се Русија-доказ тестамент на Дубровчанин
кој го наведува Стјепан Антолјак85- Вук Карачиќ го внел гласот ј, го отфрлил темниот вокал-тн.словенска и српска одлика, а извршил и германизирање на именкитетој ја внел слабата и мешовита промена на именките од германскиот јазик. Следи
кога се обединувале Германите, тој создал покрај рускиот и втор нов српски народ.
„Данчиќ пак во своите ‘Коренима с ријечима од њих посталијем’, на с. 131.,
вака ја развива истата оваа тема:
‘При-, угаѓати; љубити. Самогласно се продлабочува, те во словенските јазици гласи...’
Ние се чудиме, дека Данчиќ овде говори за ‘словенски’ јазици, иако примерите кои ги наведува се исклучиво српски. Еден пропуст за себе повлекува други,
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Стр. 907: „Најстариот зачуван тестамент на хрватски јазик (латиница), составен во Скопје (1598)“.
Тој бил на Петар Стјепановиќ од Риека Дубровачка (Омбла)“. Не се користи ј туку и, не ќ туку ч...
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те после сета жива мака да се потполнат сите празнини и да се покушат да се
исправат сите заблуди !) Следи Даничиќевите примери изведеници од санскритски
корен при- во српскиот јазик: прија, пријин, пријан, пријак, пријашин, прико, пришо, пришиќ; пријатан; старо: пријазан; пријати, пријатељ, непријатељ, препријатељ, пријатељица, пријателство, непријатељтство, пријатељски, непријатељски,
пријатељити се, опријателити се, распријатељити, спријатељити се, пријатељати се,
пријатетељовати се, паријатељашити се.
Овде ние се ограничуваме само на претходното, не развивајќи ги уште и сите детали од Monier Monier-Williams и од Санскритско-француски најдобар речник
до сега, чии автори се Stchoupak-Nitti-Renon, при наведувањето на санскритскиот
корен при-, одн.- иако санскритско-ведските зборови со најголема леснотија можеме да ги напишиме со кирилица, ние ќе го почитуваме установеното правило и
ќе ги испишеме со латиница; така, значи, горниот корен ќе биде: pri-, уз кој најдуваме облици: prinati, prinite, priyate, priyti, prinayati. Уз што можеме да надоврзиме
други варијанти на српскиот глагол од ист корен: пријањати со сите негови изведеници, што спаѓа во една голема и мошне детална посебна студија.
Покрај сè, што напред наведовме, при студијата на санскритскиот, српски
воопшто не се споменува, а на негово место се става попштениот поим ‘слав’, како,
нпр., управо кај коренот при- Monier Monier- Williams. Всушност, разни авторитети
со тоа се нехотице ги потврдуваат заклучоците на Сипријан Робер, Ами Буе и др.,
кои тврделе, дека српски јазик е ‘мајка-јазик’ на сите денешни словенски говори.
Но да ги поновиме споредувањата на изразите од основата при- во разните индоевропски јазици во управо споменатиот санскритско- англиски речник“.
Македонскиот тн.старословенски бил со говор од Солунско, кој настанал со
реформа на македонскиот Александријски јазик коине- без словенското и српското.
Според Фредегар, Македонците и Франките потекнале од Пријам=прија-м.
“Cf. Got. frijôn, frijônds; Germ. friunt, freund; Ang. Sax. freond; Eng. friend;
Slav. prijati; Lith. pretelius.
Слободни сме да кажеме, дека редоследот би морал да биде таков, она
‘слов’ да биде ставено на прво место и тоа не ‘слав’, туку српски, оти српските облици ‘прија’, ‘пријати’, итн. дословно се стари ведско- санскритски облици со истовенет корен, таму и ваму при-. Управо кај Виљемс првиот збор ‘прија’ наведено како ‘R.V.’, те. ‘ригведска’, а таа во српскиот јазик ги означува не само оние, што
Монте-Виљемс ги наведува, туку и оние ознаки на една родбинска врска, заснована
во прв ред на љубов, кој му се поклонува на семејството, со кое се стапува во родство. А Емил Бурноф самиот не тврдел, дека се роднински имиња, одн. родбински
називи, настанале во првата фаза на јазичниот развиток, при што во својата студија
í посветивме посебно поглавје. И монечно да преминеме на ведска прија:
- Priya- beloved, dear to, liked, favourite… (RV)
- Priyakara- causing, or giving pleasure…
- Priyatiti- hospitably…
- Priyapriya- pleasant…things…
- Priyata- the being dear
- Priyatva- the being dear, beloved, etc., etc., etc.
- Priyavrata- having desirable ordonances or found of obedience (said of the
gods), RV…
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Всушност, со обѕир на сврхата на оваа студија, наша задача, како примери
да ги наведеме само оние изрази, кои му припаѓаат на најстариот дел на ‘Веда’ на
санскритски јазик претрпел многу промени. Наиме, бидејќи, дека најстарите химни
во Индија ги донеле тв. Аријевци (денес за тоа како да не се води многу сметка на
катедрите на тв. ‘индологија’- бар така тој впечаток сум го добила на Сорбона- оддел ‘Ecole des Hautes Etudes’), било нужно, дека тој јазик:- настанал под едно друго
поднебје- да претрпи и извесни отстапувања од своите првобитни форми“.
Бидејќи „најстарите химни во Индија ги донеле“ Белците од Источното Средоземје, ова било и со традиции на Белците во Европа, кој најдоцна бил населен.
„Во горната листа, само првиот и последниот збор се означени како ргведски, па за нас тие се најважни, уз една трета- ‘Пријоштрија’- Priyasriya, loving caws,
amorous (said of a bull), а тоа мошне многу потсетува на еден друг израз- ‘Стриноприја’, што значи ‘оној кој сака жена’ во Рг-Веда, управо како што тоа уште може да се каже во современиот српски јазик.
Со ова ќе завршиме- уз една сосем мала напомена, која му ја должиме на
Војцијех Кострзински. Бидејќи, дека сме ги споменале ‘Аријевците’, би било мошне пожелно, таа тема- толку обработувана- да се обработи на овој начин, кој обично се избегнува, а која измеѓу резултатите до кои дошле најеминентните слависти
(меѓу нив во прв ред Шафарик), уз свесно проучување на сè она, што Кетрзински
навел во својата студија за Лужичаните, одн. Лужичките Срби, кои- по Тацит- (Германија. Гл. 43) биле најголем и најзначаен народ измеѓу Елба и Висла, поделени на
бројни племиња, од кои овој историчар го набројал само најмоќното (valentissimas),
во што Птоломеј (II, 10.) го дополнил. Како прво племе Лужичани, одн. Лужички
Срби, двата писатели ги навеле Харије, Арије, или Алии. Ево, како тоа Кетрзински
го кажува:
‘Harii, auch Arii, oder wie es an anderer Stelle gleichmässig nach dem besten
Handschriften gennant werden, Alii...’
Ако ли земеме уште во обѕир, дека за тие Лужички Срби Тацит рекол:
‘…ceterum Harii super vires…’ (Germania, s. 43.),
те. ‘...во останатото, Харији надлуѓе...’,
ни постанува одма јасно, дека може да се доведе тенденциозно фалсификување на историјата- а тоа е почеток на една нова студија“.
Следи Европа била населувана,а при тој процес биле внесени поимите Анти,
Венети и Склавини- Склавините не биле познати до 5 век. Пак, склавина=област.
Антите, Венетите и Склавините имале еден ист варварски=пелазгиски јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “De illyricae lingaue…” го пиши ова:
„Долчи наиме, се повикува на два познати имиња; Еустатиј и на Апијан и ни
соопштува. На основ на нивното сведоштво, дека Илир се викале по Илир...Меѓутоа, тој Илир имал два брата, од кои едниот се викал Celtus а другиот Gallus…Не
можеме доволно да нагласиме, во колкава мера овие детали се занимливи, вотоклу
повеќе, што управо на развивање на таа тема, се надоврзува името на Феачаните...
Сосем сигурно- оние Феачани, кои убаво го дочекале Одисеј, после неговите десетгодишно лутање... А науката до денес не го решила проблемот, каде биле Феачаните и кој тие биле ? Долчи- меѓутоа- тврди, дека Феачаните се Илири, оти е познато, дека и Илирите, како и Траките се само ограноци на древните Пелазги, одн. антички Срби. Нивниот јазик по нашиот Дубровчанин, а тоа поново на основ на она,
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што напишале Страбон, Јустинус и други писатели најстарии: ‘Linguam vero hanceam omnino esse, quam Strabo, Justinus, aliique auctores passin antiquissimam dicunt.’
(V) Меѓу опрвите примери на тој најстар ‘илирски’ јазик, Долчи уз некои изрази, за
кои би требало да се даде подолго објаснување, наводно и деформираниот назив на
населбата Тербуние, па кажува:
‘Terbuniac principes simper Serbiae principi parebant…’, те. ‘Господарите на
Требиње секогаш се покорувале на господарот на Србија.’ Ова објаснување потоа е
проширено со следното: ‘тоа место на словенски јазик значи утврден...’, оти ‘илирски’ ‘тврдиње’, што можда самиот Долчи го преуредил поради изговорот, бидејќи,
дека коренот на тој назив ‘тврд’, значи, првобитни ‘илирски’ назив бил ‘тврдиње’,
што е збор, кој носи повеќе српски облежја...“. (Српски само од 19 век, Р.И.)
Х.Џ. Велс, на стр. 536, има фуснота: „На читателите на историските дела на
француски јазик овој суверен војвода, а пруски маршал, Карло Вилхелм Фердинант
од Браунјшвајг (1735.-1806.) им е познат под името војвода од Брунсвик, како што
Французите и Англичаните го називаат тоа германско војводство“.
Варезите=ва резите, рецките а со рецки Русите пишеле и биле Рацкари- од
860 година биле Словени (Фотиј) според слово. Варезите со Викинзите биле едно
исто, со еден ист јазик, што важело и за Прусите: Пруси==п Руси. Ова било повод
во Прусија до денес да има тн.словенски презимиња, завршеток ски... и војвода. Во
употреба било тн.словенско име Брунсвик=брунс вик. Па сè било на тн.словенски.
Викизите пишеле со руни, кои биле рецки како на Русите- овие биле Венети.
Бриг=Бриж...; Бриг=Фриг=Фриз со фризиско говедо кое и денес е бригиско.
Ј. Блајкен, на стр. 267, пиши „Од приватниот живот на Римјаните“. На неа се
повеќе слика- една има една крава: „Селанец со крава (средина на 1. ст.н.е.: долу)“.
Па таа е со кратки рогови, кои се наднесуваат врз главата-таа била бригиска.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “De origine…Illyriorum…” наведува:
„Ево што со претходниот текст ни соопштува Шулц: (Текстот е на латински, Р.И.)
‘...Скилакс Ариандинус, кој живеел пред 390 години пред Христа, донесува,
дека низ седиштето на Венетите протекува реката Еридан, која носи јантар (ќилибар), од што произлегува, дека веќе во четвттиот век пред Христа Венетите живееле уз Балтичко Море, вотолку повеќе, што Херодот веќе 450. година претхристијанска ера ни соопштува, дека реката Еридан тече кон север, према морето и дека
на неговите брегови се најдува јантар. Ако пак Тимеј, кој живеел 295.г. (секогаш
пред Христа), рекол, дека европска Скитија се вика Ванома, од тоа изведуваме можен важен аргумент, дека тогаш Скитија била населена со Ваните, име кое кај Скадинавците означувало Венети, управо исто како и Сарматија во време на Плиниј,
Тацит и Птолемеј. Птолемеј спомнал многу народи на Сарматија, кои се по име
илиро-тракиско потекло, што знаел и ги опишал веќе Херодот во оние области’ “.
Бидејќи во Бригија=Брзјакија има најстара куќа, Велушка, на Велушка тумба, кај новото село Породин,до Битола, се истакнува со бригиската митологија, која
е однесена со Бригите во Индија, Кина...како будистичка. Исто така, и низ Европа.
За пример се наведува населба сверно од Бер, со куќи на складна конструкција, со повеќе соби и тераси. Во секоја куќа има складиште за храна и централно
светилиште. Во една од куќите е најдена претстава на женски фигури и голем број
цртежи со жаби, кози, диви свињи и бикови.

182
Во Македонија била пронајдена рака од богот Сабазиос, од локалитетот Едеса=Водеса=Воден. На прстите од рељевот се преставени животни и објекти кои се
во врска со боженскиот култ, 1-2 век н.е., 1980. Врската била и со Александар Македонски, кој бил Зевс, преставен во вид на змија. Со Александар Македонски има
монета, на чиј шлем на главата била преставена змија и други симболи. Следи во
Бригија куќно животно да биде змијата. Денес нема диви говеда, нема лавови и други животни кои биле најпознати македонски симболи.
Змијарки биле Бригите мајката на Александар Велики и Клеопатра-Египет...
“Сабазија86 (Σαβαζιοσ),фрижеско божество,чиј оригинистички култ е прифатен во грчкиот свет на крајот 5 в. стара ера.
Сабазија често е поистоветуван со Дионис (в. ова име). Се приповедува дека
Зевс, во вид на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија.
Главни средишта на Сабазиевиот култ се најдувале во Фригија и Лидија. Во
Атина Сабазија го почитувале првенствено жените;групи на неговите приврзаници,
накитени со венци од бела топола и диви мирудии, играле во занес, со змии во рацете. Сабазиевиот култ широко е прифатен во доба на Римското Царство.
Во ликовната уметност Сабазија е прикажуван во фригиска облека, најчесто
со шишарка во раката и нога на главата на овен. Нему му се придадени и Зевсови
атрибути- орел и молња. Во сите делови на Римското Царство се најдени ‘Сабазиеви раце’, вотивни дарови или култни инструменти. Тоа се шака од бронза, со мали
и домали згрчени прсти во гестот благосиљање (benediction latina), украсени со низ
симболи (змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“.
Во Битола на Саат-кулата има плоча на која е преставен орел в уста со змија.
Пак, во Хераклеа бил бригискиот симбол прч, јарец=јарес=ја арес=Арес...Мозаикот
од Хераклеа со јарец е поставен на почетокот на градското Шеталиште во Битола.
Авторите говорат за Култот на змијата: Овој култ е посведочен во Пелагонија (Бригија), но и во Вергина (Кутлеш), каде се најдени теракоти на змии. Змијата
во античко време е симбол на постојано раѓање и умирање, односно на реинкарнација, а со тоа и на бесмртност. Таа често се прикажува на македонскиот накит, но и
на надгробните споменици, како симбол на хероизиран покојник.
Значи, таа била бригиска, која се гледа во Битола на Саат-кула од 17 век, а
до денес змијата е куќно животно: само антички=етнички Македонци, без Словени.
Бранко Вукушиќ, меѓу стр. 63 и 64 има слика и на: „Статуа на кентаур /
Етрурија- Вулуи - VI век с.е./“. Таа преставува коњ и човек, а кентаур=кен таур,што
значи коњ и говедо. Следи Бригите биле кентаури- коњари и говедари. Потоа слика
„Химера од Areca / Етрурија- IV век с,е./“. На неа има лав, на чиј грб е прч со рогови, богот Арес=јарец, а опашката во вид на змија; Арека=а река- река со ек и тек.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Јазик како доказ на старина на еден
народ, во поднасловот б) Запазување во книгата „Нож“ на Вук Драшковиќ, го цитира него: „Изворот на овој народен понос...Последна жена која на бреговите на Балтикот говорела со наш јазик, умрела 1461. година во едно село, недалеку од оној
варош, каде Бизмарк се родил. Германецот е уверен, дека Бизмарк е потомок на српскиот народ.

86

Драгослав Срејовић и Александрина Цермановић, “Речник грчке и римске митологије“, Српска
книжевна задруга, Белград, 1979.
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Катерина II најголема царица руска, родена е во Штетин и кога во минатиот
век е доведена за руски престолнаследник во Москва...Катерина...е вистинска Српкиња...И така, извор на овој народен понос можете да го трагате во давните времиња, кога Виден, денешна Виена, бил ведско- српско село; кај Берлин на брлавата и
матна Шпреј, бил нивни брлог; каде го држеле и хранеле добитокот; кај Лаписка,
денешен Лајпциг, бил негов олтар, каде под гранатните липи, го славеле богот Перун, што со небото управува- тогаш, кога Германите во Хулди обожовале жаба...“.
Кога се говори за балканско потекло, Галскиот петал бил бригиски, а и жабата.Бригиски бил богот Арес-јарец, роговите на бригското говедо кај Викинзи итн.
Викизите на лаѓа имале глава на лав и тело на змија: македонско-бригиско.
Т. Капеле, 281, пиши: „Пред сè Тацит, ама и Цезар и други антички писатели обавестуваат за тоа дека поедини германски племиња живеат секој во својот затворен простор, а од своите соседни племиња разделени со ненаселени шумски или
пустополински рабни зони. И навистина, археолошки можат да се потврдат поголеми подрачја кои покажуваат прилично јака густина на наоди, а се опколени со земјишен појас во кое наоди готово да нема. Нивната големина допушта да ги поистоветиме со боравишта на поедини племиња. Ама тие простори не биле во целина населени, туку секако местимично покриени и со шуми. На тој начин внатре на
таквиот простор постоеле уште и поедини населбени подрачја кои меѓу себе била
поврзани, а кога би пораснала потребата за слободни површини, би можела да биде
проширена со крчење. Такви населби ‘оази’ можат да се сматрат- како што тоа произлегува од помно анализираните наоди во Шлезвиг-Холштајн- размерно автархични единици. Нивните јадра се состоеле од една населба налик на село или од различни наретко подигнати поединечни селишта. Такво селиште се состоело од стамбени куќи, стаји и господарски згради на кои можело да им припаѓаат и специјализирани работилници. Подалеку од нив внатре подрачјата биле ливади и ораници, гробови и места на кои се добивало железо“.
Во Македонија до античка населба има и нова населба. Со ова се потврдува,
дека од разни побуди старата населба била напуштена, а до неа била подигната нова. Според материјалната состојба бил употребен градежен материјал-без преселби.
Бидејќи на наведените простори се говори за населби само од римско доба,
тие потекнале од навденото доба. Ова говори, преселбите биле во римското доба.
„Различно од околностите кои го одредувале населувањето во внатрешноста
биле оние можности за стварање на чврсти населби какви што постоеле на прибрежниот појас уз Северно Море. Сталната опасност од поплавување наметнувала
овде, то ест почнувајќи од Западна до Северна Фризија, таков начин на населување
кој со својот карактеристичен изглед уште и денес го обележува крајоликот на мочварното поле. Поединечно од крајот на латенското доба, а често почнувајќи од доцните раздобја на Римското Царство, населбените опкружја биле вештачки насипувани, при што испрво се употребувало повишено бреговни бедеми. Со тоа поврзаната голема примена работна снага го навела населенето да се окани за уздржување на поедини селишта. Така вместо нив настанале мали села при што нивното население заеднички го подигнувало нужниот населбен брежулјак. Сè повисокиот водостој односно пожарите или некои другчии разорувања наметнувале поновни и повисоки насипувања на подлогите, па така настанало кадешто и повеќе метри високи селидбени брежулци. Се наречени Wurten, Warften, Werften или Terpen,

184
а можеме да ги споредиме со теловите во Предна Азија.Уште и денес стојат на многу тие брежулци една селска населба, иако нивната примена од почетокот на загадувањето и ископувањето мрежа на јаракот во високото средновековие повеќе секаде не било преку потребна“.
Тие биле Бриги=Фриги=Фризи со нови населби од римско доба- не постари.
Па „селидбените брежулци“ „да ги споредиме со теловите во Предна Азија“.
„Голема тродобна стамбена-стајска куќа, помали стамбени куќи и господарски згради ги крунеле Wurt-овите. Со постапно ама составно вршено насипување
на смет и глина, Wurt-овите пружувале извонредно поволни услови за одржување
на органските твари. Тоа ни овозможило многоструко спознавање не само за веќе
споменатата градба на куќа и за стопанскиот живот. При тоа се покажува дека земјоделското искористување на околното мочварно поле е вршено помалку со полоделство а повеќе со сточарство, што тоа било условено со флората на солени ливади, какви уште и денес гледаме на надомак на фризиските гатови. Само овде-онде
ни овизможуваат справи, остатоци на жита (јачмен) или траги на плуг да изведеме
заклучок за постоење на ораницата на крајот на најстарите куќи. Претежно значење
во рамките на сточарството имало говедо, од кое потекнува далеку повеќе од 50%
на сите животнски коски најдени во досега истражените населбени брежулци. Ама
се држеле во размерно голем број и овци (или кози ?). Говедото несумливо служело
како извор на месо за прехрана, а овците, напротив, за добивање на волна. Одгледувањето на овци не е потврдено само со наодите на коски туку и со ткаачки утеци,
коловрати, вретена и ткаачки производи. Лов и, зачудо, риболов се чини дека во
животот на бреговното население во римско царско доба имало само безначајна
улога“.
На ваквиот степен развиток им претходел период. Таквиот период се одвивал од каде што биле преселбите- доселениците ги донеле своите традиции и друго.
Следи преселниците биле сточари, но никако поморци со врвниот риболов.
„Нарочито многу ни говорат многубројните гробишта во ‘слободна Германија’ од времето на Римското царство. Иако претежно се работи за тв. палевински
гробови, тие ипак допуштаат и спознавање на социолошкиот, господарскиот и
етничкиот карактер“.
Немало етнички народи: етнос=еднос + т = едност- само раса=народ=јазик.
„Пред сè во источногерманското и полапскогерманското подрачје во археолошките наоди (посведочени и во пишаните извори) се оцртува одвоеност на водствени групи личности (reges/principes) од останатото население. Во опреците со
вообичаеното палевинско покопување, гробовите на тие личности, тв. кнежевски
гробови, во правило се гробови со неспалени трупови. Ама со тоа само не се сакало, како што се чини, да се изврши свесно одвојување, туку исто така и со изборот
на местото: кнежевските гробови не лежеле внатре на поголемите гробишта, туку
како мали групи пострана од нив. Нивната засебна положба имала значи и после
неговата смрт уште нагласено истакната. Гробните прилози на тие мртовци го обележува богатството и употребата на раскошните предмети. Злато и сребро се појавуваат неспоредиво почесто отколку во гробовите со жари. Играчите на штички
(домино), драгоцени шилци на стрелици (спортско годење ?), оструга и не на последно место скапи, потполни ‘сервиси’ за пијалоци укажуваат на високо нивоа во
начинот на живот. Садовите за пијалоци се од бронзени ведра, шалици, ибрики, ми-
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стрии и решета за припремање на вино како понекогаш и од стаклени чаши, рогови
за пиење и парни сребрени врчеви (биликум). Домашни производи се само рогови
за пиење, а останатите делови на тие ‘сервиси’ се римски увози кои на германските
кнежевски дворови доспеале како трговска роба, како поклони и кадешто можда
како плен при плачка. Кнежевските гробови кои се познати од Висла па сè до западно од Лаба и од Чешка сè до јужна Норвешка го одбележува изненадувачки
еднообразна опрема.Тоа го допушта заклучокот дека германското ‘племство’ морало да биде тесно меѓусебно поврзано“.
Па истоветноста говори дека немало етнички народи туку еден ист народ.
Роговите за пиење биле само од бригиското говедо, но никако и од дивото
европско говедо. Следи и сè друго било донесено со преселби, кои биле со векови.
„Увезената римска роба продрела веќе на крајот на латенското доба сè до
Средна и Северна Европа. Наоди на увезени производи концетрирани се пред сè
долж речните текови, на прибреговните текови, и на големите острови на Балтичко
Море (Fyn, Sjaeland, Bornholm, Öland, Gotland). Тоа ни говори дека превозот на робата првенствено се вршел по воден пат. Какви противвредности римските трговци
добивале од Германија, поудзано не е утврдено, ама некоја одредена улога сигурно
имале волна, јантар и робови. Исто така и голема потреба на римската војска за кожа, која служела за чизми, ремења, шатори и дури за едра, во голема мера се намирувала со узвоз од Германија, оти многубројни специјални ножеви за правење на
кожа заправо се нашле во оние шведски области (Öland, Öster и Västergötland) во
кои е најден дел на римско увезеното добро“.
Воглавно преселбите биле по Вардар-Морава-Дунав- Рајна, а и по воден пат.
„Стопанското јачање на германското подрачје не го потврдува само далечната трговија. Исто така и добивањето на железо и обработка на ковината за тоа
пружаат докази. Левачите на бронза и златарите постигнале високо нивоа, кои јасно се издигнува изнад нивото кое постоело во предримско железно доба. Железото (во прв ред од мочварните и равничарските рудни лежишта) се добивало нарочито во Шлеска, Чешка, измеѓу Лаба и Весер, како и во Шлезвиг-Холштајн. Средиште на добивање на железо можат да се локализираат со помош на остатоци на
печки, талидбени јазми и насобирање на шлака. Добивањето на ковина се употребувало првенствено за орудие и оружје“.
За да се дојде до топење на некоја руда бил потребен развоен процес. Таков
во Европа никогаш немало. Па преселбите биле за трагање на руда-потоа и топење.
„Иако веќе и гробните наоди овозможуваат становит увид на подрачје на верски предоџби- покопување со гробни прилози говори, наиме, во прилог на верување во продолжување на животот од онаа страна на смртта, при што очито се мисли дека животот таму води на сличен начин како и на оној свет- уште во поголема
мера тоа допуштаат жртвените наоди.
Во германскиот свет од римското царско доба општо валја да се разликува
два типа на жртвени наоди: војничко обележано жртвување на оружје и селско обележено жрвување на животно. Само ретко се работи за еднократно жртвување; повеќето места за жртвување се посетувани секогаш одново низ повеќе столетија. Низ
жртвување на оружје- во склад со исказите на античките писатели за Германитепред треба да се мисли на војна жртва во знак на благодатност на некое боженство
отколку на претходни молбени жртви кои требале да ја прибават победата. Селски-
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те жртвувалишта, како што се нпр. Skedemosse на Ölande и Oberdorl во Тирингиј,
кој треба како и жртвувалиштата на оружје да се сматраат културни места на поголеми окружја, претежно се состојат во најстарите слоеви (од околу 3. ст. н.е.) од
жртвени животни. Наодите со најголем дел содржат коски на говеда, коњи, овци
или кози и свињи, ама има и коски на пес и други животни. Бидејќи дека во поедини случаи времето на убивањето на тие животни можело да биде приближно одредено, може секако да се помислува на пролетни молбени и есенски заблагдарни жртви. Како што покажува наодот од Обердорл, тоа место било опремено со дрвени
кумири на кои се принесувале дарови. Се принесувале- како што во повеќе случаи
било можно да се докаже- дури и човечки жртви. Имињата и делокругот на моќта
на поедини богови не се точно познати. Тацит не обавестува само за култот и снажната персонификација на божицата Нерта (Nerthus): ‘За поедини племиња нема
ништо особено да се извести; само тоа дека сите заедно ја почитуваат Nerthus, то
ест Мајка-земја, и дека се верува дека таа се вплеткува во човечките работи и на
поедини народи им доаѓа возејќи се. Постои, наиме, на еден остров во океанот свет
гај и во него света кола која е прекриена со сукно, смее да ги допирни само свештеникот. Тој спознава кога божицата е назочна во светиштето, па како таа се вози
во своја кола која влечат крави, тој во најдлабоко почитување ги прати. Тогаш се
радосни деновите и светкувањето во сите места кои таа ги удостои со својата посета и својата гостољубивост. Тогаш луѓето не започнуваат никаква војна, не се латат на оружјето; секое железо е исклучено, мир и починокот се познати само во тоа
време, само во тоа време се љуби, сè додека истиот свештеникот на божицата, кога
се издоволи со општења со смртниците, не се отпрати назад во нејзиниот храм. Тогаш колата и покривачите и- ако може на тоа да му се поверува- самата божица се
капаат во некое зафрлено езеро. При тоа помогнуваат робовите кои потоа тоа исто
езеро ги проголта. Оттука таенствена гроза и побожно одрекување од знаењето на
она што смее да гледа само оние кои се одредени да умрат.’ (Тацит Германија;
погл. 40)“.
Бригите и пошироко Македонците никогаш не жртвувале луѓе. Такви традиции биле поврзани со темните раси (Црнци, Индијци и Монголи), кои биле пренесени со македонски колонисти по пропаѓање на Македонија под Рим. Следи тоа
што било и останало- до денес крвта не е чиста, таа при варење се фрла итн. Исто
така, до денес не се јадат други животни кои ги јаделе темните раси, дури без коњи.
Наведените животни се балкански, а кравите бригиски, чии рогови до денес
ги носат наследниците на Викинзите-тие биле/се со балканско-малоазиско потекло.
Олга Луковиќ- Пјановиќ има поими со нор: Норман=нор ман Норвежани ...
Т.Капела продолжува: „Меѓу најважните достигнувања во ‘слободна Германија’ во време на римските цареви припаѓа рунското писмо. Тоа веројатно настанало во 1. ст.н.е., по своја прилика на поттикнување од северноиталскиот алфабет на
алпското подрачје. Најстаро сведоштво потекнува од времето околу 200. н.е. Равноцртен облик на словата ги чини нарочито погодни за запишување на пократки текстови на дрво, камен или метал. Својата најголема распространетост ја постигнуваат руните со снажната експанзија на викиншката култура. Подоцна ги заменил
латинскиот алфабет, ама ипак се зачувале во поедини зафрлени области на Северна
Европа до длабоко во 19. ст. Постари, повеќето мошне кратки записи од времето на
римските цареви и ‘селидбата на народите’ се состои во правило само од магиски
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формули и имиња, додека помлади текстови на сведоштво, кај кои можда се работи
за спомен-записи, неоспорно имаат приповедно обележје“.
Рунското писмо било венеско,а преселбите биле пред, во „1. ст.н.е.“ и потоа.
Т. Капеле, на стр. 294, пиши: „Иселувањето на еден дел на Англите и Сасите
на почетокот на 5. ст. од нивното боравилиште на јитландскиот полуостров довело
до германизација на британскиот главен остров. Сасите несумливо веќе од крајот
на 3. ст. на европските брегови биле познати како поморски плачкаши. Бродовите
што ги употребувале за преминување преку каналот Ла Манш и преку Северно
Море мораме себе да си предочиме како некој вид нидамски чамец. За тој чамец,
кој треба да датира околу 400. г.н.е., можеме да кажеме дека бил способен за пловидба по морето. При најголема должина 22,84 м можел да прими посада од 45 луѓе вклучувајќи ја нивната нужна опрема. Ни во кој случај не бил уреден за едрење
отколку исклучиво за веслање (18 пара весла)“.
Се говори за германизација, а Германите биле само одродени тн.Словени.
„Завземањето на земјата во денешна Англија се чини дека се извршило размерно брзо. Културата на римската провинција била готово потполно разорена, а
домашното келтско население наголемо протерано од источна и средна Англија.
Тогаш настанал круг на легенда околу кралот Артур или Артус кој на келтска страна им пркосел на освојувачите. Настанале седум мали кралства: во Кент се населиле Јутите, кои заедно дошле со Англите и Сасите, во Essex, Sussex и Essex- подрачја кои уште и денес го носат името на доселениците- владееле Сасите, додека
Англите ја запоседнале Англија,Nothumrij и Mercija“.(...умбриј=у м бриј=вриј, Р.И.)
Стои за „келтско население“. Тоа било бригиско и илирско- илирски Бриги.
„Анголсаксонската култура во прилична мера била обележена со верски живот. Од почетокот на 7. ст. во Англија се сретнале римските и ирските мисионерски
струења кои воделе становито стопување под превласт на римската црква. Англосаксонските мисионери после имале битен удел во покрстувањето на континенталните германските племиња. Така нпр. редовникот Winfrid (Bonifatius) развил мисионерска делатност кај Фризијците, во Хесен и кај Тирижаните. Основал самостан
(Fritzlar и Fuld), ја организирал баварската и тирингијската црква, 746. постанал бискуп на Мајнц, а 754. погинал со маченичка смрт кај Фризијците. На Англосаксонското мисионерство подоцна му припомогнало настанокот на тв. каролинска ренесанса, оти заправо црквата во Англија ги негувала римската верска и културна баштина“.
Се говори за култура „со верски живот“, а „под превласт на римската црква“
„во покрстувањето на континенталните германските племиња“, што го вршел Бонифациј. Бидејќи тој ја покрстувал одвратната словенска раса, Германите друго и
не можеле да бидат туку само едно: христијанизирани Повеќебожци=тн.Словени.
Следи Бонифациј го казниле боговите „со маченичка смрт кај Фризијците“.
„Под закрилје на англосаксонските опатии и со нивното настојување настанало осликување на книги, а во ковинската уметност се обликувала една особена
споеност на германските и доцнокелтските-острвоски уметнички струјања кои се
исталожиле и оние мисијски подрачја на Контнентот кои биле под влијание на
островските мисионерски деланости, а кои конечно делувале, со посредство на викиншката експанзија, во поединечни случаеви и на нордиската уметност околу мената на двете илјадолетија“.
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Се вршело христијанизирање на тн.Словени, а такви биле и Венети, врска со
Русите кои биле едно исто со Викинзите, Варезите, кои пишеле со руни- црти, рези.
„Едно од најимпресивните сведоштва на англосаксонскиот владетелски сјај
претставува бродскиот гроб од Sutton Hoo (Suffolk) кој е изработен на средината на
7. ст. а ископан е 1939. Тој е најбогат наод од сите што се откриени во Англија. Гробот бил во едно лаѓа, долга околу 24 м, која е како нидамски чамец е сограден во
клинкерска (преклопна) техника и подсесена само за веслање Наодите што во неа
биле скриени се состоеле од: 1) куќно орудие и секојдневни предмети; 2) личен накит и лично оружје; 3) ‘регалија’. Особено се раскошни поголемите оружја: мечот
со алмандински украс на балчагот, округол штит со седечки ликови и шлем со визир. Единствено е железен коњанички стег и камено ‘жезло’ со човечки маски. Како и повеќето меровингшки кралски гробови, и овој мора да остане безимен. Него
заправо не би требало да се нарече гроб во вистински смисол на зборот оти во него
не се најдени посмрттни остатоци на некој мртовец. Повеќе тоа е кенотаф кој е подигнат во чест на некој починат човек чие тело поради некој непознат разлог не можело да се закопа. Да се работело за почесен споменик за умрен маж се гледа по
тоа што е најдено обилие на ‘гробни’ прилози. Е изречено слутење дека личноста
на која на тој начин му е искажано почитување бил англосакси крал Arthelhere кој
655. погинал во бој и чие тело нестанало во валовите на реката Winwaeda“.
Стои:„погинал во бој и чие тело нестанало во валовите на реката Winwaeda“.
Следи Winwaeda=вин ваеда: вин + д = винд=Винди. Па Венети=тн.Словени.
Дури Wind на германски означува-л ветер, а секој ветер прави валови кои таласаат.
Исто така, и ваеда, што е вода, и тоа само на венетски=тн.словенски јазик.
„Англосаскиот свет не стоел, како што тоа веќе ја покажала мисионерската
делатност, во осаменост, на работ на Средна Европа. Многу увозни добра сведочат
за врските на Континентот и дури со Средоземјето. Како пример може да биде наведен тркалезниот сребрен тањир со византиско потекло во гробот во Sutton Hoo
кој носи печат на царот Анастазиј I. На Северна Европа упатува, конечно, изнеѓу
останатото, обичајот на закопување на лаѓа, кој во втората половина на 1, илјадолетие н.е. бил проширен пред сè во Шведска како начин на закопување на населението кое се бавело со поморска пловидба“.
Се гледа врската со Средоземјето и Цариград- имало и македонска динстија.
„Историското значење во преминското раздобје во Северна Европа имаат
промени до кои дошло во подрачјето на езерото Меларен, тоа ест во источниот дел
на средна Шведска, денешен Упланд. Туке треба да се сместат моќните Свиони кои
ги споменува Тацит а кои историчарот Јорданес подоцна (во 6. ст.) ги назива Suehans. Околу езерото Меларен настанало венделско доба, кое треба да се одреди како раздобје успередно со меровингшката епоха, јадро на доцната држава Свеа со
нејзиниот култно средиште околу храмот и кралските гробови во старата Упсала.
Обележја на викиншкото доба, како не пример трговски средишта и колонизација,
овде можат да се пратат од своите почетоци сè до тоа време“.
Се кажа: „Туке треба да се сместат моќните Свиони кои ги споменува Тацит
а кои историчарот Јорданес подоцна (во 6. ст.) ги назива Suehans“.
Па Свиони=Свени=с вени и Suehans=Свеханс=Свебанс- само едно те исто.
Следи „Околу езерото Меларен настанало венделско доба“- тн.Словени.
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„Во Упланд во венделско доба владееле моќни поглаварски родови, а нивните мртовци се закопувани во обителски гробишта (Вендел, Valsgärde и др.). Нивните гробови се состојат од дрвени чамци кои побудуваат дојам на вистински оружарници. Раскошните мечеви, штитови, шлемови и штошто друго тогаш се зачувани
напросто во гомила. Франачката чаша и другиот увоз сведочи за далекусежни трговски врски. Коските на соколите како сведоштво за отмените ловови со соколи, како и играчи каменови и јавачката опрема говорат уште и денес за нивниот кнежевен начин на живот.
Господарите на Упланд добивале увозни добра веројатно преку пазарот Helgö (денес Ekerö) кој лежел на едно острово во езерото Меларен. Helgo било вистинско средиште на далечната трговија. Населувањето тогаш почнало во доба на Римското царство и траело сè до викиншкото доба. Своето нависоко процветување го
достигнало тоа место во доба на селидбата на народите и во венделското доба. Три
поголеми групи куќи со дваесеттина градевини секоја лежи овде на вештачко припремени тераси. Веќе чинителот дека овде нема никакви поголеми стаји за добиток
упатува на заклучок за посебна положба на тоа место, кое, вместо тоа, е забележано
постоење на работилница. Досега е најдено околу 10.000 вломки на калапи за леење на украсни предмети од 5- 6 ст. Местата на кои биле огништата, левачки тигневи, наковални, орудија на различен вид, бронзени и железни полуги, талидбени јами и полупроизводи сведочат уште поврв на тоа дека овде во голем опсег се изработувал метален накит; дури сме готово склони да говориме за манифактурна изработка. Како што покажуваат одговорувачките наоди во шведскиот Норланд и во
Финска, стоката што се произведувала во Хелго понатаму го продавало со посредство на внатрешна трговија. Се работело за мошне јасно усмерена продажба оти обртниците и трговците од Хелго во замена за своите производи добивале северноскадинавска стока- пред сè кожа и крзно- за кое постоело побарување кај нивните
трговски партнери на европскиот континент. Сама така може да се објасни што на
островото на езерото Меларен доспеале разноврсни скапоцени увозни предмети,
како што се: римска пара и играчи каменови, франкови стаклени садови и керамика
изработена на лончарско коло, балтички украсни предмети, норландски железни
шипки, арпски дирхеми, една коптска бронзена мистрија, ирски украсни окови и
еден ирски бискупски стап. Во средна Шведска доспеал дури и едно северноиндиско кипче на Буда“. (Буда=будан=буден до Будим=будим=будам во Пешта, Р.И.)
Се потврдува: „Населувањето тогаш почнало во доба на Римското царство“.
„Ако претходните столетија на север се обележано иселување на цели племиња и немирни епохи на селидби народи, кои делувале дури и на големи острови
на Балтичко Море, и ако наредните столетија биле обележени со снажни експанзивни настојувања на викиншкото доба, венделското доба, кое лежи меѓу тие две епохи се карактеризирало со мирољубива и далечна трговија која довело до ојачување
на северните Германи. Во прилог на тоа говори не само трговското место Хелго туку и трагите на средношведско-готландска колонизациона делатност запазема кај
Грабина, близу реката Либава (денес: Лиепаја) во Летонија. Три одвоени гробишта
со типични средношведски со машки како и готландски машки и женски наоди од
8. ст. допуштаат заклучок дека готланските колонисти кои таму се населиле се бавеле со трговија а ги штитела средношведска војничка ‘посада’ “. (Граб=гроб, Р.И.)
Немало германски народ-и, туку Германите биле само одродени тн.Словени:
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Грабина (а=о), Либава (б=в), Лиепа.., Летонија од летон: летов-летон-летот.
„Далекусежна врска на венделската култура не се очитува само на стопанското подрачје, во трговска стока и, на обредно-верско подрачје, со обичаи на закопување во чамци, кои можат да се споредат со гробовите во Sutton Hoo, туку и
вон тие граници, во појави на други видови. Во уметничкото ствралаштво на тоа
време, кое во правило може да се прати уште само на производите на ковинската
уметност, се очитува во почетокот снажна ослонетост на континентално- германски начин на украсувања. Мошне брзо, меѓутоа, страните поттикнувања биле преобликувани, така да можеле да настанат домашни венделски штитови, карактеристични по своите во должина истегнати животински ликови. При тоа се применувала иста техника како и на Континентот. На север на крајот на венделското доба
можат да се установат и рани траги на христијанската мисионерска делатност.
Англосасот Willibrord веќе околу 700. делувал во Данска како мисионер. Во археолошката граѓа тој ран покушај на покрстување, меѓутоа, не оставил еднозначајни
траги: поединечни најдени предмети кои потсетуваат на христијанството (нпр. една
јантарна имитација на минијатурно ѕвоно и еден книголик реликвиар) можат да бидат и стечени со плачкање, а преминското прекинување на обичаите во гробовите
да им се ставаат загробни прилози (на Готланд, околу 800) можело да има и други
узроци.Најдоцна во 8. ст. после контнтално-германската легендарна граѓа продреле
на север: на еден готландски кип од тоа време е прикажаниот исечок од сагата за
Wieland“.
Без народно „континентално- германски начин на украсувања“, ниту „Најдоцна во 8. ст. после контнтално-германската легендарна граѓа продреле на север“ ...
„Тие настани укажуваат на почетокот на вклучување на Северот во ‘западниот свет’ “.
Доовде беа наведени по ред поднасловите Англосаси, Северни Германи, а
следат и Словени. Меѓутоа, вакви посебни народи никогаш немало, а и денес нема.
„Византискиот историчар известува дека на почетокот на 6. ст. дел на
Херулите се отселил од Подунавјето во земјата Thule; при тоа тие поминале низ земјата на Словените. Понатаму тој ист автор пиши дека Словените во 6. ст. заедно
со другите народи продреле на Балканскиот Полуостров, дека на средината на тоа
столетие биле во врска со Лангобардите и дека на Византијците им служеле како
помошни чети против Готите. Во склад со тие историски извештаји, почнувајќи од
6. ст. мора да се смета на присуство на словенско население во источниот дел на
Средна Европа. После одењето на Лангобардите од Панонија (568) Словените можеле да запоседнат знатни простори, наголемо слободни за населување. При тоа не
се работело за пополека инфилтрација, туку масовно продирање кое зрачело сè до
Чешка, Словачка и средна Германија“.
Се кажа: „Византискиот историчар известува дека на почетокот на 6. ст. дел
на Херулите се отселил од Подунавјето во земјата Thule; при тоа тие поминале низ
земјата на Словените“.
Пак, ова не било вистина, затоашто тн.Византиец Прокопиј, со тн.словенско
име (Прокоп=про коп), никогаш не го употребувал поимот Словени, а Словени за
првпат се изјаснале само Русите, а тоа било во 860 година, што го пишел цариградскиот патријарх Фотиј.Бидејќи Русите до 860 година никогаш не биле Словени,
руските автори сè препишуваат од Нестор и Фотиј, не само реченицата за Словени.
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Следи Прокопиј познавал само едно:тн.Словени (Анти, Венети и Склавини).
Бидејќи овде се говори за 6 ст., се однесувало само на Склавини-не Словени.
Римјаните до 5. век Склавините не ги познавале: склава=област-само област.
А треба да се разберат само Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани.
Па наведеното говори, никогаш немало било каков енички словенски народ.
Како што за време на Херодот најбројни биле Траките, денес се набројни тн.
Словени со тракиски традиции, наведени од Бонифациј- тн.словенски злосторник.
За да се потврди дека никогаш немало било како посебни тн.словенски народи е наводов: „После одењето на Лангобардите од Панонија (568) Словените можеле да запоседнат знатни простори, наголемо слободни за населување. При тоа не
се работело за пополека инфилтрација, туку масовно продирање кое зрачело сè до
Чешка, Словачка и средна Германија“.
Бидејќи од Лангобардите денес нема траги, тн.Словени не „можеле да запоседнат знатни простори, наголемо слободни за населување“.И другото е 100% лага.
„Најважен археолошки знак со кој може да се одреди раноисториското словенско населбено подрачје претставува керамичкиот облик ‘прашки тип’. Карактеристични садови на тој тип се едноставни, повеќето неукрасени витки лонци без
рачки кои своето најголемо испапчување го имаат во горната третина, а вратот им е
лесно свиткан и работ им е малку избочен према надвор. Бојата на таа керамика, е
направено без лончарско коло, црвенкасто смеѓо до сивосмеѓо. Повеќе разлози довело до оцена дека ‘прашкиот тип’ е карактеристичен за Словените: 1) помладо, докажувачка словенска керамика на замоци со опкопи (Burgwallkeramik) органски е
понатамошно продолжување на прашкиот тип; 2) прашки тип во своето европско
подрачје на распространување е нова појава за која нема можност на надоврзување
на претходен домашен вид керамика; 3) неговата појава може со сигурност да се
потврди тек во првата половина на 6. ст. (недавно изнесените порани датирања се
двојбени); 4) истовремено со настапот на керамиката на прашкиот тип почнува и
нов обичај со палевинско закопување“.
Следи наполно без основа и 100% лага „словенско населбено подрачје претставува керамичкиот облик ‘прашки тип’ “.
Пак, во Македонија се говори, Словените граделе со кал и камен. Бидејќи со
кал и камен градат најбедните, Словените биле најсиромашен, а не етнички народ.
За овој балкански најсиромашен народ немало доказ за керамика... до 6 век.
Бидејќи немало ништо градежно, уметничко...посебно тн.словенско, мора да
се сфати само едно- различно географско оддалечено производство на било што.
Се потврдува, дека до „првата половина на 6. ст.“ немало било какви Словени- следи тие „дошле“ од Свемирот или Утробата на Земјата во 5 и 6 век нова ера.
Затоа германската историја е во право-Словените имале непознато потекло.
„Иако словенското запоседнување на земјиштето веројатно имало и војнички акценти, ипак се чини дека тоа бар во почетокот се вршело мирољубиво. Во
прилог на тоа говори можда лангобардско-словенски мешани гробни наоди од Лангенлебарн (Долна Австрија) или тек недавно откопани населбени наоди во Брезна,
во северо-западна Чешка.
Најстари населбени трагови во Брезна припаѓаат на времето на селидбата на
народите: населбата оттогаш постоела непрекинато, сè до во 9. ст. При тоа на темел
на наодите може да се разликува пет развојни фази. Првиот степен е обележен
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исклучиво со германска керамика од време на селидбата на народите, втор со заедничко настапување на германската керамика и керамиката на прашкиот тип, трет
само керамика на прашки тип, четврт и пет со керамика на замоци со опкопи, то ест
со роба која се развила од керамиката на прашкиот тип“.
Според германската историја, немало етнички народи туку само керамички.
Следи имало покатоличување и Германите биле само одродени тн.Словени.
„Друга една важна населба на раните Словени лежи на подрачјето на замокот со опкопи во Микулчици, во Моравија, кој во великоморавската доба (9. ст.)
имал средишна положба. Како непосредни претходници на великоморавските населби можат овде да се сматраат два хоризонтални наоди од 7. и 8. ст. кои сведочат за
населението кое на тоа место веќе чврсто и трајно се населило.Тие наоди обфаќаат:
тигневи, железна и бронзена шлјака, што е заоставштина на некогашната работилница, потоа песечни и глинени подови во средиште и предградот на замокот, што
се остатоци на квадратни куќи со големина 5 х 5. Бидејќи од тој ран степен се развило едно средиште на Велика Моравија, би било оправдано да се замисли дека
Микулчице е еден од словенските замоци кои на преминот од 6. и 7. столетие биле
подигнати против аварските војни одреди. Најпосле, таа населба можела да биде и
едно од упориштата на франковиот трговец Сам кој, према Фредегаровата хроника,
од 632. до 658. година стоел на чело на една словенска држава“.
Се кажа: „Како непосредни претходници на великоморавските населби можат овде да се сматраат два хоризонтални наоди од 7. и 8. ст. кои сведочат за населението кое на тоа место веќе чврсто и трајно се населило“.
За најбројниот народ тн.Словени да не се знае откаде тој дошол- за населението „чврсто и трајно се населило“, не само да е произволно, тоа е и најнеозбило.
Еве доказ: „од 632. до 658. година стоел на чело на една словенска држава“.
Па за некој да оформи некавка држава, морал да има мноштво јак народ итн.
Според германската историја, немало етнички народи туку само замочни.
9 век бил со македонската писменост и македонски тн.старословенски јазик.
„Словенското запоседнување на земјиштето имало пресудни последици за
понатамошниот тек на европската историја. Големи делови на источна и југоисточна Средна Европа оттогаш носат словенски обележја. Во спротивност со многу
источногермански освојувачи во доба на селидбата на народите, словенското освојување ги зачувало своите резултати делимично на исти подрачја сè до денес“.
Од наведеното сè беше препишано за Словените- за нив нема ниеден доказ.
Низ Европа се носат имињата Анти и Венети- Вентите пишеле со руни. Венети имало во Далмација. Такви биле Млечаните- историски Венети.Venetia (Венеција) била подигната 6 век. Од Монголите (Готи...)Ватикан=вати[в ати=отец] кан.
Па на руските кнезови и тн.византиски цареви народен јазик им бил венетски-Венетите биле од Македонија, а Русија била Венеја.Следи таа била македонска.
Во Westermanns Atlas zur Weltgeschichte, Verlag Braunschweig, 1956, на стр.5,
има карта за Излез на бронзеното доба- Почеток на железното доба, околу 1200 до
900 в. Хр. На неа се гледа Фригија во Мала Азија, а на Балканот источно Траки, а
западно кон приморскиот брег Илири- под нив се Дорите. Северно од реката Дунав
се Гетите. Следи Гетите биле Траки. Никаде ги нема Скитите, ниту Келтите. Ова
било повод Европа да биде населена само со Балканци. Затоа европските традиции
биле само едно: балкански.Ова било повод,за Склавини за кои говори Бонифациј (8
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век) како одвратна (повеќебожна) склавинска раса да ги има традициите на Траките. За вакви традиции пиши Херодот (5 век п.н.е.) кој говори за Скити и Келти.
Заклучокот е неминовен, Скитите и Келтите/Келто- Скитите биле едно исто.
Павел Тулајев,87 на стр. 101, пиши: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија,
која се звала Самотракија или Самос, покрај многубројните племиња, живееле и
Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување постигнала за време на царот Ситалк (440- 424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до
Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар
синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа
време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на
Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легионери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања“.
За Г.С.Гриневич исти знаци за пишување со исти значења имало во Русија,
Подунавјети, Балканот и Камен Розета во Египет- тие се читаат со битолски говор.
Во Централната библиотека во Москва се чува древен наративен споменик
под името „Московски анали“, чиј автор е летописецот на Русите, т.е. на Московјаните- Јеремија Русо. Во тој летопис стои напишано: „...Русите, односно Московитите потекнуваат од древните Македонци, кои освен со другите земји, владееле и
со Египет 276 години...“.88
Во прилог е и Свети Ѓорѓи. Тој бил кападокиски маченик, кој не бил коњаник. Следи тој во Бригија=Брзјакија да добие атрибут коњаник, и тоа многу подоцна.89 Бидејќи Русите била Бриги и Македонци, тие во својот грб него го вметнале.
Ј.М.Хасеј,90 на стр. 133, пиши: „Северно од на Црно Море за време на владата на Македонците...Олгиниот внук Владимир (972-1015) го прифати христијанството за себе и неговиот народ и се ожени со византиската принцеза Ана од родот
на Македонците...“.
Следи Русите ја имале врската со Македонија и со двете македонски цркви:
царската Цариградска патријаршија и народна Охридска архиепископоија итн.
Кај Стјепан Антолјак, на стр. 398, има фуснота: „Имено, Нестор во својата
хроника под 987 година изнесува како ‘Бугарите’ даоѓале кај кнезот Владимир зборувајќи му: ‘прими го нашиот закон’, потоа Германците, Евреите и Грците кои го
повторувале истото...“.
„На ова место кон сето тоа би можело да се додаде и дека сега веќе пок. Ал.
В. Соловјев, универзитетски професор во Женева, уште во 1969, пишува за хипотезата на М.Д.Присеклов(1913).Имено,Приселков тврдел дека Русија хиеарскиски била подредена на Охридската ‘патријаршија’...патрјаршија, туку...архиепископија...“.
Русите биле Македонци, а рускиот јазик бил македонски-тн.старословенски.
Македонците ја создале евро-азиската земја Русија со македонски традиции.
БАЛКАНЦИТЕ И МАЛОАЗИЈЦИТЕ САМО СО ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
87

Павел Тулајев, Венети, ПешиÊ и синови, Београд 2004.
Фрањо Баришић, I Порекло Словена (Во предг. Кон книгата на: Мавро Орбини, Краљевство Словена, Белград, 1968), стр. CXLVIII-CXLIX.
89
Милан Будимир пиши: „Шарцот на Марко Кралевиќ потполно одговара на Шарецот на дивниот
Архелај“.Следи да се говори за Архелај, Свети Ѓорѓија и Крали Марко.Токму таа врска си опстоила.
90
J.M. Huseey, Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin • Darmstadt • Wien, 1965.
88

194

Бранко Вукушиќ, на стр. 54, вели: „Откритието на хетитската архива во Хатуша (Бугазкеј во денешна Турција) од 2400-2200. г. с.е. со 10.000 глинени таблици,
било светска сензација 1906. г. Писмото го дешифрирал со помош на ‘словенскот
клуч’ чешкиот лингвист Беджих Хрозни, бидејќи како и на пример на Етрурците,
пропаднале сите покушувања на дешифрирање уз помош на другите јазици. Тоа
дало драгоцени податоци за оваа автентична,драгоцена,просперитетна цивилизација, чие место е недоволно познато во општата културна баштина на човештвото.
Нејзиното откритие е посебно значајно за понатамошните прасловенски истражувања оти говори за типичното аријско-словенската етнокултурна толеранција, отвореност на хетитското општество, мошне различно од робовластничките деспотии.
Во империјата на Александар Македонски е остварено подоцна на пошироките
евро-азиски простори тоа взаемно креативно прожимање на културата, вместо на
насилното наметнување само на една владејачка и уништување на претходните.
Во хетитската архива се пронајдени текстови на осум различни јазици, меѓу
кои хетитски се вика едноставно ‘нашили’, односно ‘нашки’. Тоа делува славофонично попат мноштво завршетови на - аш, иш, ош, посложени деклинации, типично со словенски граматични форми и бројни зборови слични на словенските јазици. Заменките се слични на словенските јазици - ‘меш’- ми, ‘шумеш’ - ти, ‘миш’ мој, ‘тиш’ - твој итн. Корените на многу хетитски зборови, исто така, се слични на
словенските. Така хетитскиот збор ‘свит-свет’ не треба да се преведува, ‘вада’ е вода (блиска на руските изговор), а водени ‘воденаш’ итн. Забележано е дека Александар Македонски наидел на хетитска територија на толку познати зборови ‘како
да дошол дома’. (Македонците до денес говорат за нашки=нашински-јазик, Р.И.)
Хетитската традиција во Мала Азија ја продолжил народот Мушки (што
звучи слафофонично). Остатоци на таа ‘мушка култура’ се откриени на брдо Бор
недалеку од Хатуша.
Е утврдено исто така и голема сродност измеѓу Хетите и Етрурците. Хетитскиот збор ‘рас’- рис, односно ‘кап рас’- свети рис е мошне значајно. Корен е ист
како и за етрурски ‘капен’- свештеник или словенски ‘капишче’- светилиште. Името на Етрурците Раси, Рашани е со исто потекло.
Голема сличност на хетитскиот и етрурскиот јазик говори за нивното заедничко етничко аријевско-прасловенско стебло. А Словените, за званичната историја, просторно и временски се далеку илјади години.(Следи немало Словени, Р.И.)
Откритието на хетитската цивилизација помогнува осветлување на историјата на евромедитеранските области измеѓу египетската, вавилонската и минојската
цивилизација како и расветлување на тројанската мистерија, односно ‘хомеровското прашање’. Тоа е простор и време на третиот и вториот милениум с.е, најповеќе
замаглени со грчката митологија“.
Како што било во Мала Азија, истото било и на Балканот- со тн.словенски.
Иво Вукчевиќ,91 стр. 104, има поднаслов: Стара Грција. Во него наведува:
„Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето
на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои
географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле
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со словенски јазик’. Што се однесува на времето на населувањето на Словените,
Тојнби пиши: ‘Словените веројатно учествувале во трачката или илирската селидба
на народите /Volkerwanderung/ во Југоисточна Европа, 1700-1800 година пред масовната селиба на Словените во VI и VII век христијанска ера.’ Годината 581. Јован
Ефески го дава следниот опис на масовната селидба на Словените на крајот на VI
век: ‘Замразен народ по име Словени ја прегазил цела Грција... зазел градови и срушил многу утврдувања... ги одвел луѓето во ропство, се прогласил господар на цела
територија и се населил на неа со сила и живее на неа како да е негова... Словените
живеат слободна на земјата и се населуваат далеку и широко колку Бог им дозволува.’ Четири години подоцна, тој пиши: ‘Тие [Словени] живеат во мир на римската територија, без бојазност и страв... И постанаа богати со злато и сребро и крда на
коњи и оружје, и научија да се борат подобро од Римјаните’ “.(Дошле без коњи,РИ)
Тојнби и други автори потврдуваат, тн.словенски поими не биле од некакви
тн.словенски преселби туку само од на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Бранко Вукушиќ на задна корица поставил златна маска, „Погребна златна
маска од Требениште (кај Охрид, VI век с.е.): „Оваа маска готово е истоветна со
Шлимановата, пронајдена во Малоазиската Троја и припишана на митолошкиот
Агамемнон, маски откриени во Атриевската ризница во Микена и другите култури
на Балканот.Недавно откриените кај Охрид, македонски погребни маски очигледно
кријат дел од словенско-тројанската мистерија, чија непобитна историска припадност на македонските владетели,се словенскиот карактер на македонската држава,
словенскиот назив на македонската престолнина Извори кој Филип II го променил
во Филипи. ‘Пријамовото благо’ и ‘Агамемновата златна маска’ остануваат во сферата на митологијата. Култот на сонцето од македонската Вергина, изворна аријевска свастика, откриен широко во Европа, укажува на ведска традиција на словенската цивилизација и аријевско-словенско-тројанска врска“.(Вергина=вер Гина,РИ)
Се наведе дека за Тојнби Пеонците биле Словени, како и „македонски погребни маски очигледно кријат дел од словенско-тројанската мистерија, чија непобитна историска припадност на македонските владетели, се словенскиот карактер
на македонската држава, словенскиот назив на македонската престолнина Извори
кој Филип II го променил во Филипи“. И „...Култот на сонцето...свастика...“.
АНТИЧКИТЕ ЕВРОПЈАНИ СО ИЛИРСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Бидејќи ненаселена Европа се населувала од Балканот, а на Балканот, според Херодот, имало Траки и Илири, следи Европа да се насели само со наведените.
Па европските автори говорат само за Илири- Илир бил синоним на Словен.
Љубомир Кљакиќ,92 на стр. 245. вели: „Установувајќи...Италијанскиот XIX
век со Мацинј, Кавур и Гарибалди не би бил можен без антипапска борба, ниту
еманципацијата на британските острова која траела од XI-XII век, би дала резултати без пресметка со папството. Тоа важи и за германските земји XIX век, чие
обединување го овозможила протестантска Прусија, како што тогаш се викале некогашните земји на Полапските Словени. Повикувајќи се на наводите на старите
англиски, шкотски, ирски и велшки преданија и хроники, како и трудовите на бројните британски научници во XX век,а посебно Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер
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и други, како и на сопствените топономастички и историографски истражувања,
Милош Црњански 1964. година ја запознал нашата јавност со чинителите за словенското присуство на британските Острови во текот на II-I милениум п.н.е., ама и
подоцна. Големиот славист Јан Колар 1853. година објавил капитален труд Стараиталиа славјанска, публикувајќи на преку 700 страни документација за словенското
присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се нашла на папскиот индекс на забранети книги, па тоа е разлог
што ова капитално дело не се споменува во енциклопедиската одредница, ниту потонији лингвистички стручњаци. Александар Димитријевич Чертков се бавел со истиот проблем на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O
jazyke pelastov, naselivših Italiju, i sravnenie jevo s drevnoslovenskim, објавено во Москва 1855. година. Радивоје Пешиќ прв потсетил на ова, во меѓувремено ‘заборавени’ истражувања пишејќи за континуитетот на словенското присуство на Апенинското Полуострово и другде по Европа“.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 23, пиши: „Во делата на професорот Реља Новаковиќ мораат да се уважи, измеѓу останатото, старите географски карти, кои историчарите озбилно не ги проучувале. Тие, без иземање, биле со податоци за Србите
или разните словенски племиња, кои живееле на широкото подрачје на Европа и
Азија, ама, на жалост, преку тие чинители се преминувало. Реља Новаковиќ во книгата ‘Непознат Црњански’ упатува на очигледни чинители за Словените таму каде
современата наука не ги најдува, или таму каде не ги најдува во вистинско време:
‘Во недоумица, која во науката постои околу прашањето на потеклото на
Илирите и нивната распространетост, да не заборавиме што за нив знае составувачот ‘Историјата на многу години’ (‘Несторов летопис’) од почетокот на 12. век од
Киев. Кога ја споменува Илирија, хроничарот забележал дека ги обфаќа севернозападниот, прибреговен дел на Балканското Полуострово, додавајќи дека границите
на Илирик, како провинција на Римската Империја, е установена во првата половина на првиот век после Христа и дека зафаќале дел на територијата (на бившата)
Југославија. Кога летописецот потоа, одма после Илирија, ги споменува Словените,
коментаторот на овие летописачки вести протолкувал дека Словените ги споменал
затоа што летописецот бил убеден дека Словените првобитно живееле во Илирија.
Споменувајќи го потоа и апостол Павле, за кого кажува дека го походил Илирик и
тука го ширел христијанството, хроничарот бил уверен дека, со право, може да каже дека тука било првото Словенство’.
Реља Новаковиќ ги проучувал и белешките на нашиот голем писател Милош Црњански, давајќи му за право на Црњански, кога пронајдува словенски топоними и словенски обичаји на британските острови: ‘Кога за сè ова знаеме, ни се чини подобро да сфатиме зошто британските научници повеќе пати ги истакнуваат
‘илирски траги во преисториско доба на британските острови’. Веројатно дека и
Црњански, со разлог, повеќе пати се задржувал на спомените на Илирите, имајќи,
по своја прилика, во вид нивното прадавно потекло и нивната голема распространетост, како рана идоевропска групација. Во таа смисла, Црњански и понатаму ги
истакнува своите запазувања: ‘Веќе античките историчари ја споменуваат врската
измеѓу британските острови и оние земји кои денес се словенски, нарочито врската
со денешна Русија и Украина. Плиниј, на пример, упозорува на сличноста во религиските церемонии на Британците и Персијаците во своето доба. Тацит во своја-
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та книга за Германија кажува дека јазикот кој се говори на брегот на Балтикот, каде
стануваат Аестите, е сличен на јазикот со кој говорат Британците во негово доба.
Страбон најдува дека институциите на жителите на британските острови се слични
на самотрачките’ “.
Стр. 25: „Трагајќи за првото станиште на Србите, др Јован И. Деретиќ му
поклонува поверување на историчарот од Александрија, од првиот век н.е. Апиан.
Тој во ‘Историјата на Римската Империја’ напишал дека од изворот на Дунав до
Црно Море, вклучувајќи го и Балканот, живее ист народ, објаснувајќи дека тоа се
Илирите- ‘кои се српско племе’. Др Деретиќ, пред триесет години, укажувал дека
Подунавјето и Балканското Полуострово морало да бидат подрачја на кои Србите
(Словените) удриле темел на својата прва општествена заедница и каде достигнале
завидно нивоа на производство и култура. Тврдел дека во Подунавјето се топел метал 2.000 години пред него што во Месопотамија и дека Србите први почнале да
комуницираат со пишани знаци.
Денес веќе многу научници се определуваат за Подунавјето и Балканот како
колевка на Цивилизацијата. Така рускиот академик Олег Николајевич Трубачов, во
книгата ‘Етногенеза и култура на старите Словени- лингвистички истражувања’,
му дава на словенскиот јазик водечка позиција во праисторијата на Европа, а првите словенски населби ги сместува во областа околу централниот тек на Дунав. Неговиот земјак Генадиј С. Гриневич, во својата ‘Прасловенска писменост- со резултати на дешфрирање’, тврди дека словенските пишани споменици се најстари на
Земјата- и припаѓаат на слоговното писмо на Винчанската култура- 5000 години
пред Христа.
За процветување на цивилизацијата во Европа и нејзиното обележје, пишеле
најчуените научници на Британија и Ирска на почетокот на овој век. Англискиот
историчар Гордон Чајдл, како и Апиан од Александрија, ги поистоветува Илирите
и Србите и тврди дека Илирите на Балканот имале тесна врска со заедницата на жителите на Велика Британија, во праисторијата. Чајдл го подржувал британскиот биолог Ј. Б. С. Холдејн, кој, пишејќи многубројни членци, ја уверува научната јавност
дека Британија во предримско доба била колонија на народите од територијата на
Југославија. Тоа исто го поновува и ирскиот археолог Мек Алистер, нагласувајќи
дека заеднички културен и просвете центар на Британија и Балканот бил во Винча
покрај Белград. Водечкиот шкотски археолог и унивезитетски професор Стјуарт
Пигот обавестил дека во својата земја пронашол словенски (илирски) скулптури и
литература.
Се гледа дека немало научна доследност во Европа во другата половина на
XX век, оти овие истражувања на Ирците и Британците се предадени на заборав“.
Ќе следи и: „источно германската, илирска култура на бронзениот период“...
„Др Јован И. Деретиќ кај овие западноевропски научници нашол потврда на
она што и самиот го открил, со ослонец на античките хроничари. Но, тој многу сознал и на основ на анализа на српскиот јазик, кој, се покажало, вистинска археолошка ризница. Воочил дека во многу наши зборови се крие корен на имиња и поими
од давната минатост. Така поимот замена за ‘мајка’ во Шумадија- ‘кева’ (за кои не
сме сигурни дали народната блага шала или е надимок од миља) всушност заборавената Божица Мајка, која изузетно се почитувала кај Србите во Троја 2300 година пред Христа. Нашиот јазик го зачувал и зборот ‘јарост’ Тој означува војноборно
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расположение на некоја личност и спремност на вербална или физичка пресметка.
Др Деретиќни објаснува дека ‘јарост’ е запис за прадавниот српски бог на војната
Јарос. Грците го презеле од Србите и го назвале Арес93 мада некои грчки градови
никогаш не го прифатиле.
Нашиот јазик објаснува дека многу топоними го зачувале својот корен на
зборот од стариот српски јазик. Да речеме, Вуковар, Вардар, Темишвар, варош, Вараждин, го содржат ‘вар’- потекнува од зборот ‘чувар’. Затоа во именките на населбите (кои некогаш биле обрамбени) така често се појавува ‘вар’.94
Старите записи откриваат дека ‘дур’ во давно време означувал српско утврдување на вода, па така знаеме дека името Дурмитор потекнува од нашиот јазик, а
не од некој стран, како што често се тврди. Значењето на јазикот за расветлува на
минатото, го воочиле и споменатите ирски и британски научници, ама не ја решиле
енигмата откаде баш славенофонски топоними во Британија и Франција и тоа од
времето кога таму живееле Келтите, кои- по дотогашни научни сознанија- не биле
Словени. Оваа неразјаснетост го привлекла и др Деретиќ, па од илјада документи
ги повадил, вместо топоними, келтски лични имиња и самио се изненадил со чинителот дека, во голем процент, се словенски (Српски): Балдомер, Бела, Бирак, Бориша, Борут, Буда, Вито, Влатив, Врсина, Данко, Декојед, Дравко, Икар, Иломер,
Којо, Ладон, Мато, Миро, Ранило, Недо, Русо, Саво, Сарда, Сатара, Свето, Тогимир, Убила... (Дур + кон = кондур, а кондури носеле античките Македонци, Р.И.)
Кога во I век пред Христа, во време на римскиот цар Октавиан Август Илирите подигнале востание на Балканот, водачи биле Бран и Бато. Ама, во слично востание против Римјаните во Швајцарија, водач бил војникот со името Дивјак !“
Стр. 34: „Е интересно дека професор Реља Новаковиќ утврдил дека во Романија Србите го почитувале богот Дагон (пола човек- пола риба) и дека царот на
Ликинија бил противник на новата христијанска религија па дека поради тоа против него завојувал царот Константин Велики, ама истото боженство имало развиен
култ и кај народите во Месопотамија. А таму во Месопотамија (во денешен Ирак),
античките картографи ги забележиле следните имиња, од кои некои се задржале и
до денес: Баба, Пиран, Рисан, Берана, Бихаќ, Бар, Дебар, Лим, Бари, Бојан, Колар,
Котур и многу други.
Тек од Мала Азија стигнуваат изненадувања. Тој локалитет го истражувале
американски археолози, па нема бојазни да е во прашање необјективност. Главен
град на таа држава бил Срб.Друга држава на тероторијата на денешна Турција, која,
несумливо, била српска, се викала Лидија, а неа главен град í бил Сард. Професорот Новаковиќ нашол умешност да ја спомене српските тргови во Италија, Западна
Европа, па и на Британските острови. Книгата е изазовна и преку потребна“.
Стр. 35: „Недавно во издание на ИПА ‘Мирослав’ во Земун и Заводот за сербистика во Чикаго е печатена книгата на професорот Реља Новаковиќ Непознат
Црњански, двојазично- на српски и англиски јазик. Во прашање е дело кое докажува дека, конечно, на Запад нешто ново. Проф. Реља Новаковиќ не запознава дека
нашиот голем писател Црњански давно открил дека археолозите, историчарите и
лингвистите во Западна Европа се спотицале за српските меѓи во Шкотска, Велс,
Англија и Ирска. Црњански е сигурен дека на овие острови не оставила сведоштво
93
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Ареса=ареса;Арес=јарес=јарец;на Охридски аре-битолски але:„[побоже] аре[але] ш[т]о пра[в]иш“.
Варде=барде во кое се чува вода; варда=варда-чува; Вардар=вар дар; варвар=вар вар; варовник...
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за себе некои неидентификована словенска маса, туку дека на нив се препознатливи траг, на секој чекор, на древните Срби (или Илири).
Професорот Новаковиќ не упатува дека Црњански не излегува на научно
бришаниот простор неук оти своевремено предавал историја во IV машка београдска гимназија, а бил и ученик на проф. Милоје Васиќ, првиот истражувач на старата култура во Винча. Неговите запазувања за Србите во Ирска и Британија го делат и најпознатите истражувачи на овие држави, чии трудови Црњански ги изнесува пред југословенската јавност, по повраток од Лондон во Татковината, 1964. година. Бидејќи дека своите истражувања во Лондон ги споредил со трудовите со ирските и британските историчари, Црњански нашол дека тие се идентични што се
однесува на заклучоците за древните Срби. Така можел да изнеси непобитно тврдење дека во врска со Постојбината, на античките и среновековни држави на Словенте, има многу политиканство во званичната историографија на секоја европска
држава. Како очигеден пример на историското поликанство, Црњански го наведува
толкувањето на лордот Актон. Лорд Актон стравува од Словените како можни жители на Британските острови, па пиши дека словенските народи се нестабилни и
неспособни за стварање на држави. Објаснува дека Словените го населиле Балканот со ‘инфилтрација, не како освојувачи, туку како сонлива, пополека, селанска гомила’. Лордот Актон не објаснува како Словените ги напуштиле своите претходни
станишта, кога се знае дека селаните лесно не ги оставаат своите ниви. Тој исто така не објаснува како по доаѓањето на Балканот, во мошне опасно опкружување,
створиле повеќе свои држави, кога биле така недржавнотворни. Црњански изнесува
и невтемелена теза на словенските историчари. По нив Словените се населиле во
еден голем и крвав поход, уз истребување на домородното романско население.
Словенските историчари ова го тврдат, иако нема ни еден поуздан извор за истребување на народ на така огромен простор, од Босфор до Трст.
Вакви недоумици околу историјата на Јужните Словени сигурно не им дале
мир на Милош Црњански. Најдувајќи се во Британија, се впуштил во истражувања
на исконата на ова поднебје. На располгање му биле архиви и библиотеки на Лондон, каде пронашол хроники, карти и податоци за обичаите и уметностите од времето на првите векови на новата ера на Ирска и Британија. И управо, тоа што се однесувало на староседелците на британските острови, можело да му се припише и на
тогашните жители на Балканскиот Полуостров. Античките називи на британските
планини, населби, реки, езера и потоци имале истоветни имиња и на просторите на
Јужните Словени, посебно оние кои ги населувале Србите. Истражувајќи понатаму,
Црњански открил дека и топонимите на соседниот француски брег, посебно во Бретања, имаат свои имењаци на Балканот: Дрина, Свердол, Вран, Вечан, Бреге, Новар
итн. Во Бретања француските археолози откриле дека тука фолклорот е скоро идентичен на фолклорот на словенските народи. Племињата кои се појавуваат во Британија, Ирска и на западните брегови на европскиот континент носат словенски
имиња: Бодуни, Добуни, Думани, Корнови, Корни, Корнути, Морини, Бориштени,
Горичани, Луги, Ладени, Мијати, Рутени, Морави...(Гајда кај Карло Велики..., Р.И.)
Црњански приметува вистинска конфузија меѓу архелозите во Британија,
Ирска и Франција, оти тие предмети на материјалната и духовната култура од давното минато на своето тло час му го припишуваат на Илирите, час на Ведите, час
на Сарматите, час на Скитите, час на Словените. Западните научниви не се осуду-
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ваат да објаснат дали е во прашање на една раса (со ист јазик и култура) со различни племенски имиња, или се во прашање на различни етнички групи со изедначена култура. Црњански приметува дека е едино сигурно, околу што не се спорат ни
западните историчари, дека топонимите се славофони !“.
Илирите, Ведите, Сарматите, Скитите и тн.Словени биле еден те ист народ.
„Некои археолози се усудиле да изведат заклучоци за словенската припадност на староседелците на Западна Европа. Други на тоа жестоко се спротставиле.
Во прв ред германските археолози. Тие Вендите категорично ги сврстиле во Несловени, веројатно под влијание на ваквото определување на германската школа, Русите устукнале, па Вендите ги прогласиле Протословени. Тоа значи дека Вендите на
почетокот на новата ера не биле Словени, ама некогаш, во давното минато, можда
и тоа биле. Ваквиот став, спротивен на здравиот разум и на чинителите, на жалост,
го присвоиле и останатите словенски научници. Црњански наведува дека англискиот археолог Мина ги сврстил Вендите во Словените и напишал дека во тоа нема никаква сумливост!
Црњански укажува на британските научници кои не само што тврделе дека
староседелците на Западна Европа во античко доба биле Словени туку докажувале
дека постоеле тесни врски измеѓу општествените заедници на Балканот и во Британија. Тоа упорно го тврдел и англискиот историчар Гордон Чајдл. Чајдл го подржувал британскиот биолог Ј. Б. С. Холдејн, кој истакнувал во многубројни членци дека Британија во праисторијата била колонија на народите кои ги населувала
просторите на Југославија ! Секако, ова тврдење било неприфатливо за званичната
британска историја, па чуената Џекета Хокс, археолог, оштро го критикувала овој
став на професорот Холдејн. Отимајќи се на авторитетот на Џекете Хокс и званичната британска историја, поедини британски и ирски истражувачи продолжиле да
докажуваат дека жителите на овие две држави, во давно време, припаѓале на група
народи во која биле и народи на Балканот. Овие тврдења биле убедливи, оти
сродноста на луѓето од овие два оддалечени подрачја се докажувале со заеднички
зборови од српскиот или некој друг словенски јазик. На основ на тоа ирскиот археолог Мек Алистер верувал во длабока старост на врската на жителите на Балканот
и Британија, нагласувајќи дека културен центар на нивната заедничка цивилизација
бил во Винча покрај Белград !
Црњански се сложил со истражувањата на Мек Алистер, оти и самиот ги потврдил Алистеровите докази дека во праисторијата на Ирска и Британија постојат
траги и на Венди и на Илири. Наодите така се убедливи, да и Џекете Хокс, противник на наводното илирско господство во Британија, признала дека археолошките
наоди, во што таа е најпознат стручњак, непобитно ја потврдуваат врската на Илирите и староседелците на Ирска и Британија.
Авторитетот равем на оној на Џекете Хокс, го ужива во нашата наука и чуениот ерхеолог на Шкотските универзитети проф. Стрјуарт Пигот, кој најдува рани
траги на Илирите во својата земја, и ја запознал научната јавност дека е во прашање и литерарни траги.Пигот, покрај цивилизациските врски на Балканот и Британија во бронзено доба, го додава и тврдењето дека и старата цивилизиирана Микена
имала блиски врски со населението на британските острови.
Најинтресен детал на Пиготовото истражување се однесува и на пронајдените скулптури во Британија од старата минатост, за кое Црњански најдува дека
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потсетуваат на скулптурите во Полска и многу личат на нашите стеќки ! Колку овој
податок е драгоцен, ќе се види кога последиците на науката бидат разматрани во
светлото на тврдењето на званичната историја кај нас дека стеќките се творевина
на припадниците на измислената богомилска религија во средновековната српска
Босна“.
Името Богомил е поврзано со Богомила, која била само бригиска=брзјачка.
„После сите овие податоци на ирските и британските научници, на кои упатува Милош Црњански, Реља Новаковиќ ја изнесува својата збунетост пред нив:
‘Запаѓаме во очајување кога се прашуваме откаде и кога поедини народи дошле на некое подрачје, колку долго таму опстојувале и што некои од нив ги уклонило од тамошната позорница, а на другите им овозможило и понатаму таму да
останат- можда само под друго име. Ние готово ништо не знаеме не само за настанокот на поедини народи, туку ни за правците и брзината на нивното движење.
Траги на јазичната сродност се извонреден патоказ, или ипак не ги решаваат сите
неизвесности’.
Заправо, сите истражувачи на искона на Ирска и Британија се мачат околу
јазикот на своите претци. Името на денешниот град Солсберија, во близина на Стоунхенџ, на старите карти е обележен како: Сорбиодун, Сорба, Сарун. Сербола и Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња упатуваат на српски јазик и на облик на
името на српскиот народ. Во Ирска, Анлија, Велс и Шкотска ги имаме и следните
топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Видуа, Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина...
Провинцијата Велс тогаш се викала Венедотија.95 (Српски народ од 19 век, Р.И.)
Американскиот археолог Олбрајт, размотрувајќи ги овие имиња, напишал
дека имињата на реките, планините, езерата, потоците и населбите не ги менуваат
имињата ни низ неколку илијади години. Тој имињата на британските острови и на
Ирска им ги припишува на Келтите. Но, во тоа е и чудо на вакво тврдење, оти тие
се словенски. Да би се ова некако прикрило, многу научници тврдат дека келтските
имиња се присатни и на други краишта на Европа, па и на Балканот и дека и таму
се словенски. Така нашата планина Дурмитор се доведува во врска со келтскиот јазик, оти наводно ‘дур’ е келтска основа. (На ова се спротиставува др Јован Деретиќ, кој во својата книга Срби, народ и раса- нова Вугаша, Чикаго, тврди дека ‘дур’ е
стара српска именка и дека означува тврдина на вода.Од тоа се и глаголите: дурати,
издурати, одурати). И Црњански подлегнува на келтската теза, па наведува дека и
овие наши имиња се со келтско потекло: Рудине, Вран, Шара, Каритник, Ком, Сава,
Драва итн. Тој не приметува дека Англичаните објаснуваат, дека шкотскиот град,
кои Римјаните никогаш не го освоиле, се вика Тор Оваца. Наводно, тоа значење во
своето име го имало на келтски јазик. Ама, Римјаните во картата го внеле тоа келтско значење во името на градот: Брабоњакум. Нема спор- брабоњак е од српскиот
јазик и Англичаните овој поим погрешно го превеле како Тор Оваца. Покрај градот
Брабоњак (или Брабоњакум- по латински) се најдува населбата Љиг, па Англичаните го ‘објаснуваат’ дека тоа е келтски збор со непознато значење. Гледаме дека и
овој збор е српски. Во Србија се најдува градот Љиг. Овој збор означува блатњаво
подрачле. Од тој поим, во српскиот јазик имаме изведени зборови љигав (и терен и
карактер, љигава кожа на змијата и жабата итн.)“. (Само лиг- љиг со Караџиќ, Р.И.)
А денес на келтски имињата истогласно ништо не значат-само тн.словенски.
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„На сè ова, проф Новаковиќ тврди дека во многу недоумице за историските
настани се последици на нашата немарност и недостаток на нужно стрпение, па
треба, со изузетно внимание, да се покренат истражувања за Протосрбите, Протословените, Вендите, Келтите, Илирите, Траките, Даките и другите народи.
Проф. Новаковиќ го следи во својата книга Црњански. Што се однесува на
Келтите, му дава за право дека тие биле во заедница со Протословените и не ја зема во обѕир можноста на келтско-српска, или келтско-словенска заедница, кое би
морале да ги смести во времето на антиката и на раниот среден век.
Прашањето на Илирите е неразбирливо како и она келтско. Сме виделе дека
ирските и британските научници го потврдуваат присуството на Илирите во своите држави, ама и после илирските станишта, таму остануваат поново српски, или
словенски, имиња. (Ништо немало српско што не било тн.словенско, Р.И.)
На оваа енигма í доскокнал проф. Новаковиќ во својата книга, мада тоа посебно не го истакнува. Тој ја цитирал содржината на еден историски труд од 1821.
во Виена, од непознат автор, во кој Илирите се претставуваа како народ со запазена
улога во освитот на цивилизацијата. Измеѓу останатото, таму пиши: ‘Жителите на
Босна и Србија водат потекло од еден од најстарите и најраспоротранети народиод старите Илири’.
Само во оваа реченица се расветлува многу тоа што ги мачи ирските, британските, француските и германските научници. Повеќе од тоа, овој научен труд содржи и описи на илирското учествување во Тројанската војна и тврдењето дека во
IV век н.е. Илирите биле едини жители на римскиот Илирик и дека тогаш се ширеле сè до Северниот пол. Непознатиот виенски хроничар, наведува проф. Новаковиќ,
пиши дека одлутале делови, од север, нешто подоцна се вратиле во Илирик и дека
на Илири им припаѓаат: Далматинците, Хрватите, Славонците, Босанците, Србите,
Рашаните, Дубровчаните, Пољичаните, Албанците и Црногорците.Хроничарот обавестува дека Србите и Рашаните се исти како и Босанците.
Проф. Реља Новаковиќ скренува внимание дека уште Страбон запишал дека
во V век пред Христа институците во Тракија и Британија биле мошне слични, а
Херодот остава податок дека во тој век во Европа живееле Венди. Р.Новаковиќ наведува и многу извори на антички писатели за Србите во Романија и на Кавказ, како и во Мала Азија и на Балканот. На крајот на книгата, со жалење константира, дека членците на Црњански во ‘НИН’ од 1964, како и неговите од 1990 за српски траги во Британија не побудиле никакво интересирање во научните кругови на Југославија. Затоа се одлучило за издавање на книгата на српски и англиски јазик: Непознат Црњански, (издавач ИПА ‘Мирослав’, Белград...)“.
Стр. 38: „Дека Србите живееле на Балканот пред ‘доселување на Словените’
во 7. век, потврдуваат истражувањата во Далмација, Лика и Босанска краина, чии
гробници од 400. година н.е, упатуваат на српско потекло. За овие откритија, во
припрема е книгата на др Ѓорѓе Јанковиќ: Српске громиле од 5. до 9. век, која ќе
биде објавена во Белград, под покровителство на ‘Фонд истине о Србима’“.
Стр. 44: „Да би се увериле во недоследности...на првата страна ја втиснал
Хердеровата реченица, која така огнено ја повторувал Адолф Хитлер. ‘Словенските
народи заземаат поголем простор на земјата отколку што во историјата’ “.
Стр. 47: „Е корисно што нашата најнова голгота ги покренала многу умни
луѓе, кои ни го откриваат мозаикот, многу подругчиј од оној каков ни го претста-
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вувала званичната историја. Постојат актуелни тврдења, дека од Баварскиот географ од деветтиот век, кој запишак дека ‘Србите се така простран и моќен народ,
дека од него произлегле сите Словени’.96 Постојат и други, слични, извори, од кои
еден наведува и професорот Реља Новаковиќ, во својата книга Срби (ИПА ‘Мирослав’, Белград, 1993). Тој ја споменува хрониката за Србите на Балтичко Море: ‘Ласкарис Конанос, како морепловец, пловејќи долж Балтичко Море, во 15 век, ги бележел земјите на кои наидувал. Поминувајќи ја Прусија и градот Данцинг, запишал
дека, одејќи кон Запад, наишол на земјата Склавонија, чиј главен град е Либек (Лупек). Тој град мора да се најдува, тогаш и порано, во земјата на словенските Ободрити (Бодриќи). До 15. век, Германите го покориле тој дел на словенските земји и
спровеле германизација,а Либек, основан 1143, бил еден од најразвиените трговски
градови на Ханза, ама словенскиот јазик уште секогаш бил зачуван. Тој словенски
јазик го чул и Конанос.Тој, слушајќи го говорот на жителите на Либек и околината,
бил убеден дека оттаму водат потекло Словените на Пелопонес, чиј јазик го познавал’.(Склавините на Пелопонес/Либек имале ист говор на пелазгиски јазик, Р.И)
Како што гледаме, Хитлер ги кривотворел историските чинители, кога Словените ги означува ‘плевел во германската градина’, а Јужните Словени ги оптужувал дека дошле на туѓа територија (истовено на хрватските закани на Србите во
Република Српска Краина).
Према старите записи и старите географски карти, кој никој не ги внесува во
учебниџите и енциклопедиите, Германите ги освоиле словенските земји и упорно
настојуваат тоа да го направат и со преостанатите. Во споменатата книга на Реља
Новаковиќ, се објавени стари германски географски карти, на кои повеќето населби, во некои делови на денешна Германија, носат имиња, кои се сретнуваат во Србија, Црна Гора и други денешни српски краишта. Наравно, во овој век Германите
тие имиња ги германизирале. Некогаш гласеле другчие, а тоа може да се прати на
зачуваните стари мапи.
1) Источно од Берлин, населби биле: Љубов, Борин До, Буковик, Требинци,
Клобук, Междо, Ровине, Бривска Гора, Зверинац, Љубица, Одињска Граб, Лесница,
Каменица, Буковик, Сухи До, Дабезиќи, Краина, Комарица, Каменица, Трново, Косовац, Језеро, Рудине, Брвник.
2) Западно од Берлин: Кошеље, Коморница, Прутац, Накло, Бучина, Сливно,
Клешчно, Малција, Клешице, Требешин, Дурчин До, Вирак, Моравчани, Матички
Гај, Клешник, Плава, Рјечана, Грабовник, Боково, Бјелице, Трубино, Подгорица,
Горско, Рибница, Лужица, Црквица, Рудине, Брежине, Сиљавица, Морачани, Горица, Граб, Косовац, Бистрица, Буравски До, Бобовиште“.
И самиот поим Берлин=бер лин: бер-Берово, вер-Ворово; Лин + ка = Линка.
„Покрај Србите Лужичани, на територијата на денешна Германија, со државната организација, живееле словенски (српски) племиња Бодриќи и Лутиќи, од 6.
до 12. век Бодриќите граничеле со Саксонија со линија западно од Хамбург и
источно од Хале, а источно од Бодриќ се простирала земјата на Лутиќите- до границата на Поморјанија и со Полјаците. Јужно била земјата на Лужичаните, која се
граничила со Чешка“.
А и Хамбург=хам бург-Бургас: бург=булг=волг=волк=Volk=фолк=полк-а.
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Стр. 49: „За Србите, како староседелци на Панонија, пишеле многу наши
истражувачи, ама нивното откритие не најдувале пат до нашите учебници. Со ова
прашање се позабавил и Јован Пејин, во книгата Срби и Маѓари, Кикинда, НИП
‘Комуна’, 1996, ‘Фонд истине о Србија’. Го следиме Јован Пејин: ‘Освојувачите на
Панонија, во прв ред Унгарци и Германи, се труделе да го спречат основањето на
јака српска држава во Подунавјето, со Белград. Према најновите истражувања, Србите, од 3. до 4. век, живееле на просторите на Панонија, ужиот Банат, Бачка, Барање, Срем и Славонија... Унгарите, народ настанал со вкрстување на угрофинското и
турко-татарските племиња, дошле во Панонија тек 895-896. година, под водство на
Арпад. Околу реката Тиса и Дунав, се сукобиле со Словените и ја разориле нивната
држава, Велика Моравија. Заблагодарувајќи на христијанските Словени во Панонија, Унгарците, за време власта на кралот Стеван Први, 1001, го прифатија христијанството и удираат темел на државата која ќе одигра значајна улога во историјата“.
Стр. 51: „Следејќи ги овие документи, доаѓаме до српски општини, кои ќе ги
поделиме на оние кои имињата ги зачувале, и оние чии имиња, до 20. век, изчезнале.
А) Средновековни српски општини во Унгарија и на денешниот дел на Барање,се зачувани имињата:Нана, Медина, Грабовац, Салка, Хидаш, Батосек, Вемен,
Жумберак, Печуј, Сигетвар, Српски Тарчин, Литоба, Будимир Бормед, Титош, Маиш, Безедек, Сорок, Вилањ. Лидова, Соколош, Ивани, Роли, Век, Бан, Илочац, Бреме, Моноштар, Херцег97 Суљаш, Болман, Коча, Дарда, Бење, Вашка, Брамен, Сент
Мартон, Вак, Будун, Бол, Лоншак, Ируг, Косово Поље, Коночена, Бистрица, Зек,
Годиша, Бабуна, Карас, Сасуд, Козар, Зазар, Апор, Муче, Белац, Думбо, Сријанка,
Дебрекест, Ада, Отока, Забод, Зимањ, Орез, Лапљива Земља, Јованча, Завал, Загодак, Кулеџ, Калозна, Зарозд, Праг, Мисла, Мали и Велики Зекул, Стони Београд
(1543), Српски Свети Миклош, Српски Свети Петар (1631), Бата, Будим, Пешта,
Чин, Српски Крстур (1629), Колож, Пљеш (1184), Чобанац, Помаз, Света Андреја
(1221), Више, Лак, Козод, Тоба, Сокол, Озора (1329), Дода, Кер, Немоќи, Торуг,
Пакш, Кора, Ача, Бар, Гомаш, Гордањ, Никола, Шомоќвар (1587), Игол, Српски
Егреш, Орези, Борјог, Мослоњ, Козут, Топонар, Немешвид, Отока Думбо (1529),
Атола, Керчемин, Бозлен, Мохач, Пентелија.
Б) Средновековни српски општини, чии имиња изчезнале: Порди, Доница,
Темек, Свети Ѓорѓе, Кобод, Марока, Велики и Мали Виг, Марке, Ромба, Вегелене,
Мач, Велика Марга, Голеш, Батон, Абани, Седи, Хеѓеш Ебрег, Дара, Истојан, Беси,
Ново Село, Велика и Мала Карша, Корто, Денесна, Богар, Корпач, Велики и Мали
Алберт, Мана, Колочар, Мала Гарга, Заган, Херенд, Лата, Семлак, Габош, Богач,
Мехеш, Безог, Мало Село, Естин, Опар, Сак, Сигет, Мали Оброш,Банкатал и други.
Овие документи ги бележат и православните храмови, под управа на грчки
свештеници до 17. век и сите се во српски општини: Свети Андреја- 1221, Пљеш1184, Весприм, Бел- 1086, Симег- 1091, Вашанке- 1482, Чатар, Блатно, Грабовац,
Печ-Варадин- 1038, Секудвар- 1142, Шиклош, Батина- 1093, Брана- 1093. година.
Православните епископски седишта биле:Света Андреја, Будим, Кнеза- 1109
и 1205, Стони Београд- 1543, Блатно- 1525, Сечуј- 1557-1690, Печуј и Мохач.
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Како што гледаме, српската држава на Немањиќ ќе биде основана тек на
крајот на 12. век, а во тогашно Барање српските општини постоеле сто години пред
тоа време, во 11. век.
Документите прикажуваат и српски војни шајкашки станици. На Дунав биле
Ковин- 1273-1440-1703, Землен- 1705, Тоновар-1710, Бата-1093, Велишмарта-1710.
На Драва: Домбо, Гордиша, Осјек и Шиклош.
Покрај српските општини, наидуваме и шокачки, ама во помал број, измеѓу
Печуј и Драва. Во тоа време, припадниците на ово племе се вбројувани во Срби.
Податоците се земени од книгата: Барања, од најстаријих времена до данас, на Стеван Михалџиќ, печатена 1937, со репринт во Белград, 1991. Библиотека на градот
Белград“.
Стр. 164: „Но, делото на др Олга Луковиќ-Пјановиќ...Херодот во петтиот
век пред Христа го назвал народот на Баканот со името илирски и тракиски. Неговата расна припадност Херодот ја потврдува со оцена дека на илирскиот народ му
припаѓаат и Вентите (Венди, Винди, Венеди). (Херодот: ‘Историја’, стр. 49)
А Венети, се знае, се Словени...Страбон во Географија ќе напише дека Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик...“.
„Во времето после Втората светска војна, нашиот голем книжевник Милош
Црњански ќе ги препише од старите римски географски карти имињата на британски населби, планини, реки и езера, а тие ќе бидат истоветни со имињата на таквите поими на Балканот. (Реља Новаковиќ, ‘Непознати Црњански’ ИПА ‘Мирослав’, Белград, 1997) А она што повеќе од сè друго ќе упати на заклучок дека античките жители на Балканот се (Илири, Траки и Трибали)... Словени е дело за Римската империја на Апијан, Грк од Александрија, од I столетие после Христа. Тој запишал дека Грците ги називаат Илири народот кој живее зад Тракија и Македонија
до Панонија и од Јадранско Море до Алпите. Тој меѓу Илирите ги најдува и најславните племиња: Скордиски и Трибали. (Книга 10, Глава I, 1 и 2)
Заправо, ова Апијаново вбројување на Трибалите во Илири е најважно, затоа
што Грците, сè до падот на српската држава под Турците, Србите ги називале Трибали, а сродноста на Трибалите и Илирите, и покрај Апијановото сведоштво, југословенските историчари не го прифатиле. Тие, најенергично, запнуваат тоа да го
оспорат и да докажат дека Трибалите и Србите (или Трибали-Срби) немаат никаква
сродност со Илирите. Тоа не го докажуваат со чинител освен со Албанците на Балканскиот Полуостров. Илирите се одредени да бидат Албанци и на тоа се подредуваат сите толкувања на историјата на балканските народи и тоа во најзначајни
историски дела на српските академици. На тој пат, нашите историчари не најдуваат
потреба да ги коментираат наведените антички извори и многу од оние кои можат
да се набројат во еден новински членок. Ако и има дела на наши научници во кои
ја оспориле веродостојноста на сведочењета на Херодот, Апијан, Плиниј, Страбон,
Халкокондил, Сипријан Робер, Шафарик и други, тогаш, секако тие трудови можат,
бар, да се споменати во делото на Српската академија на наука ‘Византиски извори
за историјата на народите на Југосавија’, книга 18, том VI, Белград, 1978. година,
приредувачи: Љубомир Максимовиќ,Иван Ѓуриќ,Симе Ќирковиќ, Божидар Ферјанчиќ и Нинослав Радошевиќ. Уредници се Фрање Баришиќ и Божидар Ферјанчиќ“.
„Античките извори ги споменуваат Трибалите од петтиот век пред новата
ера, а за улогата во настаните околу освојувачките походи на Александар Македон-
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ски има многу податици. Нашите историчари објаснуваат дека тој народ, во текот
на неколку наредни столетија- до време на словенското доселување на Балканот,
изчезнал. Можда ова објаснување и би можело да се прифати, дека не е зачувано
мноштво грчки документи од Средниоит век, во кои за Трибалите се говори и тоа
како претежно населението на Србија во преднемањиќко и неманиќко доба. Грците
им биле соседи на Трибалите во времето пред Христа и во првите векови на новата
ера, па тие да изчезнале (на било кој начин), би било забележано. Ама, Грците непрекинато оставаат во своите списи податоци за Трибалите и тоа секогаш како население на поморавскиот дел на Балканот, од Александар Македонски до падот на
Србите под Турците. А бидејќи Грците имале во Србите смрттни непријатели, посебно во време на Милутин и Душан, тие не би пропуштиле прилика на Србите да
им префрлат дека ги истребиле Трибалите- дека тоа навистина се случило, користејќи ја приликата Србите тогаш да ги оптужат дека сакаат да ги истребат и Грците. За тоа нема збор. Грците доследно, во сите документи, потврдуваат дека жителите на немањиќката Србија се Трибали. Еве, како тоа е внесено и во книгата ‘Византиски извори за историјата на народите на Југославија’.
‘...Со царицата била и Симонида, која заправо се вратила од Трибалите, бидејќи неа и умрел мажот’. Ова е текст на Никофора Григора и се однесува на настаните после смртта на кралот Милутин.
Грчкиот цар Јован Кантакузин, кој оставил поопширен историски спис за
своето време, скоро без изузеток, царот Душан го назива архонт или крал на Трибалите, а жителите на тогашна Србија Трибали и Илири. Како и овде, кога ги опишува сретнувањата на ромејскиот цар со Душан: ‘И дека, по нужда одејќи му на
Кралот, владетелот на Трибалите, од него мимо очекувањата бил почестен и како
сојузник потпомогнат’.
Стр. 166: „Документите цитирани во ‘Византиски извори за историјата на
народите на Југославија’, воглавно, се осврти на грчките писатели на однос на
Источното Римско Царство (Византија) со соседните народи на Балканскиот Полуостров. При таа прилика, се споменуваат Илири, Мизи, Трибали, Далматинци, Епирци (Акарнанци), Тесалци, Бугари, Албанци, Скити, Срби и ‘жители на Тракија’.За
сите нив, грчките хроничари пишат како за негрци и тоа ги обрзувало приредувачите на оваа книга во опширни текстови да објаснат кои народи се кријат под овие
имиња, доведувајќи ги во сродство со денешните национални заедници на Балканот. Она што е нејасно во овие објаснувања (попат трибалско-српскио јазол) е тоа
што приредувачите, ни со еден збор, не се јавуваат- да нам ни би објаснеле кој се
Епирците и Тесалците. (Тие пишеле Арбани и Арбанаси, а никако Албанци, Р.И.)
Бидејќи од грчките историчари на Средниот век не ги сматраат Грци и со
обѕир дека Страбон во својата географија напишал дека ‘Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик’, тогаш приредувачите на нашата книга имале разлог да ја одредат расната припадност на жителите на Епир и Тесалија, оти (со многу зборови и со видлив труд) тоа го направиле за Илирите. А ако Илирите се она
што и Македонците, и Епирците (како што тврди Страбон), тогаш денешните потомци Илири, и Македонци, и Епирци би морале да бидат една национална заедницаако не три групи, со текот на векови, не биле асимилирани од некоја друга нација.
Нажалост, приредувачите на ова дело, не ги доведувале во сроднички врски Епирците, Македонците и Илирите, ниту му се осврнувале на Страбон- тие едноставно,
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ги занемариле средновековните национални одлики на Македонците, Епирците и
Тесалците.
Замерка на приредувачите на овој зборник на документи би можело да се изнесе и поради тоа што постојат многу порани грчки документи за словенско присуство на Пелопонез, па веројатно и во Епир и Тесалија. За тоа пишел и францускиот славист Френсис Конт во книгата Словени (Филип Вишниќ, Белград, 1998,
стр. 45/1), наведувајќи го записот на патријархот Никола III (1084-1111) и Монемвасиската хроника за потполна власт на Словените на Пелопонез од 587. до 805.
година, а за делимична власт на Пелопонез и до 950. година. (Само Склавини, Р.И.)
Само овој чинител го руши овешталното тврдње дека царот Ираклиј дозволил населување на Србите (Словените) на Балканското Полуострово, оти тој дошол
на власт 23 години после словенската независност на Пелопонез од Византија- Ираклиј владеел од 610. до 640. година“.
Не се работело за Словени туку само Склавини. Склавини имало и повратници, кои биле на граничните области на Дунав- во Романија- Срби само од срп.
„Во книгата се цитирани грчки документи и во нив се дванаесет пати се споменуваат средновековните Илири. На пример ќе ја земеме хрониката на Георги Пахимер за грчкиот цар Михајло VIII од 1268. година: ‘Тогаш, значи, поверувајќи им
ги на браќата Јован и Константин западните краишта, те предавајќи му ја на деспотот Јован војната снага од исток, заедно со скитската војска, нареди да нападне на
копно (односно) да упадне во земјата на Илирите и Трибалите...’.На страна 19, приредувачите објаснуваат што што со споменатите земји: ‘Земјата на Илирите и Трибалите, се разбира, се Албанија и Србија’.
Ваквото толкување е повеќе отколку смело, оти знаеме колку територија
влегува во поимот Илирија, а приредувачите, овде, Илирија ја сматраат само на територијата на денешна Албанија! Приредувачите секако споменуваат Илири сместени во денешна Албанија, а ни збор не покушале да објаснат зар по некој Илир не
можел, во Средниот век, да се појави бар во Далмација, Херцеговина, Црна Гора и
Босна, области за кое најчесто се поврзувало со илирското име. Тоа ќе им се одмазди, па, на стр. 51, се нашле во непријатна ситуација. Во прашање е описот на Никифора Грегоре териториите на српската држава во време на царот Душан (1342):
‘Така ќе му настане една непрекината држава од Далмација и Илирик и она што
према исток се однесува на брегот на Јонското Море...’.
На приредувачите им е јасно дека не можат, сега, да го сместат Душановото
Царство само во Далмација и Албанија, па овде ‘попуштаат’ и прв пат Илирија ја
преместуваат вон границите на Албанија: ‘Под Далмација и Илирик се подразбира
внатрешноста на Балканскиот Полуостров, каде и се најдува територијата на тогашната српска држава’.
Ова своја одредница, приредувачите ја забораваат на сите други страници на
книгата. До нејзиниот крај, ќе се тврди дека Илирија (Илирик) е само Албанија, а
дека Илири се само Албанците. Така ќе се објасни и наводот на Манојло Холбола
(стр. 580) за Илирик: ‘Под Илирик овде се подразбира Албанија’. Од многуте осврти дека Илири се Албанци, ќе одбереме уште еден. Никифор Грегора пиши за внатрешни нереди во Византија, па го кажува и следното: ‘...Воколку Илирите, Трибалите, Акарнанците и Тесалците би скопиле сојуз, би можеле од нив да бидат опколени и до последен човек уништени, оти не би имале каде да се спасат со бекство’.
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Во нашата книга вака се објаснува националната припадност на на значените народи: ‘Заблагодарувајќи му на Григори, овие напади на Солун и Македонија
можат да се датираат во 1308. година, па во склоп на ситуацијата во таа година,
треба да се посматра и она што Григори го кажува за стравувањето на Каталонците
од соседните народи: Албанци, Срби, Епирци и Тесалци’.
Оваа реченица е најдобар приказ на на она што сме приметиле во книгата
како тенденција: - Илири се Албанците, Трибали се Србите, а за Епирците и Тесалците нема објаснување !
Меѓутоа, како што приредувачите на оваа книга се нашле затечени, кога
историскиот извор им ја наметнал Илирија многу поголема од денешна Албанија,
така еден друг грчки документ им ја ометал лесното препознавање на Албанците во
Илири. Збор е за опишаната ситуација во Србија после смртта на царот Душан од
Ниќифор Григора (стр.194): ‘...а братот на покојниот Крал на Србија ги нападнал на
дотогаш Кралот на Србија потчинетите градови на Тесалија, кои одавно ги познавале, а сега доброволно им приоѓале. Бидејќи, на тој начин, стекнал не мала власт,
истодобно ги придобил и нивните соседи Албанци и Илири’.
Ова споменување и Илири и Албанци на едно место, во книгата е објаснето
така да (во двата случаји) во прашање се само Албанците: ‘Под Албанци и Илири,
Ниќифор Григора го подразбира албанското население, кое, веќе на почетокот на
XIV век, почнало да продира во Тесалија’.
Овде се наметнува едно логично прашање: зошто српските историчари не
им дозволуваат на Србите да се подразбираат и Илири и Трибали (кога тоа ни го
сугерираат античките документи), а прифаќаат дека Албанците се сматраат Илири
(кога античките документи не ги доведуваат, воопшто, во врска Албанците и Илирите) ?“. (Никако Албани туку само Арбани- Арбанаси, Р.И.)
Албанија била на Кавказ. Албански јазик не е на еден ист народ туку на четири (грчки, романски, словенски и татаро-турски,Мајер), а илирски=тн.словенски.
„Во избраните грчки документи Албанците и Албанија се споменуваат повеќе пати, па српските историчари не биле приморани илирско име (без чинител) да
им го даруваат на Албанците. А тоа споменување е во оние рамки кои ја одредуваат општствената положба на Албанците во српската и грчката Држава и латинските
поседи на Балканот во Средниот век. Тие се само племе со свои старешини и измешани со српско и грчко население. Тој најсликовит приказ го дал царот Јован Кантакузин, кога ги опишувал средувањето на односите во Царството во време на својот претходник, царот Андроник III, 1328. година (стр.329): ‘Кога царот осум дена
проборавел во Охрид, дојдоа Албанците, населени околу Девол и Колонија, како и
во близина на Охрид, му се поклониле и му обеќале дека одано ќе му служат. На
оние, пак, кои биле населени далеку, на крајните граници на ромејската власт, им
се упатени цареви писма да дојдат во Солун, таму да би се поклониле’ “.
Албанците, л=р, биле под Охридска архиепископија- сè до 1767 година. Тие
биле само Бриги, пошироко и Македонски, само со пелазгиски=тн.словенски јазик.
Па Албанци-Арнаути=Геги до 1840 година немало- тие тогаш биле во Азија.
„Еден од поборниците на Српската историска школа др Јован И. Деретиќ е
во посед на голем број антички и средновековни документи и книги за историјата
на Балканот. Сè тоа ги насобрал во текот на својот долгогодишен боравок во Франција и Америка. Содржината на тие извори, најчесто, не се ни преведени, ни изучу-
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вани на нашите универзитети. Во неговата богата библиотека, се најдуваат и зачувани хроники за настаните од XI столетие на Гркот Михаил Аталиот. Др Деретиќ
поседува примерок печатен во Берлин на грчки и латински јазик 1853. година, под
наслов: ‘Scriptorum historiae Byzantinae’,во издание на ‘Academiae Litterarum Regiae
Borussicae’.
Мада ова не е осамен документ од тоа време за Албанците, тој е еден од најзначајните, оти е во прашање на современик кој присаствувал на истоварување на
околу 300 албански семејства, со византиската војска, во луката Драч, 1043. година.
Наравно, Аталиот ја опишува раната судбина на албанскиот народ, кој од кавказка
Албанија е преселен од страна на Арапите на Сицилија и Јужна Италија, а од овие
области (таа 1043. година) на Балканот ќе ги преселат Грците. Постарите изданија
на европските енциклопедии содржат одредница за државата на Албанците на Кавказ, додека поновите изданија таква одредница не донесуваат. Можда и новите
историчари, во оваа книга, се приближуваат на Европа, бар кога е во прашање
историјата на Албанците“.
Албанскиот јазик бил/е како во на кавказка Албанија, денешен Азербејџан.
Според едни автори, Албанците биле Илири, а за други автори- Тракијци.
Херодот Траките и Илирите не можел да ги развоил освен по темниот вокал.
Па тн.Словени, кои ги покатоличувал Бонифациј, имале тракиски традиции.
Меѓутоа, тие биле само Склавини- тие претходно биле Венети, Срби итн.
Бранко Вукушиќ, на стр. 60, пиши: „Истакнатиот српски научник, келтолог
проф. др. Ранко Куиќ, член на Велшката академија на наука во своето дело ‘Српско
-келтски паралели’ (Бања Лука 2000.) ги наведува досега непознати докази на етнокултурните сродности на Келтите и Словените. Откаде словенски траги кај преживеаните потомци на Келтите во далечна Британија ? Оти, Римјаните биле окупатори во Британија приближно колку и на Балканот. Во римските мапи и административни списи од тоа време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу имиња на реки, планини и други топоними и етноними се подудираат со имињата во
денешна Србија и другите делови на бивша Југославија. Неверојатен е списокот на
реките: Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра,
Добра, Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн.
Списокот на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор,
Пирлитор и др. Кралската престолнина и светото брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име.
Откаде сè тоа ако Келтите не биле во допир со Словените ? Словените, наводно се доселиле на Балканот 700 години подоцна но што се бележи последното
присуство на Келтите на Балканот. Пример римскиот период од ‘Келстко-српските
паралели’ проф. Куиќ, го илустрира следното: на еден надгробен споменик од римскиот период на Косово (1. век н.е.), тв. приштинската плоча, на латински се споменува српскиот збор ‘прататко’ “.
Со преселбите, по Вардар- Морава- Дунав- Рајна, се пренела митологијата:
Слободан Јарчевиќ, на стр. 8, вели: „Божицата Жива е замислена како убава
жена, со распуштена коса и со развиени гради. Кај Вендите, како го запишале хроничарите во Западна Европа, е претставувана и со коса со боја на злато. Е сматрана
шумска мајка, оти боравеле во големи шуми. Ја викале уште и Дива, Дажбива, Ива,
Дева и Даринка. Култот í бил најраширен во Полабија, каде неа ликот í е ставан и
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на знамето. Кај Србите во околината на Алексинац, е зачуван спомен на Божицата
Жива и овде се звала Девица. [Жива=Сива]
Нејзиниот кип во храмовите бил испод венец на винова лоза, што е симболизирана Божичната моќ во зачување на животот и долг живот. Нашите денешни
здравици зачувале делови на обреди во чест на Божицата Жива, како ‘Живели’...“.
Следи Келтите биле шумари, кои ги крчеле шумите, дури од дрвените панови, а Пан бил пастирски бог или шумски демон, од што произлегло пан за господар/господин на полски, чешки и словачки, а до денес пан=пан- од пан се прави паница... Бидејќи на панот и стеблото од даб се прави крст, Албанците како Муслимани=Турци него не го сакаат. Па Келтите=Секирџиите од шумите правале ораници.
На таквите ораници се подигале и лозја. Следи во Франција да има Лозана...
Меѓутоа,лоза уште нема во Русија и Скадинавија-тие уште не се донаселени.
Бидејќи се говори за илирско наследство,а имало и илирски Бриги до Келти.
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.)
Роберт Гревс98 пиши за мноштво митолошки традиции пренесени во Европа.
Следи Иберија на Кавказ Ибериски Полуостров и Пирин во Македонија во
Пиринејски Полуостров. Пак, фени=пени + а = апени до Апенински Полуостров ...
Х.Џ. Велс, на стр. 293, има фуснота: „Кралот на Велика Британија ја носи и
понатаму, покрај останатите, титулата цар на Индија. Можда тоа писателот во овој
случај не го зема во обѕир, бидејќи титулата на британскиот крал не ја носи како
главна туку како споредна титула“.
Следи Британците биле Инди + в = Винди=Венети- само едно: тн.Словени.
Ама и Сведија од Сведа=с веда...вода..., и свенски=с венски: вени-Венети...
А се однесува и за Викингите: Викинг=вик кинг. Следи вик + н = Винк-а. ...
Европјаните како најпрво од тн.Словени=Повеќебожци само се преобратиле
во Римјани=Христијани- тек потоа се одродиле со христијанските службени јазици.
ТН.СЛОВЕНИ=ПОВЕЌЕБОЖЦИ ЕВРОПЈАНИ=ХРИСТИЈАНИ
Европјаните биле Бриги и македонски колонисти по пропаѓање на Македонија од Рим.Низ Европа се прошириле балкански поими Анти и Венети.Склавините
до 5 век Римјаните не ги познавале.На Балканот склавини (области) имало од 6 век.
Па следи, цела Европа била само тн.словенска на Анти, Венети и Склавини.
Тогаш тн.Словени биле само Повеќебожци, а Римјаните само Христијани.
Пак,христијанизирањето на тн.Словени во Римјани бил долг вековен процес.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 240, пиши: „Сукобот на папството и царството
околу водството- leadership, отпочнал така што римскиот бискуп, тогаш само еден
од христијанските поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенската, Аквилејската, Миланската и Сплитската бискупија се борат против неговата супермација сè до
X век- годината 496, тргнал во голема обнова на Римското Царство. Кловис I, франков крал од династијата на Меровингите, бил избран како отелотворение на оваа
амбиција на римскиот бискуп, одиграл улога на нов христијански цар кој ќе го обедини разбиеното Западно Римско Царство. Папата го подарил со титулата Novus
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Constantinus, Нов Константин. Тоа било прво покушување на папскиот трон својата
политика да ја спроведе со посредство на подложна световна власт. Еден Меровинг
не бил случајно избран за оваа мисија. Меровинзите уживале углед на владетеличаробњаци. Ги викале ‘долгокоси кралеви’, сматрајќи дека во својата коса носат
магиска снага, моќ и врлина, фр. Verta. Преданието наведува дека Меровинзите се
потомци на Тројанците, односно балкански Пеласти и дека, во освит на христијанството, од Пелопонез, со долината Дунав дошле во подрачјето на средна Европа.
Како аргумент во прилог на ова родословие се наведува современата топонимија во
Франција- градови Троја, Troyes и Париз, Paris, за кои се тврди дека се тројанско,
односко пелазгиско потекло. Старото име на Париз е и Лутес од името на Лутиќите, едно словенски народ“. (Кај авторот: Лутес и Љутиќи- љ со Вук Караџиќ, Р.И.)
Стјепан Антолјак, стр. 166, пиши: „Имено, јасно е дека во ова време нема ни
трага од античкото ‘Македонес’, кое се ‘удавило’ во словенското море и сосема
изчезнало од светската сцена. Па сепак останала извесна трага кај франечките писатели. Така, уште т.н. Фредегерова хроника (VIII век) пишува за источноготскиот
крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци и дека е тој
‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedonum’. Дури еден подоцнежен спис, кој се
базира врз извадоците на Фредегер, изнесува дека Франците го имаат истото 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“. (Фредегар=фреде-г ар- ф=п, Р.И.)
Со Теодорих Велики се потврдува дека немало етнички народи туку верски.
Па Македонците до денес опстоиле со свои наследници- и Франки-Германи.
Бидејќи претходници на Франките им биле Меровингите, кои имале балканско и тн.Тројанско потекло, за нив како Повеќебожци-Долгокоси се продолжува.
Петер Ласко,99 на стр. 211, пиши: „Населеници на римската царска област“.
„Кои биле Франките и откаде тие дошле ? Подоцнежните сведоштва дозволуваат само да се претпостави, дека тие настанале со заедничко здржување на многубројни помали племиња, кои во 1 . и 2. век по Хр. биле во областа измеѓу Рајна и
Весер. Имињата на Франките, Алемани, Тирингер...“.
Се говори за население на римската царска област, и тоа само од 1. и 2 . век.
Па таа била само врската со македонските колонисти со своето Тројанско потекло.
Т. Капеле, на стр. 289, вели: „Северно од Алпите на крајот на 5. и на почетокот на 6. ст. настанала франкова држава. Клодвиг (481-511) ги обединал салиските и рипуарските Франки и се подвргнал себе на толозонската држава на Западните
Готи. Тешко издвоената победа над Аламаните (496) го навела Клодвиг да му пријде на католичката вера, оти паганските богови не му помогнале...“.
Следи од Повеќебоците=тн.Словени да постанат само Христијани=Римјани.
Олга Луковиќ-Пјановиќ,во насловот д) Што кажува Шафарик и Суројвјецки,
пиши: „Шафарик потоа се осврнува на она што Порфоирогенит запишал:
„...и Баварска (εκεινω Βαγιβαρειαζ), близу на Франкија (Φραγιαζ σε πληασιον)
која исто така се вика и Саксонија... Таму- по него (Порфорогенит) Србите биле во
Бојка (Βοικι), која управо се граничела со Саксонија...’ “.
Па Меровинзите станале Франки (Саксонци), кои биле само Повеќебожци.
Тн.Словени=Повеќебожци и Римјани=Христијани-европски народи 18/9 век.
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Ј Хајдрих, на стр. 304, вели: „Кралската моќ после краткиот полет во Дагобертовиот двор...Во меровиншко доба средиште на франковата држава било во подрачјето на резиденцијиите на Парис, Орлеанс, Реимс и Соисонс; ама почнувајќи
од Пипин Средни се преместило према истокот, во матичната земја на каролинското семејство, то ест во областа на Мозел и Мојс. Со тоа подрачјата од онаа страна
на Рајна, во кои дотогаш христијанството тек мошне малку или никако не фатило
корен, стекнало поголемо значење. Пипин го потпомогнувал англосаскиот мисионер Willibrodr кој делувал измеѓу Фризија и Арден. Карло го зел во своја заштита
Willibrodr-иот ученик Винфрид- Бонифациј. Овој поврв на тоа својата мисија ја ојачал и со пипинската задача на мисионерство во ‘Германија’; во Рим го прифатил
името Bonifatius, добил препорака за Карло Мартел, а подоцна од Рим добил и надбискупска чест. Врската на англосаската црква и Рим датира од покрстувањето на
Англосасите што го извршиле мисионерите на папата Гргур I.Велики(590-604). Тоа
во 6. ст, ојачало со тоа што англосаските кралеви им препуштале на Рим да биде
арбитар во споровите измеѓу проримски ориентирани и ирско-шкотска црква“.
Сите подрачја источно од реката Рајна биле само единствено тн.словенскизначи,само едно повеќебожни, кои жестоко и злосторнички биле христијанизирани.
Се кажа: „...Винфрид- Бонифациј. Овој поврв на тоа својата мисија ја ојачал
и со пипинската задача на мисионерство во ‘Германија’...“.
А „Германија“ била цела источно од реката Рајна,и затоа 100% тн.словенска.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Катерина Велика, под 7 вели: „Шафарик...Да се сетиме во овој тренуток, како пишел Сипријан Робер, дека уште во доба
на Карло Велики, сè што не било франково, било словенско, поради што и била
створена познатата тв. Српска граница,или- како Русите кажуваат во нивната Енциклопедија ‘Болшаја’- Сорбски рубеж. Тоа заправо и есте доказ, дека ондешните
Словени од онаа страна на Рајна во тоа доба уште се називале Срби...Така, значи, и
тие Шафарикови Срби, Венди, Венети, Хенети, Вани итн. со број и единственост
им одговарале на Херодотовите Траки и Халкокондиловите Трибали, и тракиски
Словени на Мојсиј Хоренски, а и Пиктевиот безимен народ“.
Во насловот „’La Grande Encyclopedie’...“се наведува: „А последното издание на руската енцикопедија, која носи назив ‘Болшаја Совјетскаја Енциклопедија’
донесува под наслов ‘Сербискиј рубеж’, додавајќи во заграда ‘Сорбскиј рубеж’, те.
‘Српска или Сорабска граница’ дословно следниот текст:
‘Српска граница- линија, која ја воспоставил Карло Велики (IX век) против
Полабските Словени. Таа Српска граница се пружала од саксонската граница (од
долниот тек на реката Елба, стара српска Лаба), па со долината на реката Елба, реката Сале, со Чешката Гора према средниот тек на реката Дунав, до Источната, или
Панонската област. Основната точка на упориштата на таа граница биле: Бардовик,
Шезел, Магдебург, Хале, Ерфурт, Халштат, Форхајм, Регенсбург и Лорх. Но тие
места биле исто толку утврдени, колку и точките на пограничните трговии со Словените. Подоцна многу утврдувања на Српската граница постанале претстража на
германската агресија на земјата на Полабските Словени’.
Иако во претходниот цитат упоредо се употребуваат називи Србин и Словен, ипак е јасно дека се работи за Србите, па и Српска, или Сорбска граница по нив
е наречена. Но требало да се загуши вистината ! Требало да се збриши и Српската
граница, па и самиот нејзин назив, како и мирните стари српски земјоделци, врзани
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низ долго време за мајката и хранителка земја, те ‘Велика Енциклопедија’ и кажува
за тие првобитни населеници на северна Европа (во одделот II- Историја на Словените:
‘On admet généralement qu’ils n’étaient pas un people guerrier, mais agriculteur
…’, те.:
‘Општо е мислење, дека тие не биле војнички народ, туку земјоделци...’
кои биле низ долг временски период мирни сè дотогаш, додека не се појавиле напаѓачите Германи... Нема сумливост, напаѓачите веќе со само тоа, што се појаувале во тоа својство, биле наоружени и спремни на освојување, те им било лесно
да се разлетат од добро до добро и од село до село, харајќи, разорувајќи, освојувајќи... Тоа најпрво го работеле Герамните, а подоцна Унгарите и Бугарите- да ги
спомениме овде само оние освојувачи, кои во Европа останале, па Сипријан Робер
со право пиши: ...(текст на француски јазик, Р.И.)
‘Германската наука узалуд се труди, да ни ги претстави Словените како
уљези во Европа. Словените се европски уљези како и Грците и тие во неа биле пред Гототе тие германски предтци може дури да се каже, дека Германија е заснована
на распарчување на словенските (српските) кралства, оти уште во добата на Карло
Велики, сè она што од онаа страна на Рајна не било франково било словенско (српско). Сегашна Австрија била е населена само со Словени, а во Пруска, сè до шестнаесеттиот век, уљез бил Германинот, кој постоел само како потчинет на Полјаците’ “
Се наведе: Словени како земјоделци „биле низ долг временски период мирни сè дотогаш, додека не се појавиле напаѓачите Германи“.
Па тн.Словени како Повеќебожци биле мирни, наспроти Германи- католици.
Следи тн.Словени=Повеќебожци и Римјани (Источни/Западни)=Христијани.
Најпрво имало само тн.Словени=Повеќебожци. Потоа најпрво, со пуч, се христијанизират Меровинзите- претходници на Франките. Христијанизирањето продолжува. Следи сите простори источно од реката Рајна биле тн.словенски=повеќебожни. Токму и затоа Австрија, Прусија...биле 100% тн.словенски=повеќебожни.
„На жалост, германската наука узалуд не се трудела. Преданиот бранител на
Србите, одн. Словените (во современ смисол)- Сипријан Робер- умрел, а Германите
успеале да ја закопаат вистината и дека со разните словенски непријатели спроведуваат во дело цел еден нов систем на сотрување на ‘некогаш силно распространетиот српски народ’.
Па можеме само да посакаме, Провиденијата да бидат склони на Србите и на
целата словенска раса, како поново некој индифирентен европски писател да го
понови она, што го пиши во ‘Ларус на XX век’: ... (француски, Р.И.)
‘Во однос на состојбата, која постоела во средниот век, просторот на словенскиот (јазик)... знатно се смалил во централна Европа, каде германската раса ги
уништила, или одагнала различни племиња (Полабљани, Ободрити, итн.), чиј јазик
нестанал.’
Или уште нешто од ‘Ларус на XX век’, каде во членокот за Словенитеизмеѓу останатото- се најдува и следното:
‘Подоцна- Словените се нашле... поделени измеѓу два света: латински и византиски, што се убрзало нивното разединување. Природната склоност кон анархија и оние- во текот на вековите- не створиле ништо трајно, а не можеле да им се
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одупрат ни на Германите на запад, ни на Татарите на исток, нити пак на Турците на
југ; Во Германија нивните бројни племиња нестанале веќе во XII век. Во Чешка рано ги совладала германизацијата. На Балканот паднале под турскиот јарем во XIV
век. Во Полска, после повеќе векови анархија, запознале еден краток период равнотежа, да поново би западнале во неред. На исток, ја стресиле монголската власт после две стотини години, ама затоа, да би се подвргнале на германско-московската
автократија, а во XX век ‘диктатура’ на пролетеријатот’ “.
Се кажа: „Подоцна- Словените се нашле... поделени измеѓу два света: латински и византиски, што се убрзало нивното разединување“.
Се заклучува само едно: тн.Словени=Повеќебожци и Римјани=Христијани.
„Нема друго, како писателот на овие редови присуствувала во големата дворана во Парис, викана ‘Mutualité’ на предавање на еден католички свештеник, кој
словенските припадници на правосавната вера- готово запенушан од бес- ги нарекол еретици: ‘Heretiques orthodoxes’… Признавам, дека сум се чуствувала нелагодно- како пред некој судија на инквизација...“.
Следи тн.Словени=Повеќебожци во православието внесле мноштво тн. словенски традиции, кои Католичката црква со векови се бори тие да ги отстрани.
„Изгледа, дека од Бонифациј до денес во таа смисла ништо не се изменило.
Еретиците немаат право да постојат, а Русија ќе биде спасена (по ист оној свештеник), тек кога се покрсти, да премине во католичанство и да го признае папата. А
така некако излегува и по славниот Ларус- и тоа на XX век...“.
Истребувањето на тн.словенско, тн.словенски јазик, без прекин продолжува.
Бидејќи се говори за тн.Словени, нивните традиции биле само балкански.
Во насловот Херодотови Траки (V век пред Христа) и Бонифациеви Словени
(VIII век после Христа)- Срби се наведува: „На основ на претходниот Херодотов
навод можеме со сигурност да утврдиме, дека Херодот сведоштвото за кое овде е
збор, не го слушнал па го запишал, туку лично го доживеал. Се работи за погребот
на старите Траки, Рашани, те. Срби, кои Балканското Полуострово го населувале
од давн времиња. Херодот на некои трачки погреби морал да присуствува, оти сè
што тој кажува, нема ни погодбена реченица, а нити било каква сумливост...:
‘Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот на три дена се
изложува умрениот и му се принесува секој вид жртва, се гостат, претходно ожалувајќи (го мртовецот); потоа се врши погреб, или- на друг начин- закопувајќи го во
земјата; направејќи му хумка, отпочнува такмичење на секој вид, во текот на кои се
доделуваат најголеми награди, со разлог, победниците во поединечни натпреварувања. Ето, погребите кај Траките се такви’ “. (Херодот, V, 8.)
Следи погребот бил свечен и со гостење, што до денес останал македонско...
„Нема никаква сумливост, дека Бонифациј како и папата Јован X, ја знаел
вистината, дека античките Илири и Траки биле Срби, те. дека тие, кои подоцна се
називале Словени, биле нивна крвна крв. Инаку како би можело да се протолкува
потполната идентичност на Бонифацијевиот опис, кој се однесува на Словените, со
она кое- кај Херодот- се однесува на Траките ? Ипак има една битна разлика измеѓу
двата описа:додека историчарот Херодот раскажува како- непристрасен посматрачдотогаш Бонифациј цептел омраза на католичката црква, која Србите толку пати ја
чуствувале не само во својата разрована душа, туку и на своето изранувано тело,
често умирајќи од бодежите и ножевите во име на католичкото христијанство ! Де-
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ка ваков суд не е претеран,нека посведочи преводот на напред наведениот одломок,
кој во човечкото битие предизвикува усплахиреност и побуна против ‘цивилизираниот’ Запад, кој и денес уште не го познава добро ни јазикот на ‘варварските’ Срби и Словени, а камоли суштината на нивната душа и вредноста на нивното духовно благо ! Оти-чуениот француски ‘Ларус на XX век’ го изразува на следен начин:
‘Обичајите на Словените во почетокот биле варварски и ги револтирале
странците, кои со нив доаѓеле во врска. Према Апостолот Бонифациј од VIII век
тие биле: ‘Најодвратна и најгадна од сите раси’. Живееле на старински начин, обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите бројни богови животни и
заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војнички
игри. Жените се спалувале на ломачата на нивните мажи’ “.
Па наведеното било истоветно со традициите на Траките, наведно од Херодот, како и на Илирите... Следи тн.Словени имале традиции со потекло од Балканот.
Секој кој пронајде наод од словенски преселби на Балканот е за Нобелова...
„Дали е потребно горниот текст да се коментира ? Дека Србите за католичкиот апостол се ‘најодвратна и најгадбна раса’, тоа ни го покажала најновата историја со геноцид, кој католичката црква не ни покушала да го спречи !...“.
Во насловот „Словените на останатите им дале збор“ го наведува следново:
„Непрекинато, на секое место, на секој начин, со секое средство- да се сугерира,
дека Словените се пониска раса“.(Токму и затоа таа како таква се истребува-ла,Р.И)
Бидејќи се говори за „жртвувајќи им на своите бројни богови животни и заробеници“, човечки жртви биле традиции на темните раси (Црнци, Индијци и Монголи). Ова се гледа и кај белите Индијанци со крвна група 0 и А, чии традиции биле
и од Месопотамија до со Египет- покрај белата раса живееле и Црнци (Семити).
Ј Хајдрих продолжува: „Карло Мартел и Бонифациј. Спротивно на тоа, црквата на меровиншкото франково кралство не стоело во тесна врска со Рим; таа врска е створена тек со делувањето на Англосасот Винфрид-Бонифациј. Тој развил
мисионерска делатност во мајнско-хесенскиот и тирингскиот простор. Основал самостани и бискупии и ја реорганизирал и баварската бискупија на разделба. Неговите покушувања да спроведе внатрешни реформи на франковата црква наишла на
отпор на благородништвото. Карло Мартел во подоцните раздобја на своето владеење му ја скратил помошта на Бонифациј оти му требало благородништвото. Тек за
Мартеловите синови, Карлман и Пипин Помладиот, можел Бонифациј да го продолжи своето дело“.
Следи Бонифациј крволочно христијанизирал во тн.словенска Германија ...
Стр. 306: „Во годината 772., уште пред почетокот на лангобардската војна,
франковата војска презеле поход против Сасите...На франковата војска најчест
отпор не му пружало благородништвото, туку слободните луѓе и литите, а тој
отпор се хранел со огорчување поради присилното покрстување што Франците во
првата фаза на војната успоредо со војните освојувања ги спроведувале со најокрутни методи. Неопроодноста на подрачјата и верноста на Сасите на нивната германско-паганска религија биле узрок на долготрајност на целиот процес на нивното подвргнување. Карло во последените години на 8. ст. додуше- и тоа не на последно
место по Алкуиновите совети- одустанал од присилни верски мерки...“.
Се потврдува дека Сасите имале единствено „германско-паганска религија“.
Доказ:100% германско било само 100% тн.словенско-без етничко германско.
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Стр. 307: „Карловите односи со Византиското Царство. После припојувањето на лангобардското кралство, Саска и Баварија и после ојачувањето на влијанието
на Беневент Карло бил господар на сите германски народи на Континентот освен
поганските Германи во Скадинавија...“.
Следи да постојат Христијани и „поганските Германи во Скадинавија...“.
Значи, Германите биле само Повеќебожци. Инаку кажано, само тн.Словени.
Х.Џ. Велс, на стр. 362, пиши: „Веќе порано говоревме за поедини кралства,
кои ги засновале разни варварски племиња што вршеле повеќе или помалку одредена власт над овие или оние краишта, а на рушевините на скрханата римска царевина. Ги споменавме кралствата на Свевите и Визиготите во Шпанија, кралството
на Остроготите во Италија и италијанско-лонгобарско кралство, настанато кога Јустинијан ги протерал Остроготите и после големата зараза на чумата. Друга варварска држава на тој вид била фрушкото (франечкото) кралство.Тоа кралство се зачнало во областа на денешна Белгија, па подоцна се проширила на југ сè до Лоаре и
покажала повеќе снага и чврстина од сите останати. Тоа кралство била прва вистинска држава која се издигнала од општиот слом. Најпосле таа држава и дошла до
замашено и силно политичко значење. Од неа подоцна настанале две големи сили
на современа Европа: Франција и Германија. Фрушката држава ја основал Клодвиг
(владеел од 481. до 511.100),кој отпочнал како незнатено кралче во денешна Белгија,
па најпосле ја поместил својата јужна граница до самите Пиринеји. Своето кралство го поделил на четворица синови, ама упркос оваа поделба Фрузите го одржале
своето единство. Војните се водени меѓу браќата околу исклучивата превласт повеќе го здружувале народот отколку што би го подвојувале. Многу поголема опасност по единството претставувало постепено латинизирањето на Фрузите во западните краишта на државата...Стоподесет години фрушкиот свет бил поделен на два
дела: Невстрија, јадро на Франција...денешни француски,- и Аустразија, Рајна Краина...по јазик...германски“.
Се кажа: „Друга варварска држава...била фрушкото (франечкото) кралство“.
Се говори за Фризи- тие биле само Фриги=Бриги, само со бригиско говедо.
Следи варварски јазик бил пелазгиски=тн.словенски. Ова говори Меровинзите говореле само со тн.словенски јазик- тие не го познавале коине и латински. Па
овие два јазика не биле народни туку само едно и единствено- христијански јазици.
Меровинзите, претходници на Франките, имале балканско- Тројанско и македонско потекло (Пријам). Исто така, тие биле Повеќебожци. Следи тие како Повеќебожци биле долгокоси. Со преминување во христијанството биле истрижени.
„Несакаме да говориме за пропаста на династијата на Меровинзите, кој ја
основал Клодвиг,а исто така несакаме во поединости да изложуваме како во Аустразија постепено стварен господар на државата постанал некој дворски чесник,
такавикан major domus, во чии раце кралот бил присто играчка. Во седмото столетие звањето major-domus постанало наследно. Годината 687. некој Пипин Херисталски, аутразиски major domus, ја покорил Невстразија и така ги обединил сите
Фризи. Годината 714. го наследил Пипина во звање неговиот син Карло Мартел, кој
исто така не земал никаква повисока титула од називот major-domus (јадните меровиншки кралеви, кои во она време по име владееле, ниволку нас не не занимаваат).
На Карло Мартел му пошло за рака да ја заустави навалата на мухамеданците. Во
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Во француската историја, тој владетел се назива Клови (Clovis). (Клови=к лови- лов/лови, Р.И.)
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часот кога Карло Мартел се сукобил со нив, тие продреле до Тур (Tours). Во големиот бој кој бил негде измеѓу овој град и Поатије, Карло Мартел до нога се победени муслиманите и со тоа ја скрха нивната напаѓачка моќ во овој дел на Европа.
Оттаму на Пиринејите остана северната граница на мухамданците кои од таа страна никогаш повеќе не покушале да продираат во западна Европа.
Карло ја поделил својата држава меѓу своите два сина, ама од тие двајца
еден се одрекол од власта, отишол во манастир и го оставил својот брат Пипин да
владее со целата држава.Овој Пипин најпосле и конечно го направил крајот на Клодвиковите потомци. Му порачак на папата да каже кој е вистинскиот крал на Фрузите: дали човек кој има своја власт во земјата или оној кој што само ја носи круната ? Папата, на кого му требало потпората на фрушката држава, одлучил тоа прашање да е во корист на major-domus. На тоа соборот на фрушките благородници во
меровиншката престолнина Саосон го избрала Пипин за крал, го миропомазал и го
крунисал (годината 751. година). Пипиновиот син, Карло Велики, го зачврстил обединувањето на Франко-Германија, која се одржала до смртта на Лудвиг, Пипиновиот внук (година 840.).Потоа Французите и Германците се одвоиле, а на голема штета на човештвото. Овие два франкови народи не ги раздвоила никаква разлика во
расата или наравот, туку едино разликата во јазикот и преданието“.
А едно те исто кралство од повеќебожно постанало само едно: христијанско.
Се кажа: „Потоа Французите и Германците се одвоиле, а на голема штета на
човештвото. Овие два франкови народи не ги раздвоила никаква разлика во расата
или наравот, туку едино разликата во јазикот и преданието“.
Ова не е вистина, затоашто тие биле само еден ист повеќебожен народ, кој
се христијанизирал со еден те ист католички латински јазик, кој не бил народен. Во
делови јас за јазиците тоа го одбегнав, што беше наведено- следи и ова во фуснота:
„Фрузите или Франците доста се разликувале од Швабите и јужните Германи, а биле послични со Англосаксонците вотолку што говориле северногермански
(‘долногермански’),а не со ‘високогермански’ наречја.Нивниот јазик (‘plattdeutsch’)
бил налик на денешниот приморско-германски диалект. Холандски и фламенски јазик се развил непосредно од фрушкиот. Наиме, каде год Фрузите не се латинизирани, од него постанале Фламанци и јужно Холанѓани. Северна Холандија и денденес
по раса е фризландска (фришка), значи англосаксонска. Судејќи по старите списи,
францускиот јазик, со кој говореле латинизираните Фризи и Бургунѓани од седмиот
до десеттиот век, мошне е сличен на денешниот ретроромански јазик, кој се говорел во некој краишта на Швајцарија“.
Ова е само географска поделба на тн.Словени (Анти, Венети и Склавининајповеќе Срби)само Повеќебожци кои постанале само Христијани-само Католици.
Бидејќи се говори за романизирање, а Романија, според историчарите, била
тн.домовина на тн.Словени (Склавини), денес во неа повеќе нема Склавини- божем
тие изчезнале-, а романскиот јазик бил само латинизиран тн.словенски јазик и тоа
во последните векови.Како што тие биле одродени тн.Словени,ова важи и за други.
Х.Џ. Велс, на стр. 363, пиши: „Населението, над кое владееле Карло Мартел
и кралот Пипин, било- како во кој крај на државата- на мошне нееднаков степен на
просветност. На југот и на запад тоа население се состоело од латинизирани Келти,
христијани; во средните краишта на државата владетелите имале за поданици германски племиња кои само со дел преминале во христијанството-Фрузи, Бургунди и
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Алемани; на север имало уште незнајбожци- Фризи и Саксонци, додека во источниот дел на државата жителите Баварци, кои кратко време пред тоа св. Бонифациј ги
превел во христијанство. Многубожечката вера на старите Германи и Словени била
мошне слична на првобитната вера на старите Грци. Тоа била машка и усправна вера, во која храмовите, свештениците и жртвите играле мошне незнатна улога. Своите богови ги замислувале како повисоки битија мошне слични на луѓето, како некој вид старешина-учител, кој неочекувано и по своја ќуд се мешале во човечките
ствари и односи. Кај Германците Јупитер одговара на Один, Марс отприлика на
Тор. Венера поново божицата Фраја итн.101 Во текот на седмото и осмото столетие
постепено е извршено покрстување на незнајбожачките германски и словенски племиња. Читателите Англичани ќе ги занимава чинителот дека највредни и најуспешни мисионери, кои работеле меѓу Саксонците и Фризите, доаѓале од Англија.102
Христијанството во два маха пред е пренесено на британските острови. Донекаде
таму зафатило мах уште во добата кога Британија сочинувала дел на римското царство. Градот Сент Албенс добил име по некој маченик, од она време, по св. Албан;
а веќе секој оној кој когагод бил во Кентербери, знае за црквицата Св. Мартина, која постоела уште во римско доба. Од тогашната римска покраина Британија христијанството ги преминало границите на царството и се пренело во Ирска, каде главен мисионер бил св. Патрик. Потоа настанал силно монашко движење, за кое во
прв ред се сврзани имињата св. Колумбо и верската населба во Јони. Во петтото и
шесттото столетие надошла навала на незнајбожци Англосаксонци, со која младата
ирска христијанска црква е одвоена од јадрото на христијанските земји. Во седмото
столетие ирските мисионери ја покрстиле северна Англија, додека римските мисионери го завршиле покрстувањето на јужна Англија. Тие римски мисионери уште во
шесттото столетие ги упатил во Англија папата Гргур Велики. Уште пред крајот на
седмото столетие, Англичаните во големо мнозинство биле христијани. Едино средноанглиското незнабожечко кралство Мерција упорно се држеле на своите стари
обичаи и не сакало да слушне за христијанското свештенство. Меѓу новопокрстените во останатата Англија се појавил набрзо голем полет на просветно поле. Манастирите во северноанглиското кралство Нортембрија103 набрзо постана угледно
просветно средиште. Во она доба живеел Тодор Тарзански, еден од најзнаменитите
кентебериски надбискупи (669.-690.)“.
Се кажа: „Многубожечката вера на старите Германи и Словени била мошне
слична на првобитната вера на старите Грци“.
Бидејќи се говори за тн.Грци, кои биле Балканци, Германите имале балканско потекло. Со повеќевековното колонизирањето на Балканците, Балканците низ
Европа ги внеле тн.словенски поими (Анти, Венети и Склавини). Меѓутоа, овие биле само Повеќебожци.Пак, кога тие биле христијанизирани, тие постанале Римјани.
„‘...Мада грчки јазик во она време во западна Европа бил готово потполно
непознат, некои надбискупови ученици го знаеле. По манастирите имало многу калуѓери, кои биле одлични ученици. Од сите бил најчуениот Бид, познат како ‘високо уважен Бид’, калуѓер роден од Јаро на Тајн (673.-735.). Покрај шест стоттини ка101

В+Один=Водин;Марс=м арс=Арес=јарес=јарец;Фраја=Фрија=Прија=Пријам:Македонци/Франки.
Со тоа што истогласно одгонетнување со тн.несловенски јазици не е мошно, тие се повеќерасни.
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103
Нортембрија=норт ембрија:норт од нор-а..нур...нурка тн.словенски поим;ембрија=ем брија=врија

219
луѓери, кои во манастирот беа негови редовни ученици, доаѓале уште многу странци да го слушаат. Со времето му пошло за рака да го совлада секолкото знаење на
своето доба. Кога умрел, оставил задсебе четириесет книги на своите дела. Од тие
дела е најважна книгата за историјата на дотогашниот развиток на христијанската
црква во Англија и англиски превод на евангелие по св. Јован. Неговите дела надалеку се прославиле. Во цела Европа се служеа со нив. Бид сите години и знаменити
денови сметал од Христовото родување, па со тоа во Европа се завело денешното
наше христијанско пресметување на времето. Заблагодарувајќи на многубројните
манастири во Нортембриј, овие краишта некое време биле кадекамо понатаму одмакнале во просветеноста од јужниот дел на Британското острово’. (A General History of Europe од Течер и Шил)“.
Стои грчки јазик, кој не бил атички и јонски говор туку само коине- коине
бил Птоломејов Александријски јазик на кого во 3 век п.н.е. била преведена Илијада итн. Следи Цезар и Тацид да говорат за грчки (коине), како и делата за на тн.
Хомер. Вакви традиции биле пренесени само по потпаѓање на Македонија под Рим.
А овде се говори само за христијанство- коине во него бил службен јазик.
„Во седмото и осмото столетие наидуваме на англиски мисионери каде делуваат во источните краини на фрушкото кралство. Меѓу овие мисионери бил најзначаен св. Бонифациј (680.-755.). Тој е роден во Кридтон во Деваншар. Ги покрстил Фризите, Тиринжаните и Хесенците, па најпосле маченички погинал во Холандија.
Како во Англија, така и на европското копно владетелите кои постигнале извесни успеси во проширување на своите држави му служеле на христијанствито како морална спона за зачврстување на плодовите на своите победи. Христијанството
со тоа постанува знамење на одважните војсководачи. Бидејќи година 768. умрел
фрушкиот крал Пипин, го наследиле неговите два сина, од кои еден умрел веќе годината 771., така да неговиот брат Карло останал како исклучив господар на сè и
помоќно фрушко, кралство. Тој Карло во историјата е забележан како Карло Велики, Французите во својата историја го викаат Charlemagne (Шарлмањ). Како и во
поглед на Александар Велики и Јулие Цезар, потомството силно го проценило значењето и на Карло Велики. Тој во своите освојувачки походи им дал облежја на верските војни. Цела северозападна Европа, денешна Велика Британија, Франција,
Германија, Данска, Норвешка и Шведска, биле во деветтото столетие поприште на
лутите борби измеѓу незнајбожците и новата вера. Цели народи со сила на оружјето
се преведени во христијанството, отприлика исто онака како што околу сто години
порано народите на Арабија,средна Азија и северна Африка им е наметнат исламот.
Карло Велики го проповедал евангелието со оган и меч. На исток продрел
до денешна Унгарија104, на југ до денешна Далмација; мухамеданците ги отфрлил
од Пиринејите сè до Барцелона.
Во Англија го штител Егберт, човек кого го прогнале од Весекс, и помогнал
да заседни на престолот како крал на Весекс (година 802.). Егберг потоа ги покорил
Британците во Корнвол, како што Карло ги покорил нивните соблагородници во
Бретања, па со цел низ војни, кој ги продолжил и по смртта на својот моќен фрушки заштитник, најпосле постанал крал на цела Англија.
104

Заправо Југославија. Успомени на таа власт се најдува во називот „Фрушка Гора“ во Срем.
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Нападите на Карло Велики на последното упориште на многубожците предизвикале силен отпор на уште непокрстени народи. Кај покрстените Англосаксонци во Британија веќе готово ги изгубиле поморските способности, со кои се одликувале нивните претци кога го напуштиле копното и,препродувајќи го морето, продреле на островата; а Фрузите во она време уште не биле никакви поморци. Бидејќи Карло Велики во текот на своите походи заради ширење на христијанството продрел до брегот на Северно и Балтичко Море, многубожците беа принудени да излезат на море. На гонењата, на кои биле изложени од христијаните, тие одговориле
со плачкашки походи на проморските краишта на северн Франција и христијанска
Англија. Данците и Норманите (Норзи), кои ги споменува англиската историја, се
оние Англосаксонци- многубожци од копното и нивните сродници од Данска и Норвешка. Ги називале и Викинзи од зборот ‘вик’, што значи фјорд или мален залив,
те. на ‘луѓето од заливот’, бидејќи доаѓале од длабоките засечени скадинавски брегови. Пловеле на некои долголасти црни галии, на кои било мошне малку јадрила.
Големиот дел на податиците, што ги имале за војувањето и походите овие многубожци Викинзи, потекнува од христијанските писатели. Затоа слушаме ипремногу
за колежи и други ѕверства на овие поморци. Напротив, мошне малку се пиши за
ѕверствата кои Карло Велики ги вршел над Саксонците незнајбожци, по крв браќа
со Викинзите. Е точно дека Викинзите биле задоени со страшна омраза против крстот, калуѓерите и калуѓерките и дека биле среќни кога год би им пошло за рака да
запалат каков манастир и да го убијат неговото население“.
Се говори: „Нападите на Карло Велики на последното упориште на многубожците предизвикале силен отпор на уште непокрстени народи“.
„Во текот на времето од петтото до деветтото столетие овие Викизи сè повеќе се усовршувале како поморци, па продирале сè понатаму и понатаму. Се осудувале да отпловат и во морето на крајниот север, па најпосле и до ледените брегови на Гренланд. Со времето добро ја запознале оваа земја, а во деветтото столетие
имале свои населби и во Америка (за ова, наравно, готово никој во Европа не знаел). Многу нивни ‘загâ’ (кажа)105е прибележано на Исланд во десеттото и единаееттото столетие. Викинзите го посматрале светот од гледиште на одважните пустоловини. Ловеле китови, морски коњи и мечки. Во нивните спевови голема улога
игра некаков легендарен, голем и богат град на југот, некој вид мешавина измеѓу
Рим и Цариград. Тој град во викиншките песни се назива ‘Миклагард’(‘Михаилов
Двор’).106 Тој легендарен Миклогард со магнетска со сите наново ги влечел потомците Нормани во Средоземно Море, и тоа како чисто поморски пат, од запад, така
и со патот преку Балтичко Море и Русија. За тие походи уште ќе говориме. По патот низ Русија удриле неколку столетија подоцна и Швеѓаните, потомци на Норманите“.
Видлива е врската на Викинзите само Балканот- Балканците биле поморци.
„За животот на Карло Велики и Егберт, Викинзите само овде-онде вршеле
упади. Во текот на деветтото столетие упадите се претворуваат во организирана наезда. Во некои краишта на Англија христијанството уште никако не било конечно
зачврстено,те Норманите како многубожци таму наидувале на симпатија и потпора,
а нарочито во Мерција. Околу годината 886., Данците покориле поголем дел на
105
106

Зага=кага=кажа. Следи на германски sagen-sagenhaft не е истогласно како во македонскиот јазик.
Миклагард=микла гард=град нема врска со Михаилов Двор, оти микла=микла и гард=град итн.
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Англија, те англискиот крал Алфред Велики склучил договор со нивниот водач
Гутрум, со кој овој ја признава данската власт над сите краишта кои завојувачите
ги запоседнале (Денло, Danelaw). Нешто подоцна, годината 912., дошло до друга
една наезда во западна Европа. Гомила завојувачи од север, водени со некој Ролф,
се упатиле во приморските покраини на севрозападна Франција, која отогаш се вика Нормандија. Не сакаме да даваме поединости за еден подоцнежен упад, нити за
конечното освојување на Англија од норманскиот војвода. Во поглед на расата и
општствените односи имало мошне мали разлики меѓу Англите, Саксонците, Јитите, Данците и Норманите. Тие разлики во маштата на денешните Англичани можда
изгледаат мошне замашни, а всушност тек одвај се приметни таласењата во текот
на светската историја. Набрзо борбата повеќе не се движела околу превласта на
христијанството или многубожеството. Со Хедморскиот договор пристанале Данците да преминат во христијанство ако конечно им се признае право на сите освоени краишта. А потомците на Ролфовите освојувачи не само дека се покрстиле, туку
од просветениот народ, го научиле и француски јазик, те со времето потполно го
напуштиле и го заборавиле својот сопствен северњачки мајчин јазик. Меѓутоа, за
историјата на човештвото во ова доба односите на Карло Велики према соседите на
југ и исток многу се поважни од овој развиток на стварите на северозапад“.
Сите биле еден ист народ а и Повеќебожци, кои сите се христијанизирале.
Латинскиот и Франковиот јазик биле само католички- народен тн.словенски.
Стр. 369: „За уредувањето на царството на Карло Велики нема многу што да
се каже. Карло бил стално ипремногу зафатен со други работи, а дека би можел да
стигне подлабоко да размислува за способностите, кои заправо на неговата држава
ќе засакува од неговиот наследник и за внатрешното зачврстување на сама таа држава.Во тој поглед можда уште е понајзачајно дека Карло Велики изричито му упатил на својот син Лудвиг Побожни (814.-840.) при прилика на своето крунисување
самиот да ја земе круната од олтарот и самиот со неа да се круниса. Но, Лудвиг бил
ипремногу побожен да би постапил по таткотовото упатство, штом папата изјавил
дека со таков постапок не може да се сложи.
Во законодавството на Карло Велики со огледува изучувањето на Светото
писмо. Во текот на времето одлично се упатил во Стариот и во Новиот завет. Паѓа
во очи дека по крунисувањето за цар барал од сите свои поданици, постари од дваесет години, да ја обноват клетничката заклетва, со тоа секој од нив да се заветува
дека ќе биде не само верен поданик туку и добар христијанин. Одбивањето на крстењето или нахнадно одрекување од него се сматрало за злочин, кој се казнува со
смрт“.
На големи злостори биле изложени Повеќебожците, кои биле тн.Словени.
Стр. 380: „Годината 1147. дошол до втора крстоносна војна, во која учествувале царот Конрад III и францускиот крал Луј VII. Овој поход само по себе бил кадекаде поугледен од претходниот, ама повеќе немало ни онолку одушевување, а ни
онолку успех. Повод на втората крстносна војна било заземањето на Едеса од страна на мухамеданите годината 1144. Силната германска војска, вместо да тргни во
светата земја, ги нападнала и покорила источно од Лаба Словените, тогаш уште
многубожци. Папата го одобрил овој поход и го признал за крстоносна војна, а
исто така и заземањето на Лисабон од страна на француските и англиските војни
снаги и основање на христијанско кралство Португалија“.
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Стои тн.Словени (Многубожци) неверници на Христијаните (Католиците).
Х.Џ.Велс, на стр.113, вели: „Ама, покрај овие првенствени свои сврхи...Веќе
и во најраните храмови наидуваме на принесување на помали жртви заради какви
лични и посебни сврхи, а тоа се врши уште и сега по капелите на католичките цркви, ex votos, каде се пружа олеснување со какви мали амајлии во облик на срце
или какво излечен дел на телото, каде се услишува молитвата и примаат заклетви...“.
Со ова се потврдува, со покатоличувањето на Повеќебожците во Европа изчезнувале повеќебожните традиции, кои до денес во католичката црква се одржале.
Се потврдува, сите Католици и Протестанти биле само тн.Словени. Ова ни
објаснува дека сите европски народи биле и си останале само одродени тн.Словени.
Па ниеден европски автор освен келтско не пиши за посебно германско итн.
За да се потврди дека Германите биле само одродени тн.Словени се наведува името Кведлинбург за време на Отон I: Кведлинбург=к ведлин бург. Следи ведлин=вед лин: вед е за Ведите=тн.Словени, а лин=Линка за рекичка која линее-тече.
Ама и бург што го наведува и Тацит во Германија-поим само со балканско потекло.
Во Ларус, на стр. 316, се наведува: „Свето Римско Царство Германска Нација (962-1273). • Царство и негови институции. Бидејќи царот Отон I, втор германски
владетел на саксонската династија, го освоил кралството на Италија,римскиот папа
го крунисал за цар (2. февруари 962). Царската титула не била доделена од 924. година, изгубувајќи секаква смисла уште на крајот на IX век, оти царевите не биле во
состојба под своја власт да ги држат владетелите настанати со поделбата на држвата на Карло Велики. Отон I не намерува да ја наметне својата власт на кралевите. Нему царската титула му е потребна само да ја потврди моќта на своето царство
кое се заснива на Германија, најјакото кралство на Запад. Новото царство го обфаќа
наследството на Лудвиг Германски, погранична област околу Лаба и Одра, во кои
Германите настојуваат да ги покорат, покрстат и германизираат Словените, потоа
дел на Италија (оти јужна е во рацете на Византијците), Лотарингија, односно северниот дел на некогашното Лотарово кралство (брегот на Северно Море измеѓу
устието на Шелда и Везер, сливовите Меза и Мозела, Алзас); покрај тоа, под заштита на Отон I се Чешка и Бургундија (Јура, Алпите, долината на Рона). Тоа царство се сматра ‘свето’ затоа што царот кога го крунисува самиот папа, со тоа крунисување добива скоро духовно достоинство. Тоа е ‘римско’ оти се поврзува за царството на Карло Велики кој себе се сматрал наследник на Западното Римско Царство. Најпосле тоа е ‘германско’ затоа што негов владетел е крал на Германија (Немачка).
Ипак, валја да се напомени дека изразот ‘Светото Римско Царство Германска Народност’ се употребува тек од XV век па натаму. Германските владетели бираат великани (изборници) кои во принцип, го претставуваат народот...“.
Вотсон, на стр. 105, наведува: „Ипак, иако царевиот авторитет тек бил симболичен, митот за големото царство не се изгубил, и се поврзал со војната и развојот на германската култура која многу им должела на напредните градови на рајнската долина, Баварија, Северно Море и Балтичкиот брег, средиштет на меѓународната трговија, величенствената архитектура и живата ликовна уметност. Сè поголем понос на таа култура довел до развој на одредената германска национална свест. Таа свест го симболизира изразот ‘Свето Римско Царство Германска Нација’
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(‘Das heilige römische Reich deutscher Nation’), која потекнува отприлика од средината на петнаесеттото столетие, иако тешко е да се установи кога прв пат е употебено“.
Следи Германите биле само едно и едино: Христијани на Римското Царство.
„Германското национално чуство бил моќен фактор во германската реформација. Тоа било време не само на нова верска мисла и општествени превирања, туку исто така и национална реакција против превласта на омрзените италијански
свештеници. За германската книжевност, чии корени достигаат во средниот век,
реформацијата била знажен поттик: Библијата на Мартин Лутер претставувала
книжевна пресвртница еднакво како и верска“.
Бранко Вукушиќ,на стр.38, пиши што велел Хердер: „...Освојувачките војни
под Карло Велики имале ‘како повод корист, а христијанската вера за изговор’...“.
Па пред и по Карло Велики тн.Словени=Повеќебоци се христијанизирале.
Со Карло Велики започнало помасовно христијанизирање-католизирање.
Во прилог на кажаното се наведува и Хердеровата реченица: „Словенските
народи заземаат поголем простор на земјата отколку што во историјата“.
Ова ни објаснува дека тн.Словени со векови се христијанизирале, потоа и се
одродиле од својот јазик на белата раса- пелазгиски=тн.словенски. Нивното одродување продолжило пред и по Хердер, како и до за време на Хитлер, сè до со денес.
Х.Џ. Велс, на стр. 1, пиши: „Многу било разлози кои биле кадри 1918. год...
‘Како до сé ова дошло ?’...Какви биле, таму отаде на Рајна, зачетоците на
оваа трагична расправа ?...свет за себе во толкава мера како да се најдува на каква
друга планета,- сега ги испраќал своите големи убојни бродови да патролираат по
Средоземно Море ? Откаде тоа Руската Империја да изчезне како да било само сон
? Што всушност била Турција ? Поради што тоа ли Цариград е толку важен за цел
свет ? Што заправо е тоа ‘царство’ ? Како настанале царствата ? Што е Германија,
тој некогашен шаролик крпеж на мали државици, се претворило во моќна целина
полна со напаѓаачи дух, поради кој половина на целото човештво силно се прибојувало на германската одлучност ? “.
Се кажа: Германија „тој некогашен шаролик крпеж на мали државици“.
Па никогаш немало еден германски народ со еден ист јазик, туку мноштво
држави со свои посебни јазици, меѓусебно неразбирливи. Ова било во спротивност
на тн.Словени, кои до денес меѓусебно се разбираат. Па ова било само поради тоа
што нивниот јазик бил еднорасен, а германскиот трорасен: Белци, Црнци и Монголи. Следи тн.Словени останале еден народ, а Германите повеќе народи. Само што
Германите се обединале со германскиот јазик на Лутер кој е протестантски, а има и
Католици, а тн.Словени секоја држава си создала свој јазик, разделувајќи се меѓусебно. Ќе следи обединување со тн.старословенски, потоа Германите и сите други.
Бидејќи никогаш немало етнички словенски и германски народи, Пансловенизмот и Пангерманизмот се најголема заблуда, само 100% лага, што и денес трае.
ЕВРОПСКО НАСЛЕДСТВО
Х.Џ. Велс, на стр. 58, пиши: „Најпосле луѓето...Скоро истиот оној секојдневен живот што средените неолитци го воделе пред 10 илјади години, го воделе на
почетокот на осумнаесеттиот век и селаните по зафрлените краишта на Европа“.

224
Ова говори во Европа, вон Балканот, немало услови за нормален живот.
Стр. 208: „Александрија во она време постигнала неверојатни успеси на полето на знаењето (на пример она што Ератостен изведувал, покрај сите примитивности во средствата, доволно да го стави во ист ред со Њутон и Пастер), па ипак,
поради напред наведени ограничувања, има тек осредно влијание на животот, политиката и образованоста на околните народи...“.
Следи ненаселена и недонаселена Европа доцнела период од двамилениуми.
Х.Џ.Велс, на стр. 368, пиши: „Иако Егинхард (Ајнхард), негов современик,
дал живопис за Карло Велики...Она што Егихард раскажува за духовните настојувања на Карло Велики, е занимливо не само поради тоа што бар донекаде го осветлува необичниот карактер на овој владетел, отколу и затоа што ни дава извесна
слика на просветниот степен на она време. Веројатно знаел да чита. ‘За време на
обредот слушал музика или некој нешто му читал’, вели Егихард, да на друго место
кажал дека Карло никогаш не успеал конечно да научи да пиши:
‘...Имал обичај да ја држи под узглавата книгата и таблицата, да би можел,
кога год да вграби малку слободно време, да се вежба во препишување на слова. Но
во вештина на пишењето, кое тек доцна почнал да го учи, до крајот на животот далеку не одмакнал’ “.
Со Карло Велики се потврдува дека Европјаните биле неписмени. Бидејќи
тие биле неписмени, без писменоста не можел да се познава и латинскиот. Ова говори, Карло Велики како Фриз=Фриг=Бриг друго и незнаел освен тн.словенскиот.
Па сè она што било пренесено вон Балканот, сè било балканско-малоазиско.
Х.Џ.Велс, на стр. 151, вели: „Општествениот живот кај старите Грци се
усредсредил околу домаќинствата на нивните одбрани луѓе. Постојат кај нив, без
сумливост, колиби за стада и слично, растурени згради за земјоделски потреби, и
сл.; ама двораните на поглавиците им служеле како средиште, во кое одел секој да
присуствува на гозба, да слуша барди и да учествува во игрите и во вежбите. Тука
биле собрани и првобитните занаетчии. Наоколу се најдувале стаи, остави и слични
одделенија. Безначајниот свет би спиел каде било, како што тоа го правеле клетвениците по средновековните замоци, и како што тоа бидува по индиските домаќинства. Иземено кај потполна лична своина, во племето уште се чуствува дух на патриахалното заедничко уживање на добрата. На племето, или поглавицата како на
старшината на племето, им припаѓале пасишта, а шумите и реките биле слободни и
на секој пристапни“.
Се говори за Европа во „средновековните замоци“. Ама и „се чуствува дух
на патриахалното заедничко уживање на добрата“.Ова било во Бригија до со 20 век.
Х.Џ. Велс, на стр. 103, пиши: „Земјините садови, ткаачки изработеници, вајарство и сликарство кај овој народ, па нивните работи од драг камен и слонови коски, работа во метал и мозаици, толку се убави да не би отстапиле пред некои други од тој вид што е изработено досега во човештвото. Тој народ многу сакал свечености и позориште. Нарочито бил обземен со голема страственост за борба со биковите, телесни вежби и витешки игри. Женската облека по својот стил чудно потсетува на модата во Англија во доба на владеење на кралицата Викторија. Жените
им носеле стежник (‘мидере’) и набрана хаљина. А располагале и со некои писмо
кое уште не е одгонетнато“.
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Наведеното во Европа било пренесено само од и преку Балканот. Ама и името Виктор, кое било пелазгиско=тн.словенско викатор- победа се слави со викање.
Стр. 274: „Катоновите современици уште ги презирале Грците и грчкиот јазик. Сега во тој поглед многу штошто се променило. За владата на царот Антонин
Пиј грчкиот јазик толку е исто ценет како на пр, на оксфорскиот или кембриџкиот
Универзитет во своето минато, за владата на англиската кралица Викторија...“.
Следи имало и семејни врски меѓу Источното Римско Царство и Франките.
Ј. Хајдрих, на стр. 307, пиши: „Карловите односи со Византиското Царство.
После припојувањето на лангобардското кралство, Саска и Баварија и после ојачувањето на влијанието на Беневент Карло бил господар на сите германски народи на
Континентот освен поганските Германи во Скадинавија. Неговата положба со тоа
надалеку ја надминал положбата на обичен крал на еден народ. Тоа се очитувало и
во односите со други владетели со помош на пратеништвото. Багадскиот калиф воспоставил допир веќе со Пипин. Карло го изменувал пратеништвото со Харун-алРашид, со јунак на приказната ‘Илјада и една ноќ’. Византиската царица Ирена му
испратила на франковиот крал пратеништво кое ја испорачала зараката на нејзииот
син и иден цар со Карловата ќерка Ротруд...“.
Стр. 308: „Устројство. Право. Култура...Дворот постанал државно средиште
на државата; на неа Карло привлекол најзначајни луѓе на своето време: Англосасот
Алкуина, Лангобардот Павле Ѓакон, Теодулф од Орлеанс и други. Тие луѓе биле
носители од самостанот применото образовно движење кој се нарекува каролинска
ренесанса а во кое живо учествувал и самиот цар. Како узор за пишење на латинските списи служел латински јазик на 1. до 3. ст.н.е. Карло се грижел и за неговиот
народен јазик, нпр. во проповедите. Архитектурата на аахенската дворска капела се
поврзувала уз византиските узори“. (Каролинската биле тн.византиска, Р.И.)
Стр. 316: „Отон I. бил прв западен цар после средината на 9. ст. кого Визант можел да го сфати озбилно. Колку царската традиција нему му била важна, покажува неговото настојување источниот цар да го признае. Во преговорите со Визант имал одредена улога и влијание што Отон го стекнал на војводствата Capu и
Benevent на кои Визант полагал право на врховништво. Равноправноста со Визант
настојувал Отон да го оствари во стил на своето време со политички брак. За својот
син ја просел една византиска ќерка, па Отон III, кој веќе порано бил избран и крунисан за крал (967), дал да се издигне на достоинство нузцара, со тоа да би го направил по ранг еднаков на просената Византиски. Дипломатските настојувања во
Визант меѓутоа довело само до делумичен успех, оти конечно испратената Теофана не била царева ќерка туку далечна роднина. Ама обостраните сфери на моќта
ипак биле признати“. (Франките биле варвари-роднина, а не царско семејство, Р.И.)
Стјепан Антолјак, на стр. 335, пиши: „Сега на Цимискиј...на пријателски начин да го уреди со женидбата на Отон II, син на Отон I, со својата родбина Теофана
во Рим (14.IV.972). Но Цимискиј не останал само на тоа. Тој уште за време на својата офанзива на Исток. му испратил свое пратеништво на роднината Отон I во
Кведлинбург, каде што овој го прославил Велигден (23.III.937)...“.
Теофана со придружбата кај Франките однеле мноштво традиции: градби...
Следи да се говори за верски и црковни народи, но никако етнички народи.
Вотсон, на стр. 28/29, пиши: „Во централна Европа во деветнаесеттиот век
се разликува ‘нација’ од ‘националност’, со тоа дека првата категорија е супериор-
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на. ‘Мојата заедница е нација: твојата народност.’ На тоа се разлика се темели целата теорија...Ама постој и трето значење во кое може да се употреби зборот ‘националност’: како неутрален апстрактен збор, кој го означува својството на припаѓање на нацијата. Тоа понекогаш е корисен поим, а воедно и едино значење...
Втора разлика се чини на прв поглед мошне прифатлива: разлика измеѓу
‘народ’ и ‘племе’.Зборот ‘племе’ обично се применува на сразмерно мала група луѓе, на прилично ниско културно нивоа. Такви биле племињата кои Римјаните ги затекнале во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’)...
Доктрината на национализмот потекнува од раздобјето на француската револуција, ама нациите постоеле пред него што таа доктрина е формулирана...“.
Бидејќи „во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’)“,
како и „Доктрината на национализмот потекнува од раздобјето на француската револуција“, залудно историчарите и политичарите ги делат државнотвортните народи само од крајот на 18 век, и непрекинато се водат војни- само за плачкања итн.
Европјаните се националисти, ама раснонесвесни- имаат повеќеасни јазици.
Од Вотсон, на стр. 62, пиши: „Годината 987, после што се згаснала Каролинската династија, за крал на Франција е избран Хуго Капет; тој ја втемелил династијата која потрајала три и пол столетија. Неговата власт во пракса била ограничена на подрачјето околу Париз, познато како Ile de France. Од тоа средиште
француската држава се ширела, покрај повремените застоји, сè додека не допрела
до денешните граници на Пиринејите, Алпите, на двете мориња и дел на Рајна. Со
француската моархија и француската држава се развивала и француската нација.
Тоа бил болен процес, остварен со помош на крв и железо, во размери према чии
зборови подоцна му се припшиани на Бизарк како чаврљање уз чај...“.
Според фраковиот хроничар Фредегар (7 век), Франките и Македонците
имале исто потекло- Тројанско (Пријам)- еве традиции за Александар Македонски.
Од Балканот со векови продолжуваат преселби низ ненаселенара Европа.
Вотсон, на стр. 66, пиши: „Во текот на граѓанската војна се појавува нова
филозофија и политички идеи, кои ги изразувале Bodin, Montaigne и некои нивни
помалку важни следбеници. Сè повеќе преовладувало чуство дека Франција е специфична теолошка доктрина, нацијата поважна од сектата...“.
Па Бодин било поврзано со Македонија, Цар Самуил и неговите богомили.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 13, пиши: „Богот Геровит бил заштитник...
На киповите на Геровит, било изрезбано уште 6 мачева околу неговиот појас
...Појавата на двоглавиот бел орел на кипот на словенското боженство...
Неговата улога во христијанството го презел Свети Ѓорѓија, ама кај сите
Словени, народниот дух, низ песна или легенда, пронашол земски јунак- замена за
Геровит. Кај Србите тоа е Краљевиќ Марко и нема сумливост дека циклусот на епските песни за овој член на династијата Мрњавчевиќ, дословно, ги набројува сите
одлики на Богот Витезот Геровит. Со обѕир дека Геровит претставувал како збир
од седум витези, на нив неодоливо потсетува англискиот крал Артур со групата Витези на тркалезниот стол, за која не може да се утврди дали се историски личности
или се само плод на народни машти“.
Стр. 24: „Царот Сербон, таа 1300. година, започнал и го дозавршил освојувањето на Египет, Блискиот и Средниот Исток и Индија. Во Индија основал неколку градови. Во нив оставил свои соблагородници и воспоставил династија. После
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тргнал во Западна Европа, ја освоил и на Гибралтар соградил утврдувања. Оттаму
преминал на Алпите и тргнал на Рим. Тогашниот владетел му се предал без борба и
му обеќал дека повеќе нема да принесува човечки жртви на своите богови, туку ќе
им жртвува човеколики лутки. Од Италија Сербон преминал на Балканот и се прошетал, со војска, долж источниот брег на Јадранско Море.
Др Деретиќ заклучува дека царот Сербон можел да се однесува само во својата постојбнина. Инаку, хрониката на војниот пат царот Сарбон обавестува дека
Србите и Евреите, како сојузници, го покориле Египет и дека Сербон Иберија,
еднаш годишно го жрвувале најубавиот бик (можда тоа жрвување, подоцна се претворило во борба со бикови во Шпанија)“.
Говедото и коњот во Шпанија биле само бригиски- Индија била на Индијци.
Радослав Катичиќ, на стр. 224, пиши: „Во богатиот источнословенски материјал што содржи уломки на обредното прасловенски кажување за бојот на громовникот со својот противник посебно место зазема бајката за мачката во чизмите.
Таа бајка ни е позната во изворната француска верзија. По тоа е сосем западноевропска. Била објавена и во печат. Една германска верзија ја запишале браќата Грим
од усмено предание и го објавила во првото издание на својата позната збирка.
Откривајќи ја таа бајка и не е германска и дека не потекнува од усмено предание,
туку посве зависна од француско предлошок (Perault, Le chat bottè), кој тогаш веќе
бил достапен и во печатени германски преводи, па таквата германска верзија влегла и во усмената книжевност, е изоставена од подоцнежните изданија на збирката
на браќата Грим. Таа пак бајка се проширила на далеку, постанала една од најпознатите и најомилените меѓу бајките и дошла до нас во многу верзии на најразлични јазици. Овде нас ќе не позабавуваат четири белоруски и две руски“.
Харолд Ламб, на стр. 419, наведува: „Самата Македонија изгубила половина
од своето население кое се одлеало на исток, или загинало, а нејзината феудална
аристократија се проретчила...“.
Стр. 431: „Парадоксално е што милионите кои го задржале Александар во
своето сеќавање не му дале јасна титула. Но по еден век тие спонтано почнале да го
нарекуваат Александар Великиот. Можеби тој бил првиот, ако не и единствениот,
владетел кој го нарекувале така многу народи а не само еден. Сигурно е дека неговото име подоцна го зеле многумина владетели, зашто наидуваме на Александри
како балкански кралови,шкотски главатори,руски цареви и осуммина римски папи“
Стр. 436: „На најнеобичен начин, а можеби преку иранската верзија, Александар влегол во раните усни преданија на Израел. Тука се тврди дека Куруш всушност не бил слуга на Ахура,107па дури ни на Мардук, туку на Јехова, богот на Израел, кој му рекол: ‘Ти ќе бидеш мој овчар.’ Така Александар се појавува како неодреден месија-крал, кој му припаѓал на родот на Давид“.
Стр. 437: „Ерменците и Сиријците презеле делови од чудесната приказна
која во тоа време станала нешто како универзално предание. Дури и префинетите
Византијци го прифатиле Александар како свој херој-крал, кој го отворил Свиле-
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Стр. 328: „Од своја страна Персијците...Со изградбата на тој пламенен ѕид нивниот Искандер ги
заградил на север уништувачките сили на племињата Гот и Магог. (Многу подоцна, кога Иранците
преминале во Ислам, предокот-дух кој ги чувал се претворил во пророкот Кидр, во поновата Искандер намех или Приказна за Искандер. А Ахура станал ангелот Гаврил)“.

228
ниот пат за Кина. (Првиот нејасен опис на свилениот кожурец на запад го дал Аристотел, кој веројатно дознал за тоа од извештајот на Александар.)
Како што можело и да се очекува, кога крстоносниците дошле до Блискиот
Исток ја слушнале легендатаод патувачките пеачи по дворците...
Можеби тие крстосници преку морето слушнале некој персиски поет како ги
повторува зборовите на Фирдуси: ‘Тој барал повеќе од кој и било друг. Приказната
за него допрела до работ на хориозонтот.’
Фантазијата на средновековна Европа го обликувала во романтичкиот рицар, великодишен во подарување на богатства. Алисаундре, како што се чинело тогаш, го барал патот за Рајот. Alixandre le Grant го предизвикал паѓањето на Рим и го
поминал патот низ сите народи- дури, во една верзија, давајќи í ја на Шкотска на
Англија. Во земјите преки морето, кои биле уште потаинствени одошто кога вистинскиот Александар поминал низ нив, тој романтичен рицар живеел со човекојадци и луѓе со песји глави, берел скапоцени камења како овошки од дрвја со златни
гранки, поминувајќи бескрајни пустини за да дојде до дворецот на Престер Џон од
Азија. Во кафез, роден од крилести грифони, патува по небото и прима знаци на
покореност од сите птици. Незадоволен со тоа, се спушта долу на морето заштитен
со стаклена купола и ги прима рибите од сите видови како свои поданици.
Кога се печателе книги, ‘Романот за Александар’ станал една од меѓународните најчитани книги.
По тие седумнаесет векови Александар живеел во фантазијата на светот како човек без татковина, тој одел на најодалечени патувања, ги издржувал сите опасности што се наоѓаат од другата страна на познатиот хоризонт и навлегол во последните тајни на истокот. Во него се полагале надежите на човештвото. Околу него се создал свет од соништата“.
Македонски колонисти, а потоа балкански, со векови ја населувале Европа.
За Александар Македонски кај Македонците традиции останале и до со 19
век. Таквите традиции биле однесени низ Европа. Бидејќи бил внесен политички
поим Словени, Македонците изчезнале. Нивната тн.словенска историја почнува од
6 век. Пак, за Турците била создадена помудра историја- само од 13 век. Меѓутоа,
Турците биле одродени Фриги, кои биле Бриги, за кои и овде најповеќе се говори.
Следи Бригите и Македонците како тн.Словени си останале Повеќебожци.
ГЕРМАНСКАТА ИСТОРИСКА ШКОЛА ШТЕТНА И ЗА ГЕРМАНИТЕ
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “De origine et sedibus veterum Illyriorum” autor Casimirus Szulc, Polonius, наведува, што пишел Шулц:
„Ево, за што се работи. Во белешката на истата страна, Шулц го коментира
Херодотовото сведоштво за тоа, дека Грците го освоиле тракиското боженство Бах,
називајќи го Дионис, те. бог од Нисе ‘Deus Nisac’, роден во Тракија, во Нис. Подвлекуваме, дека ова е Шулцов коменар. Одма по тоа, тој смета дека е важно, да прецизира за несловенски читатели, дека Бог на ‘словенски’ Бох, на полски Бог (Шулц сосем сигурно ништо не знаел за српскиот јазик!), а на најстариот персиски Богас. Потоа тој кажува, дека тракиското боженство Бах бил Бог εξοχην, те. ‘врховно
битие’, за кого Орфеј рекол, по Еусебиевото сведоштво: ... (на коине, Р.И.)
А тоа значи: ‘...есте по себе сам од себе роден... и нема друг...’
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Во врска со тоа, Шулц го наведува Херодот, кој во кн. IV, гл. 94, го пишел за
Богот на Гетите следното:
‘...овие Траки... никаков друг не споменуваат, ако не својот, всушност; туку
само својот.
Цела оваа белешка Шулц ја завршил со следните зборови:
‘Бах по традиција бил син на земјата (Деметра), или Нана, или Семела. Зборот земја е словенска и означува Матре, Нана мајка, или хранителка’ “.
Па кога Александар Македонски стигнал во Индија таму го нашол истото за
Дионис, Наис=Нис, с=ш, а Дионис истогласно е само на тн.словенски јазик, кој бил
и македонски: Дионис=Дианис=Пианис=Пианиш со тракиско, а и македонско вино.
До во 19 век ние имавме традиции за Орфеј, Филип, Александар...Букефал=
бук е фал: бука-буца пал=пар-и; бук=бик=пик-а; але=аре-Арес Касандар=касан дар.
„Право е чудо, дека науката можела да заборави на еден така озбилен и продлабочен научен труд како што е оваа студија на Казимир Шулц! Ние се уздаме,
дека со овој наш труд ќе привлечеме внимание на современите научници на големите трудбеници на минатоста, кои своите животи им ги посветиле на истражување на вистината. И еве ги Шулцовите заклучоци за таа вистина, која се однесува
исклучиво на древните Срби, за што во текот на долгото време сум собрала толку
сведоштва.
1. Илирите и Траките биле со исто потекло и исти обичаји.
2. Исто потекло како тие биле племињата, кои ги населувале Алпите, источна Италија, особено Венетите, Нориците, Винделиците и жителите на Реција.
3. Ирачко-илирските племиња заземале области околу горен Дунав и тоа: јужна и истоична Германија од давнина.
4. Илиро-Траките не се појавиле тек од Биребистовото и Докеоваловото време, туку живееле од најголемите давнини почнувајќи од Карпатите, па по васколиките северни области, почнувајќи од Херцинските планини,па сè до Балтичко Море
5. Словените не се појавиле јужно од Дунав тек во шесттиот век, туку таму
живееле од најстари времиња како Илиро-Траки, така во време на римското владеење, за времето Јустинијаново, северните Словени дошле и ги оснажиле Староседелците во нивните седишта, задржувајќи ги обичаите, уредувањето и го зачувале јазикот на претците.(тој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски на Платон, Р.И.)
Ни се чини, дека читателите читајќи го ова поглавје, можеле да стекнат уверување, дека називите Илиро-Траки, или Трако-Илири, како и доцно настанатото
име Словени, во сите пет точки лесно и без двоумење можело да се замени со името Срби. Ако тоа сме го успеале, ќе сматраме дека сме успеале да ја пребродиме првата и најголемата тешкотија на нашата студија.
И сосем на крајот да дам заклучен збор, цитирајќи го почетокот на кратката
Шулцова биографија на крајот на неговиот дел, каде пиши ‘…natus sum in villa Samin, prope opidum Brodnica, alias Strasburg. ’...сум роден во селото Самин, близу на
градот Бродница, или Штрасбург...’ ...Не само Бродница да го изгубила древното
српско место! Песникот овие зборови ги испишувал со солзи...“. (sum=сум, Р.И.)
Следи тн.Словени со тракиско-илирски традиции биле одродени од јазикот.
„Мошне давно веќе ме прашала една дама од ‘Штрасбург’:
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‘Моите стари ми говореле, дека вие Србите сте владееле во Алзас и по Германија; дали е точно?’ Се сеќавам, како било вчера, сум ја погледала зачудено, застанала и ми кажала:
‘Јас за тоа ништо не знам.’
‘Чудно!’- возвратила. ‘Меѓутоа, мислам, дека тоа стварно било.’
Подоцна, најдувајќи германски и француски книги за крвавите борби измеѓу
Германците и Србите до потполно истребнување на моите несреќни соплеменицими било срам- пред сеќавањето на госпоѓицата Хермин, пред сеќавањето на мојите
професори, кои никогаш за тоа ништо не ми кажале; денес ми е страм уште и поради Српска-Несрпска академија на наука, а најповеќе пред расутите и неопојани коски на српските несреќни витези и маченици !
Зар тоа не е огромен успех на германската Берлинско-Виена школа?!!“
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Срби и постанок на писмото, пиши:
„Цела оваа студија- всушност- само претставува тек еден план на низ нови
студии. Меѓу предметите кои особено сме ги подвлекле како занимливи за изучување, есте (поглавието посветено на Апендини) тврдењата на тој Италијан, дека
хебрејското сфаќање на Богот е идентично со илиро-тракиско-српско, оти кај двата
народа е Бог оној кој есте:
‘…QUI EST, juxta illud, quod de se Deus ipse (Exod,c.3) (EST=есте, Р.И.)
loquutus est Moysi, SUM QUI SUM…’ (Moysi=мој си; SUM=СУМ, Р.И.)
‘кој ЕСТЕ, заправо она, што Бог за себе му кажува на Мојсиј,
ЕСУМ КОЈ ЕСУМ...’ (ЕСУМ=Е СУМ, Р.И.)
На исто место, друго изненадување претставува Апендиевото тврдење, дека
латинската придавка HUMANUS, како и именката HOMO, не доаѓа од субстативната HUMUS=земја, туку од чистата српска придавка ‘УМАН’, изведено од едносложниот ‘УМ’, што е многу пологично со обѕир на извонредно снажниот трансцендентен смисол на двата збора во српскиот јазик. Се познати изразите од истиот корен
во модерните европски и светски јазици: humanité, humanisme, humain, human, humanism, humanitarian, humanity, humanize, humanly, итн. Кога тој збор во историската ноќ на човештвото бил стваран, човечкото чуство уште било далеку од конфузија, во каква низ своите размислувања најчесто на запад на современиот човек, под
влијание на материјалистичките сфаќања и модерниот поглед на светот, што сè заедно, да се изгуби врската со првобитните, елементарни јазичи чуства.
Поради претходните напомени, иако на Ведите и на српскиот јазик им е наменет другиот дел на оваа студија, ипак при оваа прилика ќе го допирниме- во врска со горните зборови, во српскиот јазик изузетно длабокото значење, не само- за
славистите и лингвистите, туку и за филозофите, теолозите, итн.
Вук во својот ‘Ријечник’ запишал: ‘УМ’; ист збор постоји и како збирна
именка со ист долг, одн. снажен акцент108; ‘УМЉЕ’. Во овој поим додал една интересно народно објаснување: ‘УМ’ (Вуково подвлекување) царува, а памет имаат и
сите животни.’ Оваа дефиниција, значи, изричито нагласува, дека УМ поседува само човек, отука и латинската придавка /Х/УМАН-ус, што српски УМАН. Филозовски и песнички ‘УМ’ е особено го обработувал Његош, кој имал длабоко чуство
на елементарна снага на овој едносложен поим. Меѓутоа, колку што ни е познато,
пишејќи ја расправата во врска со Ведите и санскритски јазик, модерните научници
108

Ум до опиум=опи ум- да се опие умот;ук- Селеук, Глаук=гла ук, глауч...; Опиум- во стар Египет.
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воопшто не го земаат во обѕир српскиот јазик, а во расправите за Индоевропјанитетек само ретко тука и таму се споменува ‘старословенски’, давајќи готово редовно
примери од српскиот. (Првото х Бриги, б=ф, со наследници не го изговарале, Р.И.)
Српски ‘УМ’ е вон секоја сумливост- ведско ‘ОМ’, за кое санскритлозите
кажуваат, како нпр., Emile Burnouff, во неговиот санскритско-француски речник,
дека тоа е мистичен едносложен збор, настанала со спојување од: А+У+М, откаде
нејзин долг и снажен акцент во Ведите и уште денес во српскиот јазик. Дека стварно е ведско А-У-М, или како вобичаено се пишело ОМ, српско УМ, ни покажува
еден карактеристичен ведски збор, вбележен во санскритските речници малку понатаму од ОМ како OSTA; што е српско USTA. Еве, баш кај овој израз, составувачите на речникот- во неможност да дадат друг пример, пишат: ‘Словенски УСТА,
лат. OSTIUK’, уз наша надополна, дека овде расплинатиот поим ‘словенски’ треба
да се замени со ‘српски’. Во прилог на ваквата замена одат многу многу сведоштва
за староста на српскиот јазик, на кои им е посветена цела оваа студија.
Ако ли се вратиме понатаму на толкувањето на поимот ‘ОМ’, одн. ‘А-У-М’
кај Бирнуф, претставува индиско тројство: Брама, Вишна и Шива. Понатаму: секој
верски чин, секој озбилен потфат, секоја книга, без обѕир на нејзината важност- отпочнува со зборот ОМ. Потоа дознаваме, дека му се припишува снажно делување
на изговорот и мислата, чија содржина е исто тоа ‘ОМ’; се мисли на психичко и духовно на овој збор. Нему му се придава својство, дека е ‘еден и неделив’... Бирнуф
сматра, дека ‘ОМ’ доаѓа од зенда и неговиот поим АВАМ, /што е српско: ОВАЈ,
ОВА, ОВО/, кој означува ‘ОНО, или ОВО, што треба да следи..’ Но од сите негови
објаснувања за нас е најважна неговата реченица: ‘ОМ е многу постара од специјалните верски обреди, па и од пединување на сите три боженства’, значи- постари
од времето, кога се запишани Ведите и од кога потекнуваат пишаната збор на јазикот зенд. ‘А-У-М’ значи- припаѓа на првата младост на човекот, кога тој-опкружен со кристално чиста атмосфера на првиот створувачки занос- носен со радосна
и длабока снага на човечката свест, која го поврзувала со космичките сили- отпочнал да ги гради и развива поимите и мислите, вткавувајќи ги и своите погледи на
светот над него, околу него и во него...
Jean Varenne на стр. 145.-146. на своето долу цитирано дело, го разложуваво духот на напред наведеното објаснување на едносложниот збор ‘ОМ’, настанат
од ‘А-У-М’, дека тој е извонредно погоден за развивање на внатрешната снага, на
која í се присилува човечкиот дух, да се концетрира сам на себе, на тој начин да се
воздигнал до единственото битие и битност, најдувајќи се и едно и друго вон разновидното постоење. Своите размотравања Жан Варен ги проширува со следниот
коментар:
‘…prononcé ‘OM’ se décompose en trois éléments: les deux
voyelles ‘A’ et ‘U’ qui, prices ensébles, deviennent ‘O’ selon
les lois de la phonétique sakskrite, et la résonance nasale notée M
que prolonge une sorte de ‘point d’orgue’…Comme l’enseigne la
Dhyânabindu Upanishad:
‘…versée en un jet continu,
pareille au bourdonnement
d’une cloche sonnat au loin,
est l’indicible résonance
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de la syllabe ‚OM’:
qui la connaft, connaft le Véda.109
‘ОМ’ во изговорот се раставува на три елементи: двата самогласници ‘А’ и
‘У’, кои, се изговоруваат заедно, постој ‘О’ према законите на санскритската фонетика, а назалниот одјек обележан како ‘М’ се продолжува како некој вид звук на
оргулја...110Како тоа што го учи Дјанабинду од ‘Упанишада’:(крајно дативно у,Р.И.)
‘...изфрлена попат на непрекиден млаз,
слична на брујање
на ѕвонец, кој ѕвони во далечина,
на таков неизречив ек
на слогот ‘ОМ’:
кој неа ја познава, ја познава Ведата.’
На претходното мошне лесно да се надоврзи интерпретацијата на Monier
Momer Williams:
‘…a word of solenin affirmation and respeciful assent, sametimes translated by: ‘Yes, verily, so be it’, and in this sense
comared with Amen…’
‘...зборот на свеченото потврдување и пристанување на почитување, кои когакога се преведуваат со: ‘Јест, навистина, така е’, и во оваа смисла се споредуваат
со ‘амин’...’111
Најдувајќи вакви толкувања, не можевме да се отргнеме на чуството на потреба, малку да погледаме во еден прирачник на хебрејски,112 чиј наслов е ‘La
langue hébraique restistuće’. Ова дело се состои од два тома, од кој првиот им е
посветен на јазичните корења на хебрејски, откаде и назив на книгата.
Ова апсолутно не е прилика, да се расправа за хебрејските јазични корени,
ама е прилика, да се каже, дека се работи за уште една крупна задача, која се најдува пред српската наука ! Оти- ‘збрката на јазикот’, за кој говори Библијата не е сфатлив. Меѓутоа, кога еднаш длабоко се испитува и преиспитува санскритско-ведски
јазичните корени и напоредо со нив, што пиши Фабр-д’Оливе за ‘реституран хебрејски’ со неговите корени, можда со тоа ќе се фрли светло на она, што се случило
во Вавилон, каде, како сведочат старите хроника, со кои се служел Нестор Киевски,
наидуваме и на ‘Први Словени’. Студијата на таков вид ќе објасни, кој бил тоа единствен јазик, со кои говореле во прадавни времиња и во какви правци тој се развивал кај поедини човечки групи...“.
Анѓелија Станчиќ Спасиќ, „Најстарији језик Библије...“, 1929 г., ИПА „Мирослав“, библискиот јазик го одгонетнува со македонски говори- тие биле најстари.
Се потврдува, библиските поими биле на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. А и: Синај=син-о, Давид=давит, Јаков=јак ков, Исмаил=Исмеил-исмеал...
Олга Луковиќ- Пјановиќ продолжува: „После оваа- ни се чини- корисна дигресија, да се вратиме на Апендинијевите ‘изненадувања’ од кои секој може да се
обработи како нова студија; и нпр. неговиот навод на молитвениот позив на древните Орфејови верски церемонии: ‘Evoe Hyesates… nihil aliud significabunt nisi
109

Стои: „syllabe“: силабе-силава-силана-силата; ва+сила=васила=Василеј; „Véda“=вода, која памти.
И „оргуља“ или та органа:та=таа; органа=ор Гана=Гена=Жена: жена (орган) за ора-танци=танки...
111
Се кажа: „Амин“: амин=а мин- Мин-ос.Па Ман-Мин-Мон-Мун...мина=луѓе-до денес македонски.
112
Па како хебрејски јазик бил прогласен сирискиот арамејски јазик- дворасен на Пелазги и Семити.
110
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ECCE DEUS PATER, vel- ECCE ADEST PATER…’ Овој српски на грчки начин изобиличен орфејски узвик гласи: ‘Ево јест/т/ отац ! Остатокот на латинскиот текст е
поновување на истиот тој узвик: ‘Ево Бог Отец! Или- ЕВО ЈЕСТЕ ОТАЦ!‘ Ето, вон
секоја сумливост- еден предмет за изучување од становиште, со кој тој после Апендиниј, колку знаеме, никогаш во таа смисла не бил изучуван! Во денешно доба- на
жалост- не се поклонува потребно внимание ни на српски јазик, ни на српската минатост, нити на традициите на српскиот народ, кој- во прв ред- се одраз на духовната вредност на една некогаш голема и мошне распространета нација. Затоа, работејќи на оваа- прва студија на овој вид, ние сматраме, да исполниме една света
задача со покушување на внесување на малку светлост во хаосот, кој во однос на
извесна подрачја го створиле грчките и римските писатели“.
Никакви збрки не создале античките писатели, кои многу убаво знаеле, дека
во Европа народот бил ист- пелазгиски јазик. Збрките биле во последните векови.
Се продолжува со поднаслов: а) Заклучок за потеклото на писмото во делата
на Јирген Шпанут (Jürgen Spanuth) и Имануел Великовски (Immanuel Velikovsky):
„На стр 169, на своето мошне документирано дело, германскиот научник
споменат во насловот, Јирген Шпанут, во поглавјето бр. 13, названо ‘Филистинци и
азбука’, ни дава едно изнанадувачко објаснување:
‘Im Juni 1976., wurde in Izbet Sarta, östlich von Tel Aviv, in der
Philisterschicht eine Tonscheibe gefunden, die Professor Demsky
von der Universität in Jerusalem als ‘sensationelle Entdeckung’und
’als das fehlende Glied in der Geschichte der Schrift’ bezeichnet hat.
Auf dieser Tonscheibe sind alphabetische Schriftzeichen, die sich von
allen anderen Schriftsystemen unterscheiden, eingeritz. Diese alpabetischen
Schriftzeichen gleichen in erstaunlicher Weise Buchstaben des griechischen Alphabets; sie sind in fünf Zeilen von links nach rechts geschrieben.’
А тоа значи: ‘Јуни, 1976., во (местото) Избет Сарта, источно од Тел-Авив, во
слојот од добата на филистинците, е најдена една глинена плоча, која професорот
на јерусалимскиот универтет, Демски, го нарекол ‘сензационо откритие’ и ‘беочуг,
кој недостасувал во историјата на писмото’. На оваа глинена плоча се врезани
азбучни слова, кои се разликуваат од сите останати системи на писма. Тоа се слова
изненадувајќи налик на словата на грчката азбука и се напишани во пет редови од
лево на десно.’
Во продолжување на овој опис дознаваме, дека првите четири реда се испишани на еден несемитски јазик, веројатно на филистинско. Но бидејќи не се знае,
со кој јазик филистинците говореле, натписот уште не е преведен. Меѓутоа, последниот ред на тој натпис содржи потполна азбука од 21 слова и едно празно место за
словото ‘М’. Таа таблица, тврди Шпанут, поради филистенската керамика, со која е
најдено заедно, може да се вклучи во дванаесеттиот век пред Христа.
Со горниот наод, сматра писателот, го симнува од дневен ред едно загонетно прашање, кое се покушувало да се реши на најфанстатични начини.
Наиме,пред околу 90 години, швајцарскиот египтолог Едуар Навил (Edouard
Naville),ги ископал, околу 32 км северно од Каиро, рушевините на палатата на Рамзес III.Ѕидовите на таа палата некогаш биле украсени со боени и глеѓосани плочи.
Тие печени плочи биле богато украсени-повеќето со цвеќе, додека некои од нив носеле хиероглифски натпис со името Рамзес III.Меѓутоа,на задната нивна страна би-

234
ле врежани-веројатно пред печење-знаци,кои претставуваат-мисли авторот- по своја прилика инцијали на имињата на ѕидарите и работниците. Шпанут потоа тврди:
‘Viele dieser Zeichen sind Buchstaben des frühen griechischen
Alphabets. Der Orientalist T. H. Lewis schrieb: Am bemerkenswertesten ist die Tatsache, dass bei mehreren Platten auf der
Rückseite griechische Buchstaben zu finden sind, die offensichtlich
im Verlauf des Herstellungsprocesses angebracht wurden’. (T.H.
Lewis: Tell et Jahoudeh’ in: Transactions of Society of Biblical
Arhelogy VII, 1881.)”.
Значи: ‘Многу од тие знаци се слова на раната ‘грчка азбука’. Ориенталистот Т.Х. Луис напишал: ‘Најповеќе е вредна спомената на чинителот, дека на повеќе
плочи, на нивната задна страна, се најдуваат ‘грчки слова’, кои очито таму биле напишани во текот на нивното правење.’ Тие ‘грчки слова’, Великовски ги репродуцирал во своето дело на следен начин (о.ц. п. 10):
Λ Ε Ι Λ Μ Ο С Τ Χ
На ова место Шпанут по прв пат во ова поглавје го споменува Великовски,
изнесувајќи, дека Великовски- ги фрла тие слова тек во четврт век пред Христа, поместувајќи ја со тоа годината на нивното врежување, како и владеењето на Рамзес
трети, за векови, па продолжува (стр. 169):
‘Грчките слова на плочките на Палатата на Рамзес III, во IV пред Христа тоа
не е можно. Тоа го предизвикало решавањето на големата загонетка. Така Флиндерс Петри (Flinders Petrie) ја изнел хипотезата, дека самите Египќани го поседувале овој систем на писма, иако во тоа доба уште секогаш пишеле со своите хиератско или хиероглифско писмо. Шпанут додава, дека тие слова никогаш и никаде не
се појавуваат во египетските натписи, или во нивните текстови на папирус, тоа е
така- тврди тој- тоа мислење е брзо отфрлено.
Исто така брзо отпаднало и мислењето, дека грчките слова на плочките на
палатата на Рамзес III се фалсификувани и тек нахнадно врежени. Бидејќи, дека тие
се премногу бројни Шпанут тоа го чини вотолку посиурно, што и други научници
ги пронашле во рушевините на палатата на Рамзес III, во Тел-ел-Јехудијех, ити тие
‘грчки’ слова исто така врежани во глеѓосани украсни плочки.’
- На ова место Шпанут преоѓа во оштар напад изложувајќи го своето мислење, дека Великовски- ‘подѕидувајќи’, или ‘потпирајќи’ ја својата хипотеза со извртување на историските чинители, во овој случај- со поместување за осум стотини
години однапред нападите на ‘народите од морето’ против Египет.
Тука Шпанут го споменува делот на текстот од корицата на книгата на Имануел Великовски, кој треба да го привлече со својата занимливост вниманието на
читателите. Тој текст- всушност- е дел на резиме за сензационалната книга на овој
современ автор и тој гласи:
‘…Velikovsky, however, presents evidence that Ramses III
lived 800 years later; that the events in question took place in the
first part of the fourth century before the present era…’
‘А за тоа, кажува Шпанут, му се главен доказ ‘грчките слова’ на керамичките плочки од времето на Рамзес III.’
Шпанут потоа преминува на друг приговор во однос на уште едно толкување на Великовски:
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‘(Називот) Прст од времето на Рамзес III не се идентификува со Филистенците туку со Персијците. ‘А зракастата круна’ (одн. зракасти војнички шлемовинаше објаснување) на северните поморски народи треба да бидат исти, одн. изведени од перасто направени тијари на големите персиски кралеви и сатрапи.’
Потоа Шпанут го цитира- со тоа во врска- Великовски, кој тврди:
‘Овие типични и особени шлемови, кои исто така се гледаат кај персиските
стражари и коњаници, како и кај персиските војници, па на тијарите на големите
кралеви и сатрапи, а кои овде се најдуваат кај офицерите ‘Пересет’, е јак аргумент,
со помош на кого можат да се идентификуваат Персијанците со ‘Пересетите’ ’
Претходната изјава на Великвски Шпанут го коментира на следен начин:
‘Velikovsky kennt offenbar die Wandbilder von Medinet Habu
nicht gut, denn er schreibt: ‘Sie (die Tiaren) sind allerding nicht(!)
(Шпанутов знак усклик) während des Schlachtverlaufes abgebildet’
што ќе рече:‘Великовски очито не ги познава добро ѕидните слики од Мединет Хабу,бидејќи пиши:‘Тие, те. тиаре, секако не се насликани за време на борбата’
Во врска со тоа Шпанут го дава следното толкување:
‘Навистина, ‘Прст-Филистинците’ носат зракасти шлемови при прилика на
сувоземни и поморски битки.’
Како поткрепување тој ја наведува таблата под бр. 34 и 39, откриени во Мединет Хабу. Во својата книга- со тоа во врска- Шпанут- измеѓу останатите- ги приложил и следните фотографии, од кои првата самиот ја снимил:
Еве уште една убава репродуција од делото на Имануел Великовски, која го
прикажува ‘Пересет’ како заробеник на египетскиот фараон. На главата на секој заробен војник се гледа ‘зракаста круна’, како што ја назива Шпанут, која- по своја
прилика- била нераздвоен одевен дел на неегипетските војници, кои во секоја ситуација ги разликувал од Египќаните. Како- заблагодарувајќи управо на таа ‘круна’
-давните војници така поносно и дојстојствено ја држеле на главата, дури и во заробенички врски. Испод оваа слика Великовски додал: ‘Vol. I. University of Chicago
Press’.
Откритието на сè ова, предизвикало голема заблуда, па Великовски пиши:
... (текст на англиски јазик, Р.И.)
„Ево, значи, горниот текст, на интересниот коментар од книгата на Великоски, на стр. 22., во преводот:
‘Грчки слова, најдени на предметите во Египет, на кои им се припишуваат
некои 400 до 500 год. пред Хомер, од периодот; кој му претходел, или кој пак се
поклопува со полулегендарното време на опсадата на Троја, не претстанале да предизвикуваат запрепастеност. Дали Ахил и Одисеј ја употребувале грчката азбука,
која ни е денес ја знаеме ? Дали со неа се служеле и работниците на тоа време ? Зошто грчки натписи, кои потекнуваат од Феникијците, не се најдени во Грција, или
во Мала Азија тринаесеттиот, или дванаесттиот век ? А најважно од сè тоа, како
можеле грчките работници во Египет, во дванаесеттиот век пред Христа да пишат
со слова, кои се створени осум или девет векови подоцна ?’
На истата (11-та) страна и на следната, Великовски го продолжува својот коментар уз констатација дека проблемот на управо споменатите грчки слова, како од
XII, така исто и од вековите пред тоа не е решен. Но не само дека тој проблем не е
решен, заклучува Великовски, туку е претворен во некој вид ‘парапсихолошка те-
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ма’. Тој кажува понатаму, дека поминало три генерации научници, ама дека уште
ни една на фрлила зрак светло на тој феномен. Уз тоа- се појавил и еден нов момент низ анализа на швајцарскиот археолог Навил, кој на ‘грчкиот проблем’ му додава и еден нов, ‘персијски проблем’, тврдејќи, дека истите плочки, какви се најдени
во рушевините на палатата на Рамзес III, се правеле и прават во Персија и тоа- во
многу поголем број отколу во Египет, од што произлегува уште една нерешива поединост, а таа, дека тие плочки во Персија се изработувани повеќе од шест век, пред него што Камбис го поробил Египет. Друго, за Грците се знае, дека во Египет се
населиле тек за време на Псаметих, во VII век пред Христа, што сведочи и Херодот, кој Египет го посетил во V век. Што се однесува на Персијците, тие во Египет
дошле тек во втората половина на VI век, да оттаму ги избрка Александар Велики,
332.г. пред Христа.
Во врска со претходниот текст, пред него што продолжам со приказ на резултатите до кои дошол Јирген Шпанут на подрачјето на потеклото на писмото, а
во врска со прашањето со Великовски, како дека во Грција, или Мала Азија не се
најдени натписи со ‘грчки слова’ од XIII, или XII век пред Христа, ние овде ќе наведеме еден одломок од делото на францускиот истражувач Робер Шар (Rober Charrox): Le livre du mystère inconnu, печатено во Парис 1969, каде тој пиши дека феникискиот историчар Санчонијатон, кој отприлика бил современик на Тројанската
Војна, оставил сведоштва за постоење уште во негово доба еден стар храм во земјата, кој подоцна го населиле Фениките. Во тој храм, пиши Шар, Санчонијатон видел
златни плочки од времињата, кои далеку му претходеле на неговите и на кои биле
врежени зборови тек подоцна со отворено ‘феникиско писмо’, од еден нему непознат јазик, кој францускиот истражувач го назива:
‘La langue universalle pour nous aujord’hui perdue’, те.
‘сеопшт јазик, за нас изгубен’
После ова, Робер Шар во посебен пасус ги наведува тие зборови, кој ги зачувал феникискиот историчар заблагодарувајќи им на разни препишувачи и компилатори на старите дела. Се работи за само четири изрази, ама чија иматеријална тежина ја надминува било каква тежина на злато, или материјални драгоцености. Ние
овде ќе го наведеме со оној ред,со кој ги наведува Шар,давајќи го нивното значење:
1.- МАМА = mère (Божицата МА + МА = МАМА; мајка=ма јка=јак-а, Р.И.)
2.- ДАМА = maîtresse de la maison
3.- ДЕВА = une divinité
4.- ДИВ
= un dieu
Спротивно на Шар, ни би рекле, дека ‘универзалниот јазик’ до денешни денови не е изгубен, дека тој се чува уште нит на континуитет сè од оние давни времиња, на кои мислел Санчонијатон, па и неговиот почитувач, Робер Шар. Оти- во
јазикот на српскиот народ сите тие четири зборови до ден денешен неизменет и по
форма и по значење, бидејќи за ‘МАМА’, уз уште неколку облици, постој управо и
облик ‘МАМА’, ‘ДАМА’ е дел од сложениот збор ‘ДОМА’-ќинка, што има исто
значење како и изразот ‘par excellence’, кој денес се однесува на Богородица, најчесто називана во народниот говор ‘Света ДЕВА...’, ‘ДИВ’, само што тоа денес не е
во народниот говор пагански бог туку ќе биде со грандиозни димензии, ама и карактери и сите врлини воопшто; од своето значење до поимот боженство нема ни
еден чекор! Се надеваме, дека читателите на ова во продолжение не ќе заборават,
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оти и тоа докажува, дека тв. ‘феникиско’, одн. подоцно ‘грчко писмо’ најверојатно
постоело и пред времето на Тројанската војна. Во останатото, во оваа иста глава
цитираме стихови од ‘Илијада’ и др., кои тоа го потврдуваат. Уз тоа, овде мораме
да се потсетиме на историската поединост, а во врска со една вест, зачувана исто
така од добата на Рамзес III. Наиме, на еден папирус од времето на тој фараон, или
мошне кратко време по неговата смрт, се говори за тоа, дека египетската земја била
поробена ‘надворешно’- од една страна сила, те била ‘лишена од правата’. Во тој
период се појавува во Египет, една мистериозна личност по име Арса, кого го споменуваат истите папируси, но без поголеми поединости за него самиот. На тоа лице
Великовски му го посветува поглавјето ‘Egypt Tributary to Arsa, a Foriegner’ (стр.
17.). По папирусот, како што обавестува Великовски (стр. 16-20), цела египетска земја била уредена по воља на тој Арса, владеењто било сконцетрирано во неговите
раце. Истата таа вест кажува, дека Арса и неговите луѓе ги направиле боговите во
човечки облик, ама дека не им принесувале жртви во храмовите. Папирусот говори
за долг период без кралска власт, во текот на кого Арсината моќ достигнува врв.
Најпосле власта на непознат ‘стран’ узурапатор била уништена. Тој дел на египетската историја- без доволно податоци, назван ‘чуден’, отсекогаш привлекувал внимание на многу историчари. Да би се установил идентитет Арсин, те неговото потекло и видот на неговата улога и моќ, во тој смисол имало повеќе различни предлози
...Ние во тоа овде немаме потреба да влегуваме, ама сакаме ипак да повлечеме, дека
е едно, по она што го изнесува Великовски, сосем сигурно. Арса бил странец, кој
немал никаква врска со египетските фараони... Ги има пак кои мислат, дека тој бил
од Сирија, или тој, или мајка му. На белешката, на стр. 18, Великовски донесува и
предлог за читање на Арсиновото име, кое поради неизвесноста на обележување со
хеироглифите, може да биде Арса, или пак- како што сугерира J. Breasted ‘YARZU,
ARIZU, or ARZU…’
Писателот на овие реда ипак се задржува на обликот АРСА, оти тој постој
апсолутно без никакви измени- во српскиот јазик- и денес. Па затоа- во оваа прилика- ќе се осврнеме на нешто, што детално е обработено во поглавјето за Франциско-Марија-Апендини, и што би можело- во однос на таинствениот Арса- да се земе во обѕир како едно од можда поузданите можности на интерпретација на споменатиот ‘чуден’ дел на египетската историја. Знаеме, дека Апендиниевото сведоштво е предмет за историското изучување, меѓутоа, исто така знаеме, дека на денешниот степен на науката воопшто ни едно подрачје не може да се изучува апсолутно изоловано, па сме на мислење, дека,-што во својата библиографија открил
Апендини- ќе им биде од корист на идните истражувачи, за кои овде ќе земеме
уште еден камен темелец. Оти Апендини, пишејќи го својот студиозен предговор за
илирско-италијански-латински речник на Дубровчанинот Јоаким Стулиќ, тврди дека Словените заземаат- не само голем дел на Европа, туку и дел на Азија, па уз тоа
го надоврзува следниот текст:
‘Sunt et versus mare Hircanum Circassi, gens Bellicosissma,
quae longe tempore Agypto er Syriae sub Servorum nomine imparativit…’
Што, значи, овде писателот ни соопштува ? Ни се чини, дека после Апендинијев нестанување на ова сведоштво останало потополно занемарено, те привлекуваме на него внимание како на историчарите, така исто и на лингвистите и теолозите; тоа гласи:
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‘Према Хирканското море (те, према Касписко Езеро) се најдуваат Циркасите, највојноборен народ, кој долго време владеел над Египет и над Сирија под името Срби...’
Потоа дознаваме, дека бројните племиња:
‘…ex Slavorum gente originem traxere, linguaque utuntur slavonica…’
‘влечат потекло од словенското стебло и говорат со словенски јазик...’
На мислење сме, дека Апендиниевото сведоштво е од мошне големо значење, оти тоа конечно би можело да ги наведе научниците- особено од западниот свет
-при прилика на изучувањето на разни области, да отпочнат да ги земаат во обѕир
Словените или бар најстариот јазик, јазик-мајка на тоа разгрането стебло на човештво. Со тоа сакаме да ја подвлечеме потребата, при прилика на испитувањето
на најразноврсни проблеми од подрачјето на медитеранскиот базен- да се земе во
обѕир- во прв ред јазикот, така да кажам- на медитеранските Словени, одн. Срби.
Одма ќе речиме и зошто.
Ако ли го посматраме приказот на ‘грчките слова’ од времето, кога уште не
можеледа бидат ‘грчки’, кои Великовски, управо каки и Шпанут, ги претставил со
следејќи ред Л.Е.И.Л.М.О.С.Т.Х., тука ќе најдеме- не само некое редење на словата
без посебна намена и смисла, туку и цела именка МОСТ, пред кој е скратен сврзник ИЛИ, во облик ИЛ, кој се употребува подеднакво како и потполен облик. Тој
збор- МОСТ- со обѕир на неговото значење, сосем лесно можел да се употреби во
практичниот, дневниот живот, па и при изградување на една фараонска палата, на
која сигурно имало разни преоди, врски и мостови. Именката МОСТ е каракртеристична и не постој сигурно ни еден полуписмен Србин, кој во ‘збирот на грчките
слова’ не би ја воочил. Дури и прашањето, дали тука се работи за редење на азбучни слова заради сами слова, како што мислат нашите автори- Шпану и Великовски- или се работи за ознаки на премин, одн.- како на неа се пиши мост. Оти, дека
оној, кој тие слова ги врежал, сакал да прикаже азбука, тој би ги прикажал по ред и
во потполност. Бидејќи, дека плочките содржат само девет слова, што не е ни половина дури ни на првобитната азбука, не ни е далеку, ни страна помисла, дека работниците, кои се служеле со таа азбука, давно пред него што постанала ‘грчка’ се
служело со нејзините слова во практичната сврха, нпр. како со ознаки за место на
една архитектонска копмликувана кралска палата.Тргнувајќи од оваа претпоставка,
та називот ‘грчки слова’ можеле точно да значат, дека плочката можела да се употреби за место, означено со слово А, или Е, ИЛИ пак за МОСТ, кој го носи како
ознака словото Х. Ваква интерпрерација одговара потполно на тврдењето на Т.Х.
Луис, кој го наведува Великовски на стр. 7.
‘The most noticeavle feature is that several of the rosettes have Greec
letters at the back, evidently stamped on during the process of making.’
Како при таа работа требало да има што помалку грешки, ознаките на словата се ставани пред печењето, оти после тоа би било тешко да се врежуваат, а и плочките би се оштетиле. Да некој ставил слова само на една, или две плочи, би можело да се помисли, дека тоа се случило заради забава, па затоа ни изгледа многу поверојатно, дека ѕидарите и нивните помошници во работата со тие ознаки барале
некое практично, секоедневно решение, без настојување, на потомството да му
оставаат иницијали на свои имиња. Во останатото, ние можеме само да жалиме,
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што не дошле и на помислата, да ги врежуваат своите имиња, оти тоа би можело
што-што да ни го објасни и тоа со сигурност, како нпр. странец Арса.
Има уште една поединост, која би одела во прилог на поврзување на словата
- најдени во рушевините на палатата на Рамзес III- со писмото и јазикот на претхристијаите Срби, кои во тоа давно доба- по озбилните историчари- било насекаде
по медитеранскиот базен, било од европска, било од северно-афричка страна. Тоа
би било словото С, кое во напред наведениот натпис, во зборот мост има облик- не
грчко ‘Σ’ (сигма), туку српско ‘С’. А дека обликот на тоа слова е со мошне давно
потекло, изоставувајќи ги овде археолошките наоди и внимателно студирајќи го делото на Јирген Шпанут, кој многи што-што лично го истражувал и испитувал, мораме да дојдеме до ист заклучок како и тој, те., дека писмото воопшто настанало
многу пред, отколку тоа обично се мисли. Уз тоа, судејќи по целокупната наша- во
своја студија насобрани документи, тоа- така да се рече- од вајкаде било поврзано
со првите Словени, од крајот на крајот на Европа, те. со нивната најстара гранка- со
Србите. Таа распространетост на Србите како најстаро словенско стебло доаѓа до
изразување- не само низ писмото, туку и низ оној ‘првобитен универезален јазик’,
за кого говорат Шар, Пикте, Меје-Вајан (Charrpux, Pictet, Meillet-Vaillant) и др.
Управо ова ни ствара прилика, на ова место да се вратиме на другиот збор, со кој се
бави во своите дела и Великовски и Шпанут, тоа е изразот ПРСТ, најден на папирусот на веќе познатиот ни Рамзес III. Како книгата на Великовски се појавила
три години пред Шпанутовата, на Шпанут му се укажала прилика, дека во својата
студија со Велковски поведе полемика.Цела таа полемика се води-всушност- околу
прашањето, дали ПРСТ се однесува на името на Персијците, или Филистејците. Ни
се чини, дека ваква дискусија од становиште на српскиот јазик не би била можна, а
еве зошто“.
Ако би имало тн.Словени би имало и Срби, а без тн.Словени никогаш Срби.
„Поминувајќи во потполност преку Шпанутовата историја на поточни сведоштва, на кои тој го заснива своето тврдење, дека ‘ПРСТ’ се Филистинци, наспроти Великовски, кој сматра, дека тоа не се Филистинци, туку Персијци, ние дискусијата ќе ја пренесеме на еден друг терен, изложувајќи го ова прашање низ призма
на српскиот јазик. При тоа најпрво ќе се послужиме со некои фрагменти на Великовски, кој за зборот ‘ПРСТ’ од папирусот на Рамзес III соопштува како за народ,
чие име би било ‘ПЕРЕСЕТ’. Тука Великовски ни го соопштува ова:
... (текст на англиски јазик, Р.И.)
Малку понатаму пак, Великовски донесува уште некое објаснување:
... (текст на англиски јазик, Р.И.)
‘На ѕидовите на овој храм во Мединет Хабу, ‘Пересет’ и неговите сојузници,
народот од морето, лесно се препознава по нивната опрема. ‘Пересет носат на главата шлемови во облик ‘круна’ и богато одело. А војниците народ од морето носат
шлемови со рогови и со кугла, или круна измеѓу нив. Перест би биле богат и културен народ, судејќи по нивната опрема и боен украси.’
Вториот одломок на Великовски гласи:
‘Во некои случаеви, на листовите на круната шлем ‘Пересет’ се вцртани пердуви. Ова го навело да говорат историчарите за ‘круна’ со пера на Филинстенците, што потсетува на американските Индијанци. А од Амијан сме дознале, дека железните листови на Персијците биле изработени во облик на имитација на пера...’ “.
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Великовски навел: „А војниците народ од морето носат шлемови со рогови“.
Следи роговите биле на бригиско=брзјачко говедо, како и на Викинзите. Па
ова говедо стигнало и во Египет, со кого се превезувале.Бригите го понеле и коњот.
Бидејќи коњот во Персија...Месопотамија...Египет бил бригиски, се било/е јасно.
Изчезната флота на Александар Македонски во Америка однела традиции
од Источното Средоземје- и со пердуви, што го прифатле и Индијанците-Моголите.
„Сите разлози кои ги навел Великовски, го довеле до заклучок, дека ‘Пересет’- се Персијци.Меѓутоа, наведувајќи доста опсежно и прецизно историско сведоштво, Јирген Шпанут тврди, дека ‘Прст’- се Филистинци. Значи, двајцата го земаат
‘Прст’ од египетскиот папирус како сопствена именка, која би претставувала име
на народ...
Меѓутоа, кога дури и едно српско дете го види вака напишано ПРСТ, тоа не
може да помисли ни на едно сопствено име, бидејќи, дека прст во српскиот јазик е
заедничка именка, која означува ‘Прст’ на раката, или ‘Прст’ на нозете“.
Сликите со круната- пердувите изгледаат како прсти наредени еден до друг.
„Од именката ‘ПРСТ’ се изведува придавката прстаст... Измеѓу останатото,
‘зракастата круна’ (Strachlenkrone), која, како што ја прикажуваат египетскиот барељевите, на српски јазик може да се назове ‘прстаста’, оти има форма- во нашиот
случај- испружени и раширени прсти. Меѓутоа, заблагодарувајќи на Великовски,
кој го дава својот коментар за ‘feather crowns’, можеме да го прошириме нашето толкување, додавајќи го овде уште еден придавски облик- српски јазик- овој пат, направена од именката перо, која се употреблува во англиски. Таа придавка на
српски- би гласела пераст. Наиме, ни се чини- по контекстот на Великовски- мошне
лесно да се заклучи, дека египетскиот прст- со обѕир на барељевите, или сликите,
испод кои се најдува, не мора да има значење сопствена именка. Со други зборови,
тргнувајќи од српскиот јазик, збир на согласници- ‘ПРСТ’ може да се однесува на
некоја карактеристика на војници, кај кои најупадлив бил шлемот ‘ПЕРАСТ’ облик. На тоа додавајќи, дека српски јазик има три рода, према тоа, од именката Перо
можат да се добијат придавки; ‘пераст’ (машки род), ‘пераста’ (женски род) и ‘перасто’ (среден род). Од ова произлегува, машкиот род ‘пераст’, неодреден вид и
‘перасти’, одреден вид, би можело да се употреби управо во тој облик, така, да
нпр., ‘перасти’ војници би биле такви војници, кои на себе имаат некое обележје во
облик на перо.- Интерпретирајќи го текстот на Великовски, ние доаѓаме управо то
тој заклучок, те. дека египетски запис ‘прст’ бил, како тоа во граматиката се кажува
-‘субстантивирана придавка’, уз која- во српски јазик- оди и се променува интонацијата, така таа придавка, претворен во именка, би звучел во изговор како вистинска именка: значи- перасти.
И уште една поединост. Како- по Великовски:
‘In the Egyptian script there is no letter L and the letter R may
be pronounced also as L. Yet on olmost all cases where the letter
appears it is usual to pronounce it R, and thus we read Ramses, not
Lamses.’ (O.c., p. 29).
Држејќи се, значи, прецизно на правилата, кои ги наведува Великовски, ‘прст’ не можат да бидат Филистејци. Меѓутоа, во називот Персијци ни на еден јазик
не постој на крајот консонант ‘Т’, со кој се завршува прст. Како тогаш може да се
објасни тој феномен, те. отфрлување на крајниот согласник од едно општо познато
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име уште во античко доба ? Не влегувајќи во историското објаснување, кога настанала државата Персија, ако се осврнеме само на нејзиното име, тезата ‘ПрстПерсијци’ ни изгледа неодбранлива, те се мораме да се запрашаме, откаде елементот ‘Т’ во египескиот папирус ?113 Оти ево, што во најкратки потези за персиското
име кажува:
‘The Lincoln Library of Essenciel Information: ‘Persia, Historical name
of Iran. Named for the Parsa, an Indo-European people who lived here.
Their name probably derives from Sanskrit ‘parashu’, ‘battle axe, and
refers to their use of these weapons in battle.’(борба, бој+ит=бојит=прчит, Р.И.)
Тргнувајќи од ова и слични поединости треба да се напише една потполна
монографија, како ова прашање во потполност и засекогаш да се расчисти. Оти- по
сè изгледа, како што веќе рековме, интерпретацијата на спорниот ‘прст’ на Великовски и Шпанут, под лупа на српскиот јазик- ни од далеку не претставува спорен
проблем.
Иако оваа тема вака би можела да се сфати и понатаму да се развива, овде
ние ќе се зауставиме, уз констатација, да со ваков заклучок би можело да се прекини големата и општата полемика полна со неизвесност. Оваа наша претпоставка
е одржива вотолку повеќе, што некој народ ‘Прст’ и не се споменува меѓу напаѓачите на Египет, веќе народи обележени како: ТЈКР, СКЛС, ТРС, ВСС и СРДН. Уз
вакви податоци, а уз потполна одфрлување на сите словенски јазици како помошно
средство, мошне тешко се ствара заклучок, па затоа е и проблемот со ‘поморските
народи’, кои го нападнале Египет, до денес останал нерешен. Навистина, мошне е
тешко да се снајде во вообичаена транскрипција: TJEKER, SHEKELESH, TERESH,
WESHESH, SHARDAN, на што додаваме уште и: LUKA, TURUSHA, AQJAWASA
...Ако ли земеме во обѕир тврдејќи во науката, дека напаѓачи на Египет биле ИндоЕвропјани и најдобрите познавачи на инди-европските јазици мора во најголема неудомица да застане пред наведените имиња ! Воколку пак истата таа наука би ги
прифатила Словените- со нивниот заеднички прајазик- како полноправни членови
на индо-европската група на народи, ќе биде олеснато изнаоѓање на решението за
многу нерешени ‘мистерии’ на подрачјето на историјата, лингвистиката, географијата, етнологијата, археологијата, итн.“.
Па далматински поморски наредби се: текер, т=д, скеле, веш=вес=вез, лука...
А да не се изуми, Далматинците биле и останале најморнари во цела Европа.
„Во прилог на нашата поставка ‘ПРСТ’=‘ПЕРАСТИ’ прикажуваме уште
една репродукција на цртежот од Шпанутовата книга, во која тој носи бр. 8. и ги
претставува ‘Филистинска борна кола’. На оваа репродукција извонредно доаѓа до
израз ‘перастите’ шлемови на борците, во разгранет, борбен став, на карактеристични борни коли:
А да би докажал, дека не се работи за персиски борни коли, со кои Великовски го поврзува ‘прст’, Шпанут додава пештерски цртеж на прототип на истите тие
борни коли во северна Европа, во Квик (Данска) а потоа фотографија на ист вид
војничка кола од Флоренце (Италија)“.
Како што фризиското говедо било бригиско,истото важи за коњот со колата.
„Следни три репродукции се од книгата на Имануел Великовски. На сите се
најдува називот пересет, што секогаш се однесува на прстасти, одн. перасти шле113

Прс + т =прст=прсит=прс ит:бригиско трето лице еднина ит=ет;војникот се прсит=перчит=прчит.
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мови, кои така јасно ги издвојуваат странските војници од египетските, па дури и
за оние, кои на своите шлемови имаат рогови и кугли, или колут. Е јасно, дека сите
овие слики прикажуваат цртежи на барељефите од Мединет Хабу, на кои јасно се
разликуваат Египќаните од странците ‘прст’-‘перасти’ “.
Се говори за Мединет=медин ет=ит, како бригиски завршеток, како Хабу со
дативно бригиско у, што Белците го однеле дури во Јапон=јап он- Аину: Јап-Џафет.
На сликата е египетско долгорогово говедо со гребен (грбка), кое влечи борбена кола. Ова е во спротвност на бригиското, како на Хиксите, за погребна кола на
фараоните.Па бил донесен коњот-коњската кола била прилагодена магарешка кола.
„На следниот цртеж се воочуваме- во десниот долен агол- борна кола со тројца војници, прикажани на претходната страна“
Се работи за коњска кола со две тркала со три војници- долната волска кола.
„Далеку од тоа да сматраме, дека овој предмет на нашите претходни претпоставки и со опаски исцрпен, мислиме, дека тој треба да се истражува, испитува и
анализира, под овие- всушност- потполно нов агол, од аспект на еден јазик, кој до
ден денешен секогаш е оставан по страна, што предизвикало многу тешкотии, конфузии и- често од наједноставни ствари, наоправило нерешиви проблеми.
Со таа сврха, се приклучуваме на сè што претходи уште едно сведоштво.
Наиме, на старите карти, а и во книгата на Имануел Великовски, на задната
корица од внатрешната страна се најдува една географска карта.Измеѓу останатото,
на неа, уз јужниот брег на Средоземно Море јасно се гледа и езерото Сербон. Историјата установила, дека во тоа езеро кое во Херодотово доба скоро било исушено,
потопила многу војски, што Страбон го објаснува со импресивен опис, кои ние во
оваа студија во потполност ја цитирале. Е па- за тоа езеро историчарите тврдат, дека добиле име по потопената војска Срби ! Зар сосем не е можна чудна игра на
судбината и човечкиот живот ?
После една неуспешна војна, дел на војската можел да се повлече, ама еден
нејзин дел доспеал во заробеништво. Зар меѓу заробениците ‘прст’, те. меѓу војниците со перасти шлемови по кои тие се понајверојатно- во свое доба и го добиле
името перасти, не можеле да се најдат и античките српски војници, за кои Апендини изричито тврди, дека завојувале на Египет ?! Ама- во една прилика- среќата не
ги послужила, па со многу други останале овековенчени на камените плочи на Египет, со својата нивна отмена војничка опрема и достојственото држење. Со понос,
кој египетскиот уметник го фатил како камера за навек, управо како и српскиот народен песник, кој така убаво ги опеал витешките перјаници- кое- како зборот- никнале на истиот корен како и ‘пераст’, одн. египетски ‘прст’. Српскиот народен пеач ваља затоа и знаел дека ги отпевал со толку величина и душевност, што тие од
вајкаде ги обележува јунаците и витезите, кои тоа биле на бојното поле, ама и тогаш, кога и несреќата ги фрлила во непријателска врска, ланци и окови. После еден
таков пораз- можда повеќе отколку десеткованата давна војска на Србите- оние,
кои ги споменува Апендини, ги проголтало, песокливото езеро Сербон, а на историчарите, им е да влезат длабоко во тој настан, бидејќи сè до сега овде е изложено
тек само, како стои во Илијада- ‘сенка на домот’; тек ‘сенка на сенките’, која треба
со свесна работа, да се претвори во опиплива стварност.
После своите историски аргументи во прилог на неговата теза ‘Прст-Филистејци’, Шпанут наведува бројка ‘Hunderttausenden’, те. ‘стотина илјади’ заробе-
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ници, í припаѓаат на војската на ‘народите од море и од север’. Тој потоа го изразува своето мислење, дека тие заробеници сигурно морале да работат во Египет во
разни знаетски гранки, потоа во рудниците и на палатите на Рамзес III, како нпр.,
во Тел-Ен-Јехудијех. Од рудниците, авторот го споменува рудникот на бакар, по
име Тимна, кој се најдува близу до заливот Акаба. Шпанут потоа споменува ‘врежани руни’, одн. ‘грчки слова’ управо по ѕидовите на рудникот Тимне, кои- на жалост- не може да ги датира затоа што по истите тие ѕидови се најдуваат и постари и
помлади хиероглифи. Меѓутоам кажува Шпанут, ако може да се двоуми во староста на ‘грчките слова’, во рудниците Тимне, тоа никако не би бил случај со еден
одломок на разбиен лонец од XII век,најден во местото Избет Сарта и со други слични наоди, кои сите можат временски да се локализираат во добата измеѓу XII и X
век. Тој потоа споменува една ствар, која изискува сосем посебно внимание, а тоа е
‘селскиот календар’ во Гезер. Тој календар би бил од X век, пред Христа, а напишан на хебрејски јазик, ама со ‘грчки слова’. Тука, уз хебрејските имињана месеци
се споменуваат земјоделски производи на секој дотичен месец. Нас тој календар би
не занимавал особено затоа, што Апендини, во својот напред наведен предговор,
споменува прастар ‘славо-илиро-српски календар’ и имињата на месеци, кои во потполност одговораат управо на земјоделските производи, или на природно изменетите годишни сезони. („‘врежани руни’, одн. ‘грчки слова’ “, Р.И.)
Продолжувајќи ги разматрањата на делото на Јирген Шпанут, после гезерскиот календар, наидуваме (стр. 173) на името Sir Charles Marston, кој во Лаџис
(Тел-ед-Дувер),околу 30 км јужно од Гезер, ископал урна со исти ‘грчки’ слова, чија старост оди до XII или XI век пред Христа. За самиот Гезер Шпанут вели, дека
во XII век го зазеле Филистинците и од него направиле своја тврдина.Во истото тоа
подрачје се најдени и мали споменици, мали нагробни ‘стели’ прецизира Шпанут,
на кои исто така со длето и со исто ‘грчко’ писмо се врежани натписи, посветени на
некое боженство, а сите тие натписи ‘личат еден на друг готово во влакно’ (’gleichen sich fast aufs Haar’).Во местото Тел-Деир Ала, на север, во долината на Јордан,
исто така се најдени печени глинени остатоци на филистинска керамика и сите тие
парчиња носат секогаш слова на истото, ‘грчко’ писмо. Ни тие натписи уште не се
дешифровани, бидејќи му припаѓаат на некој несемитски јазик, за кој З.Мајани,
тврди, дека е инди-европски, веројатно јазикот на Филистинците (‘wahrscheinlich
die der Philister’).
Сите овие податоци се занимливи и драгоцени, па ќе наведеме уште некои
оние редови, кои ги изложува Шпанут. Така, одма после ‘таблицата’ со натписите
на ‘некој несемитски јазик’, тој споменува уште едно откритие: осум манускрипти
испишани секогаш со исто писмо. Од тоа пет фрагменти напишано со некакво ‘мастило’ на кожа, а три се врежани на пергамент. Сите тие фрагменти професорот G.
E. Medenball ги означува како ‘Philistine-Documents’…’that is quite an Indo-European
dialect.’ Шпанут потоа споменува украсен поклопец на еден камен саркофаг, најден
во Либан. На тој поклопец исто така е натпис со ‘грчки’ слова. Мошне студиозно
Јирген Шпанут на сите можни начини се труди, својата теза да ја покрепи со што
поубедливи аргументи, па во врска со либанските саркофази (уште од V и VI век
пред Христа) тврди, дека сите нивни ликови во рељевите, имаат изразити европско,
а не семитски црти.114Уз тоа додава (на стр. 175), дека во сите тие краишта, нпр., на
114

Европјаните биле/се Белци, а Семитите биле Црци- арамејски и староегипетски двораасни јазици.
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подрачјето на подоцнежната Палестина и самиот Либан, пред појавата на ‘северните народи’ уште не постоело тв. ‘грчко писмо’... Бранејќи го својот став, Шпанут
пиши, дека пред доаѓањето на ‘народите од север’, нигде нема ни еден знак на оној,
што обично се нарекува фениканско писмо, па дословно кажува:
‘Man darf sich also wegen der allgemein üblich gewordenen
Bezeichnung diseses Alpahabets als ‘phönizisches Alphabet’ nicht
dazu verleiten lassen, die Ureinwohner Phöniziens als Urheber
dieses Alphabet zu bezeichnen.’
Значи: ‘Не смееме поради вообичаените ознаки на ова писмо како ‘писмо на
Фениките да се даде да се заведе и мисли, дека најстарите Феники се творци на тоаписмо.’
Точноста на ова тврдење Шпанут го докажува со наводот на еден одломок
на Диодор Сицилијански (V, 74.), а потоа и Тацит (Анали, XI, 14.), кој дословно кажува: ‘Фениките стекнале слава, дека пронашле слова, кои тие самите ги прифатиле’ (те. од некој друг; на жалост, ни Тацит не кажува од кого !) Шпанут пак ни една
прилика не се устручава да устврди, дека писмото го прошириле ‘народите од север’, Филистинци,Сакар од Либан,кои се со исто потекло,итн., па на стр. 178 пиши:
‘Оти северноморските народи веќе во бронзеното доба однесувале безбројни
товари на ќилибар на брегот на Европа, Египет, Вавилонија, во царството на Хитите, на Крит, во Грција, што докажува постоење на светската трговија.’
Писателот понатаму изложува дека не било можно да се води таква светска
трговија без познавање на писмото, кое редовно го назива филистинско.
‘Па од кого Фениките го примиле писмото ?’
Von vem haben die Phönizier die Buchstabenschrift empfangen ?
- се прашува тој (стр. 179.), подвлекувајќи дека на тоа прашање секогаш се
одговара:
‚Die Phönizier haben die ‚Sinai-Schrift’ übernommen und daraus
ihre Alphabetschrift gemacht’. Was steckt hinter dieser Hypothese ?’
Тоа значи дословно:
‘Фениките го презеле ‘Синајското Писмо’ и од него си направиле свое.’
Уз овој текст Шпанут го прикажал тоа ‘чуено синајско писмо’, за кое многу
немаат јасна претстава, па и ние- од неговата книга,- во која тој документ го носи
бројот 102., го пренесауваме овде. Шпанут објаснува, дека- во овој случај- се работи за копија на тоа ‘писмо’, кое го направил Flinders Petrie. Тој потоа додава, дека и
самиот овде цртеж го зел од- Грим, ‘Старосинајски натписи’, Берлин, 1929., или,
како тој точно пиши,
‘Aus, Grimme, Die altsinaitischen Buchstabeninschriften, Berlin, 1929’.
Инаку доследниот и совесниот Шпанут, ни во овој случај не сакал, читателите да ги остави во недоумица, па во врска со споменатото и прикажано ‘синајско
писмо’ се поставува кратко прашање: ‘Што се крие зад оваа хипотеза ?’, те. зад претпоставката, дека Фениките го зеле ‘синајското писмо’, малку го предудесиле и
усовршиле, па го предале понатаму, на начин на кој и тоа уште секогаш се учи. На
сопственото прашање,писателот одма и одговара на следниот начин (стр. 179-190.):
‘На Синајското Полуострово (нешто околу 30 км северно од Еилата), уште
од четврттиот милениум (пред Христа) биле изградени во областа Тимне рудници
на бакар, каде тој е растопуван.’ ‘Од тоа време, пиши авторот понатаму, таму било
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изградено најмалку 5000 тунели, на површина од шеесет квадратни километри, кои
се протегале и под брдото...’
...После овој интересен приказ, дознаваме нешто уште поинтересно: дека
управо во овој предел има околу 11000 наоди и натписи, кои тука ги оставиле робовите, принудени да работат во руниците под најтешки услови. Тие робови, кои работеле во областа Тимне, оставиле различни натписи и цртежи, врежани во стени.
Тука биле египетски цртежи и хиероглифи, ама и знаци и слова со непознато потекло, па и слова на филистинско писмо, тв. со ‘грчки слова’. Одма после предните
објаснувања следат докази, дека тие рудници обилато се експлотирани во добата на
Рамзес III. Истовремено, тврди Шпанут бакарот од рудникот за Египет го транспортирале луѓе од север, кои имале сопствени бродови и големо искуство во пловидба. Уз тоа, околу 1200 г.пред Христа, во истиот овој крај, се јавува нов систем на
обработка и топење на метали, ист, кажува Шпанут, како во Средна Европа. На стр.
48. Шпанут и графички го претставува видот на ‘револуциоерната печка’ заедничка
во тој период на Средна Европа и рудниците на Тимне, а потоа ја поткрепува својат
теза- измеѓу останатото- и со доказите од Стариот Завет, дека таа новина ја внеле
Филистинците. Нивното присуство не го потврдува- секогаш по Шпанут- само Стариот Завет, туку и предмети од железо, ‘филистинска керамика’ и оние ‘грчки слова’. Најпосле, сматрајќи, дека дал доволно докази, тој пиши:
‘Auf die Frage, von wem die Philister die Buschstaben empfangen haben, kann es nur eine Antwort geben. Die Philister haben
diese Buchtstabenschrift, fälschlich ‚phönizische Schrift’, oder
‚griechisch Buchstabenschrift’ gennant, um 1200 v. Chr. aus ihrer
Heimat mitgebracht’.
а тоа значи: ‘На прашање, од кога Филистинците ги примиле словата, постој
само еден одговор: Филистинците тоа писмо, погрешно викано ‘феникиско’ или
‘грчко’, го донеле од нивниот завичај, околу 1200 г., пред Христа.’
Во продолжување на својата студија, Шпанут преоѓа на расправа за ‘руните’, те. за готово праволински слова со сосем незнатен изузеток, за кои извесни научници мислат, дека потекнуваат тек за време околу 200.г. пред Христа. Меѓутоа,
нашиот автор дава, почнувајќи од стр. 184. на своето дело, бројни докази, дека руните во областите на северно море постоеле веќе многу пред тој период. Во таа
сврха тој ги споменува и скадинавските легенди, кои прават алузија на писмото. Во
овој тренуток не можеме да избегнеме, а- по прв пат, откако се бавиме со Шпанутовите разматрања- да не приговориме на овој врсен и бескрајно свесен истражувач- недостаток на објективна ширина во неговото прилижување на деликатниот
проблем на писмото. Доведувајќи ја непрекидно појавата на писмата и писменоста
во врска со северно и северно-морскиот простор на Европа, Шпанут систематски
избегнува, дека тој простор да го поврзе со Словените, кои управо во времето, кој
тој го датира, биле под тие северно-европски и северно-морско-балтички области.
Освен тоа, постојат студии (што посебно ќе ги обработиме) за скадинавските легенди, управо за оние, кои Шпанут споменува, а кои извесни познавачи ги доведуваат во врска со тие северно-европски давни Словени, чии мудреци им биле учители на младите скадинавски принцеви. Во својот одделок Шпанут го споменува и
Тацит кој- како што тоа е случај кај грчките и римските писатели- ги брка географските и етногарафските поими, така тој во глава III ‘Германија’ ги обавестува чита-
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телите, дека во областа Реција и Германија се најдуваат споменици и гробни натписи со ‘грчки слова’ и не покушувајќи, таа појава да ја објасни. Ние на ова место
можеме за сега само да кажеме, дека тоа не биле сигурно натписи на Германите.
Исто така, инаку мошне сосем Јирген Шпанут- ни се чини- не трага објаснување,
откаде сродност измеѓу ‘умбријските руни’ во Тоскана, на брегот на Лигурија и во
горна Италија ? Понатаму сознаваме, дека умбријските руни се мошне слични на
прототиренските, етрурските, осхијските, фалискијските, архајско-латински и латинските слова. Авторот потоа пиши, дека по падините и увалите на Камоник (Шпанут пиши Camonica, што е сигурно е некоја давна Каменица) се најдува ‘прерунско
писмо со северно потекло’, што ствара прва нејасна слика во неговото дело, кое наиме во целина несумливо ги покажува неговите високи квалитетио на голем истражувач. Па ипак врв на конфузијата Шпанит ја ствара со наводот на Фр. Бен (Fr.
Behn),кој говори за: (Тацит: „...Одисеј...долги и славни скитања...Аскибургиј...“,РИ)
‘…haufigen Zeichen auf Gefessen der ostdeutschen, illyirischen
Bronzezeitkultur’.
А тоа дословно значи: ‘...мноштво знакови во вид на писма на садовите на
источно германската, илирска култура на бронзениот период’ “.
За илирското, теутонското- според Теута (до Deut-sch) говорат и британски
автори. Само овие наведуваат за британските простори како илирски- балкански.
„Неупатениот читател сосем сигурно не ќе знае, што е тоа ‘источно-германска, илирска култура’... Но, пред мошне краткото објаснување во однос на таа култура, да споменеме, дека Шпанут како најстар предмет на оваа култура наведува
еден бронзен брич од вториот милениум пред Христа.Стилот на руните на тој брич,
кажува Шпанут, е одреден со тврд материјал, на кое можело да се врежат само прави црти. Ј. Бренстед (J. Brönsred)- дознаваме понатаму, 1962.г. објавил текст и коментар за руните, кои ги пронашол на шест места во Данска. (Да напоменеме при
ова, дека полуостуровото, на кое денес се најдува Данска, во давно време се називало со српско име, попат езерото Сербон, означено на картата во делото на Имануел Великовски). Од тие северни, некогаш силно распространети тв. балтички Срби, до денес преживеало само едно јадро Срби на Горно и Долно Лужице во источна Германија. Бришејќи нив- со истребување и германизирање- агресивните дојденци Германи, малкубројни на почетокот, ги бришеле сите траги на нивното живеење во краиштата, кои со сила грабеле, тамнејќи ги жителите староседелци на
најстрашен начин, за што постој документирана литература. Германизацијата е
обавувана така систематски, да извесни научници тврдат, дека 75% денешни Германци се погерманизирани Словени. Во рамките на случаевите ние изразот ‘Словен’ нерадо го употребуваме, бидејќи, дека тој назив во времето, се кое се бавиме, не
постоел. На друго место тоа поопширно го објаснавме, а овде само ќе го обновиме,
дека- по науката- името ‘Словен’- како што тврди Шафарик, го заменило некогашното домашно, старо и свеопшто име Срби’. Така секој историчар, кој тие ствари
ги познава, ќе можи да ги брани овие историски чинители пред извесните одломци
на текстовот на Шпанут Јирген, кој- ни изгледа- одбегнал да ни ја каже оваа
историска вистина. Нпр. кога тој на стр. 191. на своето дело говори за ‘еден дел на
германските претци’, кои уште пред 3000 години пред Христа ги оставиле руните
по своите големи камени гробови во јужна Шпанија, Португалија, во Бретања и западна Германија, тој всушност говори за денешното словенско стебло, а некогаш
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српско. Периодот, за кој во напред наведениот текст Шпанут пиши, му припаѓал на
младото камено доба. Меѓутоа, во продолжението, на истата, 191. страна, тој оди и
понатаму, тврдејќи, дека руните постоеле уште порано, при крајот на дилувијалната ера, каде- изгледа- смело мислејќи (се ограничува Шпанут)- пештерата била некој вид школа, каде децата ги учеле рунските знаци, означени на камен белуток.
Најважно откритите во оваа смисла е извршено во Франција, во пештерата во местото Mas-d’Azil, каде се најдени повеќе стотини белутки,обележани со црвени знаци. Шпанут кажува, дека тие знаци не претставуваат имитирање на природата, оти
тоа веќе се конвенционални црти, точки и слики, кои покажуваат збунувачка сличност со доцнежните грчки и латински слова. Шпанут мисли, дека, на база на археолошките откритија е установена развојната линија на писмата- почнувајќи од леденото доба сè до раноисториското време, при што белутците од фанцускиот Азил се
слават нако негови први претци.
Во продолжување на своето дело, почнувајќи од стр. 191., нашиот автор се
осврнува на еден случај, поради кој во Франција течело многу мастило, што ни денес сосем не престанало. Тоа е откритието во местото Глозел (Glozel), 1924.г., многу поголем број ‘грчки слова’, отколку во споменатата пештера. Тука, во Гозел, 20
км јужно од Вишије, ископан на едно селско добро камења на кои се врежани елени, мечки, некои животни, кои би можеле да бидат пантери, диви коњи, диви бикови, ама- изнад сè- мноштво знаци, кои изгледаат како слова од Азил, или како писмо на Филистинците, те. како тв. ‘грчки слова’, па ‘синајско’, или оние од местото
Избет Сарта. Ископините од Глозел се датирани на десет, или девет илјади години
пред Христа, одн.- отприлика- како и отркитието во пештерата Азил. Францускиот
археолог Морле (Dr. A. Morlet), обавестува во продолжение Шпанут, составил од
бројни врежани знаци тв. ‘азбука на Глозел’, која- по францускиот истражувач- зачудувалки личи на азбуката на Филистинците.
Додаваме, дека своедобно ‘аферата Глозел’ предизвикала во Франција многу возбудувања и вика, па дури и судски процеси, оти- во еден момент- гласовите
за фалсификувањето на целиот тој наод надвладеале. Меѓутоа, Шпанут кажува, дека повеќето глозелски цртежи, кои го прикажуваат животнискиот свет од крајот на
дилувијалното доба, го побиваат тврдењето за можноста на фалсификување. На тој
аргумент Шпанут му додава уште еден, а тој е: дека идеата за кривотворење би
можело да се прифати, би морала да се докаже, дека сопственикот на теренот, на
кого тој археолошки материјал е пронајден, тогаш осумнаесетгодишниот Емил
Фраден (Emile Fradin) познавал- како постдилувијален животински свет, така исто
и филистинско и ‘синајско писмо’.
Кога сè ова се земе во обѕир, тогаш- сматра Јирген Шпанут- полесно е да се
сфатат тврдењета на скадинавските Еди, по кои руните настанале ‘пред почетокот
на денот’, во ‘прастаро време’, кога на човекот му ги дал еден бог. Нашиот автор
понатаму го наведува Макалистер (Macalister, 1913., 130), по кого тие, кои го измислиле писмото, поставиле камен темелник на нашата цивилизација, па заклучува:
‘Kann es sein, dass wir diese Gabe unter allen Völker den
Philistern verdanken’.
односно: ‘Може да биде, дека ние овој дар меѓу сите народи им го должиме
на Филстинците.’
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Целер- во духот на голем и стрплив истражувач- споредил многу азбуки, откриени во Европа и по Мала Азија, доаѓајќи- како што наведува Шпанут- до заклучок, деко ако се споредат поедини слова на тие разни азбуки личат една на друго како јајце на јајце. Дефинитивно Целереровиот збор во врска со тоа е:
‘Alle betrachten Alphabete sind einer gemeinsamen Wurzel
entsprungen.’
‘Сите проучувани азбуки настанале од еден заеднички корен.’ (Гл. 4. Целерова книга, пп. 95.-120.)
Према тоа, може да се рече, по Целер, како што наведува Шпанут, морало да
постој едно место и одредено време на постанокот на писмото, а исто така и ‘народ
носител’, кој тоа писмо го проширил и разнесол по Европа и по голем дел на Азија.
На стр. 194. Шпанут понатаму ја изложува Целеровата студија, по која
‘народите од северните мориња’ за време на (некаква) голема селидба ‘исполниле
огромен простор, почнувајќи од западниот брег на Франција, па преку Шпанија до
Црно Море и до Тигар и Еуфрат, па на југ до северна Африка и до Црвеното Море.
А Рамзес III- во својот папирус- (Мединет Ха-бу, табла 46.) оставил сведоштво, кое
Шпанут го наведува:
‘Sie legten ihre Hände auf alle Lände bis zum Erdrand’,
те.: ‘Тие ги ставиле своите раце на сите земји до крајот на светот’.
А во извештајот за Атлантида, кој е поновување на египетската приказна од
времето на истиот фараон, се потврдува- кажува Шпанут- горните тврдења. По тие
египетски записи, како ги донел Платон во дијалогот Тимеј (25., а-б):
‘Оние (те. десет атлански кралеви) владееле со она острово (Кралско), а исто
така и со многу други острова и сувата земја. Освен тоа, владееле овие кралеви, почнувајќи од Средоземно Море и Либија до Египет и во Европа до Тиренското Море.Цела ова соединета сила имала во план, вашата и нашата земја (те. Грција и Египет) исто така како и сите земји од онаа страна на мореузот (те. Гибралтар) со еден
един воен поход да ги подвргне под нејзина власт.’
После ова сведоштво, Јирген Шпанут како да става потпис, тврдејќи:
‚Die arhäologische Forschung hat auf Grund überaus
zahlreicher Funde diese Angaben in jeder Hinsicht bestätigt’.
Значи, Шпанутовите зборови налик се на некое задно слово, на некој вид
аманет на оние, кои треба да продолжат таму, каде тој застанал:
‘Археолошките истражувања со своите бројни наоди овие податоци во секој
поглед ги потврдило.’
Значи- археологијата го потврдила и тврдењето во последниот пасус на делото на Јирген Шпанут, кои ги евоцира ладнокрво Целеровите истражувања, сматрајќи ги научни достигнувања со нависок степен. Нашиот писател изразува уверување, дека Целер со својот труд го окончал еден денешен спор околу прашањето на
односот измеѓу руните и пораните знаци за слова, па ја пиши својата последна реченица:
‘...die Philsterschrift, die fälschlich als ‚phönizisches Alphabet’ bezeichnet wird, aus Runenschrift der Atlanter-Nordmeervölker hervorgegangen ist’.
што значи, дека:
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‘...Филистинското писмо’, кое погрешно се назива ‘феникиска азбука’ произлегува од рунското писмо на Атлантиѓаните- те. севернопоморските народи.’
Ни се чини, дека тие свои зборови Шпанут ги сматра некој вид печат на сè,
што во целото свое дело го напишал. За нас- меѓутоа- тек овде се поставува главниот проблем, па ќе покушаме, од оваа, последна Шпанутова страна на поглавјето
за ‘Филистинската азбука’, да се вратиме на стр. 187., каде тој употребил еден назив, а не го објаснал по инаку неговиот редовен обичај. Тоа е придавката ‘илирски’,
која во контекст на тој свој одломок го ставил уз придавката ‘источно-германски’.
Оттука сега наеднаш, тој да го поврзува со источниот дел на Германија, нешто
‘илирско’- поим во принцип поврзан уз Балканскиот Полуостров ? Ни се чини, дека
инаку овој симпатичен и повеќе совесен истражувач бил многу блиску, дека и во
еден наведен тренуток ја покажал својата висока свест на голем научник, давајќи
пригодно објаснување и образложување на оваа нагла употреба на еден во ова поглавје едиствениот случај (хапакс). Тоа било за Шпанут императив, вотолку повеќе,
што денес полската археологија е на висок степен, а археолошки- измеѓу денешна
Полска и Германија било источно, кој овде го споменува Јирген Шпанут, или западно нема разлика. Ние затоа- вместо Шпанут- ќе дадеме најкратко објаснување чудејќи се на недостаток на неговата научна искреност. За ‘илирско-источногерманска’ култура на бронзеното доба може да се говори, заблагодарувајќи на установениот чинител, дека претците на сите денешни Словени, некогашни Срби, живееле на
една огромна евро-азиска територија,115 за што историјата говори во детали. Шпанут само да сакал малку да се осврне на резултатите на истражувањата на неговите
полски колеги и толку би било доволно за потполно разбирање на неговиот текст.
Тоа исто така би помогнало да се сфати, кој се- не само делимично, веќе со еден голем процент (по некои научници 60-70%)- се претци на Германите ? Во таа сврха,
доволно е, -дури и денес- да се пропатува од еден крај на Германија, уз пажливо посматрање на географските и семејните имиња, покрај сите деформации и измени.
Исто така се речити и малку постари географски карти, на кои се гледа, дури и по
тврдеење на некои германски научници, кои во оваа студија се цитирани на пригодни места, дека извесни словенски, одн. српски имиња едноставно од Балканот се
пренесени на север на Европа. Како до тоа дошло, читателот ќе може да го разбере,
кога се запознае со главата посветена на Нестор Киевски, Сипријан Робер, Шафарик и Суровјецки, Шулц, итн. Но во оваа прилика, со обѕир дека Шпанут подвлекува, цитирајќи го Целер, како северноморски народи- тие- по него се делимични
претци на Германите, некогаш го ‘исполниле огромниот простор’...од западните
брегови на Франција, преку Шпанија до Црно Море, до Тигар и Еуфрат и на југ до
северна Африка и ‘Црвеното Море’, ние ќе кажеме сосем одредено, кој тоа народ
бил на така огромно пространство.116За таа цел овде ќе го цитираме текстот од книгата на Илија Живанчевиќ,без никаков коментар,оти тој е доволно и јасен и речит“.
За илирска Британија пишеле Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер, Пигот...
„‘При ова прилика, отпочнува Живанчевиќ одломокот кон нас овде не интересира, нас не занима исклучиво еден дел на белата раса- Словенството.
Растурени од Владивосток до Јадран, со огромниот свој дел тоа и денес личи
на огрома сфинга.
115
116

Србите не означувале било каков етнички народ туку само занимање: срп (србџија-жнеач-косач).
Како што никогаш немало германски етнички народ, никогаш немало ни српски етнички народ.
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На средина на Евроазиското копно, измеѓу сфаќањето на исток и запад, тааи бројно и географско- е како ’рбет на човештвото и неговите настојувања се од
огромни значења, а не само по него, туку по целото човештво воопшто.
Виејќи се под истовремените и бесомачни удари на западниот материјализам и летаргичниот сонувачки исток, Словенството чини впечаток, дека е во непрекидно и стално вообличување. Откаде доаѓа она и што е негова далечна минатост ?
Словените не ја пишеле својата рана историја... а страните на изворот уште
на првиот чекор ги сретнува како многуброен народ...Летописот Несторов...Словените ги нашол во Сенар како неимари на Вавилонската Кула, етнолошки како Јафетови потомци,а на Балканот ги нашол во прастари времиња...како Илиро-Словени...
Освен на словенскот летопис... постој и тв. Баварски летопис, по кој Словените дошле од прататковината преку јужна Русија... Крајот на осумаесеттиот и деветнаесеттиот век се заинтересирале необично живо за историјата на минатоста на
Словените и нивното потекло. Ослонувајќи се најпрво на летописната книжевност
и традиција, на Словенскиот југ се створила мошна заслужна историска школа- Српска, како би можело да се нарече по тоа, што Србија била најизразити претставник, или јужнословенска по тоа, што ги примила готово сите историчари од Словенскиот југ, или најпосле, автохтонички по тоа, што Словените ги најдува во давните времиња како староседелци на Балканското Полуострово. Оваа школа сматрала, дека оние народи, кои живееле на денешната словенска територија: Дачани,
Тракијци, Илири и сите останати, кои се споменуваат на Балканот, во јужна Русија
и во Средна Европа, се само разни имиња на Словените и нивните племиња“.
Се кажа: „Освен на словенскот летопис... постој и тв. Баварски летопис, по
кој Словените дошле од прататковината преку јужна Русија“.
Следи заклучок, дека преселбите биле од Илирија на Балканот во јужна Русија, што има совпаѓање на Несторовиот летопис и Баварскиот летопис-и сè е јасно.
„Идентификувајќи ги Виндите, Винидете, Вендите, Венетите со Херодотови
Сармати и Енети и со Хомеровите и Цезаровите Венети, оваа школа ги нашла Словените- не само на Балканот и во централна Европа, туку и во Италија, на Пиринејите, во Бретања, Хелвеција, Скадинавија- готово во цела Европа. А ослонувајќи
се на ономастиката и филологија, ги нашла и во Северна Африка- Египет и Мала
Азија. Најизразити претставници на оваа школа се Јован Раиќ, Милош Милојевиќ,
Мавро Орбини, Качиќ-Миоши, Грубишиќ, Раковски и др. Оваа школа извршила
огромно влијание и на руските работници на историјата на Словенството: Татишчев, Ламански, Болтина, Данилевски и др. А од Полјаците припаѓаат добро познатите имиња Адам Мицкијевиќ, Суровјецки, Лелевељ, Мацјејоковски, Клечевски и
др. Меѓу Словаците и Чесите се истакнале Папанек, Шафарик и др.“.
Следи Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. Само овие биле
тн.Словени,но не Словени=Словени од слово-Русите биле Словени 860 год. (Фотиј)
„Против оваа школа се појавила како реакција германската, берлинско- виенска школа, која денес тријумфира на сите наши катедри по историја и...застанала
на гледиште, дека Словените имаат да се трагаат како ‘варвари’ на оние места, на
кои ги означил готскиот калуѓер Јорданис во шесттиот век, а нивното продирање
на Балканот има да се смета од Јустинијановото доаѓање на престол после годината
527. Према оваа, тезата за автохтоноста на Словените и тн. автохтонистичката шко-
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ла имаат да отпаднат и населувањето на денешната словенска постојбина има да се
сфати како предоредено движење на Хуните и со нивната пропаст“.
Следи тн.Словени како „варвари“ биле Повеќебожци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, а Германите само Христијани со службен латински јазик.
Бидејќи досега на Балканот нема-ло пронајден материјален доказ/наод за тн.
словенски преселби, посебни тн.словенски народи никогаш немало- тие биле лага.
„Ама, германската школа паднала во уште поголема грешка придружувајќи
им се на летописците, кои не можат да се земат како точни и непристрасни извори
за словенската историја- поради тоа, што верски и национално припаѓале на оние
табори, од кои на Словените се гледало со крвави очи...’
‘Према филолошките претпоставки Германците застанале на непозитивистичко гледиште, дека Аријевците се подударни со Германците. Со ова германско
тврдење Словенството е поттискувано од индо-европската група, неговата минатост се обвиткувала со темнина, а тоа и неговата стара култура имало да се трага негде меѓу Монголите- Татарите...’ Меѓутоа:
‘Досегашните резултати од филологија систематски прегледани и средено
изложени се доволно, да се разреши овој проблем и на сосем нов начин да се претстави историјата на древните Словени исто како и историјата воопшто...
Филологијата застанала на гледиште, дека словенски и ирански- произлегле
од истиот дијалект на аријскиот јазик и дека, према тоа, овие два јазика во минатото било едно. Потоа изнајдувајќи ги архајските облици јако застапени кај словенски,санскритски и ерменски... филолозите нашле необична блиска сродност на словенски, санскритски и ерменски. Споредувајќи го словенскиот со балтските, е заклучено, дека и тие два јазика морале да постанат од истиот дијалект... Што пак се
однесува на сродноста на словенскиот јазик со германскиот, германските фолозофи
Фик и Шлајхер заклучил, дека и еден и друг јазик произлегуваат од истиот аријски
дијалект...
Од овие карактеристични факти, дека словенскиот стои, од една страна, во
така блиско сродство со сатем јазиците... и така блиско сродство со кентум јазиците, а од друга страна- германски и индоирански се така далеку меѓу себе, дека мора
да се заклучи, дека тв. индо-европско лингвистичко сродство на германскиот и
индоиранскиот се заснива само преку словенски и со негово посредство. Со други
зборови словенскиот јазик зазема централно место во групата на индоевропски јазици и филолошки и географски, и во колку му е кој индоевропски јазик географски поблиско, во толку му е поблизок и филолошки...
Према овие заклучоци до кои дошле страните филолози (Фик, Шлајхер, Гриерсон, Џајлс и др.) за нас е потполно и несумливо јасно, дека Словените се староседелци готово на целата денешна територија, дека тие територии, како географска
централа, вршеле влијание на соседите, и на запад... и на исток, давајќи им на едните и на другите збор...поради тоа словенскиот јазик е централен јазик на измислената индоевропска група.
Дека Словените, како Аријевци, ги вршеле свои продирања кон висиите ирански и понатаму кон Инд и Ганг со традиционалниот пат преку Босфор, јасно излегува од скорешните откритија на старите документи во Кападокија.
Ама, како што изворот на тв. индоевропски јазици се најдува во словенството, така првите за сега познатите аријански обичаји се најдуваат зачувани во Веди-
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те...А обичаите на древните Словени, воколку се познати, забележени, или инаку
зачувани, се подудираат со обичаите од ведската и готово веданската книжевност,
од што произлегува, дека Ведите и Ведантите како први познати аријевски преданија, се творевини на Словените како носители на аријанизмот, како на народи кој
ја аријанизирал и тв. индоевропска група.
‘Индите самите не мислат дека Ведите се нивни производ, туку дека ги добиле од боговите, со посредство на мудреци, кои биле ‘мандтрадрашќи’...
Кога, значи, Словенството непристрасно се посматра од научно- филолошко
гледиште и кога детално се испита неговиот претхристијански живот и древен обичај, тогаш и неговата и општа историја добиваат друг изглед.
Историјата на Словенството со тоа престанува да биде историја на народ
или раса која треба да се сматра како оддалечена од културата за цели векови и
простори, напротив, како историја на народот кој го дал зборот, на ведата и ведант,
таа постанува општа историја.
Со ова го заклучуваме изборот на текстот од Живанчевиќевото дело, од стр.
9-24., кој, како што сме повлекле, во толкава мера е јасен и речит, дека не му е потребно да му додаваме било какво толкување. Така, вместо да почнуваме една вербална одбрана на неговите тврдења, ние ќе продолжените ќе прикажеме неколку
географски карти- одн. сведоштва поречити од десеттина испишани листови. Првата приложена карта, земена од ’The Atlas of Wordl History, The Classical Wordl’, претпоставува, како стои испод самата карта ‘Стар свет од 300.г. пред Христа’. По
службено- усвоените историски и географски поими, на една карта од 300. година
пред родување Христово не би требало да има Словени. Меѓутоа, ние овде гледаме
длабоко во срцето на Европа, додека Германите се само на територијата на денешна Данска и малку појужно од неа. Всушност, во далечното претхристијанско доба, истородните Балти и Келти уште не биле издвоени како некоја нова етничка
група, а ниту Јитланд не бил германски, оти цела таа огромна територија била населена со Протословени што- измеѓу останатото- најдобро докажува и самото Балтичко Море на кое во потполност му одговара и називот езеро Балатон, во Централна
Европа, во многу подоцна формирана Унгарија, која ја населил народ со туранскотурско потекло. Мислиме, дека присталиците на фалсификованото учење за доцната појава на Словените во Европа во однос на оваа карта немаат што да кажат. Ама
уз наша примедба дека оној истобојни дел јужно од ‘Slavs’ се до црноморските и
јадрански брегови треба исто така да бидат изначени со црно ‘Slavs’ “.
Римјаните непознавале било какви Склавини и тоа сè до 5 век на новата ера.
„Длабоко жалиме, што на ова место не сме во можност да приклучиме некоја полска археолошка карта, бидејќи, дека Полјаците на територијата околу Балтичкото Море дошле до такви откритија, кои го докажува присуството на Словените
во северно-балтичките области дури до 2000 години пред Христа. Ете, уште една
нова задача пред идните српски научни работници, со обѕир, дека тие балтички
Протословени стварно биле Срби, чии далечни потомци се денешните Срби Лужичани, а уште понатаму- Србите од Подунавјето и од Балканот. А на основ што тоа
го кажуваме, тоа е јасно од цела оваа студија, во која во повеќе махови се истакнува значењето на Подунавјето за праистријата на Европа. Доаѓаме уште овде, дека
на старите карти, кои ги репродуцираат Птолемејовите, целиот источен дел на Балтичкото Море се назива Синус Венедициус, те. Венетски залив, а Венди, Венети,
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Венеди, итн. е име, со кое странците ги називале северните, балтички Срби, како
што Германите уште и денес ги називаат Лужичките Срби“.
Се говори за: „дури до 2000 години пред Христа“ со тн.Словени=Пелазги.
Подунавјето било дел на Левантот, кое било затрпано за време на Херодот...
„Следна карта од истиот ‘Атлас на светската историја’ ја прикажува состојбата во Европа 145.г. пред Христа. На неа се избришени границите измеѓу ‘Балтите’ и Словените, а Германите уште се најдуваат само на територијата Јитлланд, некогашен ‘Серболанд’ и малку појужно од него. Всушност, најновата историја на
Германија ги става Германите во доцната Германија, одн. денешна Германија, тек
во годината 143. пред Христа, кога Словените по сите тие северни области имале
свои градови, свои храмови, свои богови и своја вера, како и уреден семејен живот
на високо етничко нивоа. Милош Милојевиќ кажува, дека првите Германи во тоа
доба виделе двоспратни куќи на тие Протословени,мислеле, дека Словените ги ставиле куќа на куќа. Измеѓу останатото и тоа сведочи каква била нивото на културата
на Балтичките Словени, одн. Срби. Се зачувани и описи на нивните величествени
храмови, а позната е и нивната поврзаност уз земјата, која ја сакале и која се обработувала на таков начин, и со такво познавање да сите подоцнежни европски придојдемци учеле земјоделство, што денес сведочи терминологијата, која на неа се
однесува“.
Следи имало Белци=Пелазги и Монголи (Готи...)- Готите биле само Тартари.
„Следните три карти- поново од истите автори- покажуваат, дека историјата
во сè поголема мера го открива присуството на Словените секаде во Европа. Првата карта од првата половина на шесттиот век, втората од првата половина на седмиот, а третата од почетокот на деветтиот век, а тоа е историски период, на кого
Сипријан Робер (Syprien Robert) го засновал своето тврдење, дека:
‘...во доба на Карло Велики сè од онаа страна на Рајна, што не било франково било словенско’.
Историјата, значи, конечно сфатила, дека Словените се ‘секаде по Европа’,
на југ- дури до Пелопонез и по него, достигнувајќи во непрекината линија до Балтичком Море, бидејќи, дека уште ја немоло ни Унгарија, ни Австрија, нити Романија, а азиските Бугари уште не беа премногу оддалечени од Дунав. Веќе само еден
површен поглед на приложената карта докажува, дека Живанчевиќ точно констатирал, дека на овој начин приоѓање на минато на Европа историјата на Словените,
како и општата историја на европскиот континент добиваат друг изглед.
Од претходните карти е очигледно, дека воопшто не може да се говори на
некоја ‘голема селидба на народи’, заблагодарувајќи на која Словените се нашле во
аварско-хунско-татарски хорди, кои ги довеле во Европа. Од, на картата на ‘Арапскиот калифат’, од 740.г., јасно се гледа, дека Аварите ги сместиле како на некое
острово, опкружено со Словени, додека татарските Бугари уште веќе не биле оддалечени од Дунав према југ. Тука се и Унгарците уште далеку од нивните денешни
територии, кои ги пресекле прастарите словенски земји. Словените на таа карта,
значи, не се ни на опашот, ни на главата на азиските освојувачи, тие едноставно се
секаде- и на север, и на југ, и на запад и на исток. А дека некаде на европскиот запад биле и на Атлантикот, каде Цезар дословно ги утаманил во Галија, ипак останало нешто, што може да доведе до заблуда: тоа е јазикот на Баските, кои содржат измеѓу 30 и 40% српски зборови. Но далеку од тоа, овде дури да покушаме, да се впу-
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штиме во тој проблем, ние само го предложуваме како предмет на една голема
идна студија. Напоменуваме уште една ствар: се знае, дека баскискиот јазик не спаѓа во групата со индоевропски идиоми, но вотолку е позанимливо да се установи,
откаде им на Србите и Баските така голем процент на истоветно и слично лексичко
благо ?! Ќе биде, дека тоа е некоја мешавина измеѓу оние прастари Срби во исто така старата Иберија и тамошните пражители, но на идната наука е, за тоа да каже конечен збор, а ние овде ќе се вратиме на прашањето на писмото и неговото потекло.
Имајќи сигурна база за уверување, дека денешните Словени, а некогашни,
Срби, кои носеле разни покраински и обласни имиња (поради што кај странците
доаѓало до конфузни поими за нивното име и за нивното постоење воопшто), билекако што рековме- староседелци на огромни пространства, па бидејќи, дека тие од
најдавни дена ја воделе трговијата и со своите бродови обиколувале голем дел на
стариот свет, е можно, дека еден таков начин на живот можеле да го водат без евиденција, записи, потсетници... Во студијата за српското писмо има доста поединости, кои укажуваат на тоа, дека српскиот народ од вајкаде умеел да се изрази со
различни знаци, кои- врежани во тврд материјал- имале изглед на она, што науката
ги назива ‘руни’. На основ на откритието на извесни стари сведоштва, имаме разлог да заклучиме, дека во историјата небулозно претставените Пелазги, биле Словените на античко време, или- поточно- медитерански Словени, што поново се сведува на Србите. А пелазгиското писмо се споменува во античките извори и ние се
чудиме, дека совесниот Јирген Шпанут на тие сведоштва не се осврнал, бидејќи,
нпр. дека повеќе пати го цитирал Дионисиј Сицилијански... Тој негов пропуст мошне патсетува на австрискиот Филолог Wüst, кој говорејќи за сите Срби на Азија и
Европа, ги мимоилази Србите на Балканот и самата Австрија...Во продолжување на
ова поглавје читателот ќе наиде на тие сведоштва, ама ние овде најпрво ќе прикажеме нешто, што претставува- не знаеме уште точно од кога, ама веруваме од времето на старите ‘Пелазги’- а тоа е писмото, од кое најверојатно- произлегол грчкиот алфабет. Се работи за глаголско писмо, или глаголица, назив кој доаѓа од стариот поим за ‘реч’- ‘глагол’. Према тоа, името глаголица би означувало поим за нешто, или на некој, кој говори. Во српскиот јазик се кажува ‘благоглагољив’ за некого, кој знае убаво и умилно да говори. Пеачката или птицата, или особата која
пее и која знае да пее. Глаголицата, формирана по истиот принцип, може да биде
само онаа која говори, која знае да говори, а тоа- во нашиот случај- е збир на слова,
заблагодарувајќи на кое може да се пренесе живата реч, да се ‘глагољи’. Во српскиот јазик тв. фигура на етимологијата (figura etymologica) убава стилска фигура,
како нпр.: лов ловити, песна пеење, пој појати, итн., или- во нашиот случај: глагол
глагољити, што би било исто што и реч речи. Во српскиот јазик исто така може таа
‘фигура етимилогија’ да се прошири, па, нпр., е можно да се рече: писателот пиши
писмо, пишувајќи писмена, итн. А како нас овде не интерсира азбуката, називот кој
исто така има свое прецизно значење, можеме на српски јазик да се изразиме и на
следен начин: глаголица глагол глаголи глаголиво, а резултат на тој акт е глаголивост... Оваа тема би можела да се развие нашироко, но во овој случај и толку ни е
доволно, да би сфатиле длабок смисол на називот за она, што обично се назива ‘АБЕ-ЦЕ-ДА’, или ‘АЛФАБЕТ’ кај западните Европјани, уз напомена, дека ни еден,
ни друг израз не се ништо друго, до редење на првите неколку слова.
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Мораме овде да напоменеме, дека во српскиот јазик за ‘алфабет’ постој и
еден друг назив, а тоа е АЗБУКА, но за тоа говориме во оваа иста главана пригодно
место, каде споменуваме и други назив- БУКВИЦА. А буквица и азбука можат да
бидат и глаголица и кирилица. Те. двете српски писма, но ние за сега не сакаме да
се оддалечуваме од глаголицата, која овде ја прикажуваме во една од нејзините постари облици,од книгата ‘Слованка’ од Клем.Грубишиќ.(Бука+ва=букава-буква,РИ)
Ни се чини, дека воопшто не е можно да се напише една пополна студија за
писмото, а да не се земат во обѕир двете азбуки, глаголицата и кирилицата, оваа
втората по нејзиниот понов назив. Ние овде и за сега уште не можеме да заклучиме,
која од овие две е постара, оти мислењата за тоа се поделени. На идната наука е, со
овој проблем до крајот да се испита и разјасни. Од една страна, треба да се установи точниот однос измеѓу руните и глаголицата, па измеѓу глаголицата и кирилицата и најпосле измеѓу глаголицата, кирилицата и она најстарото ‘филистинско- грчко’ писмо.
Освен тоа, сматраме, дека треба да се разчисти и проблемот, кој го дотична
Бехрам Питавала (Behram D. Pithavala), кој во своето долу цитирано дело пиши за
постанокот и развојот на знакот за познатото ведско и индијско ‘аум’, за што било
говор во почетокот на ова поглавје. На мислење сме, дека решението на тој проблем е многу поедноставно од оној, што го предложува Питавали. Наиме, тој сматра дека ‘светиот слог’ аум би бил синтеза од ‘аху’ и ‘војна’, што би биле облици за
Ахура Мазда, а тие две форми- деградирани или расипани во Аухар Мазд, го прифатиле- по Питавалиото толкување- се хиндуски риши, земајќи го АУ од АУ(ХАР)
и М од М (АЗД), па така дошле до АУМ, се на зборовите ‘изговорени пред стварањето’.
Како овде не е место за расправа на овој вид, ние тој проблем го ставивме
одма уз приказот на старата српска глаголица, која- ни се чини- би морала да се
спореди со знаците на писмата Авесте и Девангари, пред некој конечен суд за оваа
ствар. Испитувајќи ја внимателно глаголицата, ние најдуваме во неа готово идентичен облик на симболот за светиот збор аум... кој ‘постоел пред почетокот’...одн.,
‘била изговорена пред стварањето на светот... А да би била изговорена, морал да
постој ум. Не е ли тоа управо она, што во Питавалиновата интерпретација недостасува? Ни се чини, дека глаголицата чува една уште неразјаснета тајна за улогата
на народот, во чии крила настанал зборот ум, поим толку значаен во развојот на
човечкото битие и човечкото општество.
Посматрајќи ги глаголицата и руната- дури и површно, не е можно да не се
запази сличност измеѓу една и друга, па затоа претходната репродукција на словото
на глаголицата í ја додаваме табелата на Јирген Шпанут, прикажана во неговото
дело, со објаснување, дека таа табела ја изработил Целер со желба и уверување, со
помош на неа да ја илустрира својата идеа за заедничкото потекло на писмата,. Ние
ни во кој случај никако не можеме да сумњаме, дека Шпанут и Целер својот предмет длабоко го проучиле. Меѓутоа, двајцата ја направиле и поновиле истата грешка
како и толку научници на Европа, кои вршат свои истражувања под влијание на
германската берлинско-виенска школа, те. потполно ги елиминирале во својот труд
Словените. Добро гледајќи ја глаголицата, не можеме, а да не се запрашаме: Не е
можда оној првиот беочуг, на кој се надоврзале разни помали или поголеми из-
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менети облици на сите подоцнежни слова во разните краишта на широката територија, по која со времето се прошириле Протословените, одн. Србите ?
Долната табела го носи во делото на Јирген Шпанут бр. 105. и тој уз неа го
додал следното:
Zeller, Der Ursrung der Buchstabensschrift und das Runenalphabet, Osnabrück, 1977.,
Те. Целер, Потекло на писмото и руните, Оснабрик, 1977.
Споредувањето измеѓу Целеровата табела, од една страна и српската глаголица и кирилица, од друга страна, во толку е поимпертивно, што кирилица има само 22 слова, додека старосрпката има 44 слова, а глаголицата, која е обла, или агласта, покажува следен број слова: угластата глаголица се состој од 33 слова, а облата
глаголица ги има 40. Ова е секако предмет- не само за размислување, туку и за една
длабока студија, која ние во оваа прилика тек само ја назначиле во оној дел, каде
упоредо ги прикажуваме тие две азбуки и грчко писмо во неговата класична форма,
со 24 слова. Како што е јасно, разликата во бројот на словата, одн. графичките означени гласови е така голема во прилог на двете српски писма, да изискува и треба
да привлече внимание најповеќе на научните кругови“.
Бидејќи немало српски народ, српски јазик и српска азбука никогаш немало.
„Ни се чини, а на основ на историските аргументи, дека имаме и разлог, а и
право, да бар претпоставиме, дека стварање на една од овие две азбуки, ако не и
двете- одат во мошне давна минатост... Оти историјата на Србите- по најскромни
објективни историчари се искачува за неколку милениуми.
Грчкиот историчар, на кому му посветивме во ова студија едно поглавје, Лаоник Халкокондило, Атињанин, тврдел во својата- исто така во оваа книга цитирана историја, дека Серблоите, или Трибалите се ‘најстар и најмногуброен народ на
цела (нему позната наша пр.) земја’. За илустрација на тоа неговото тврдење, при
кое Халкокондил не изразил никакво двоумење, ние приложуваме карта на движење на Србите низ неколку последни илјади години, која фалсификуваната наука на
германската школа успеала потполно да го отфрли“.
Во насловот Херодотови Траки...Бонифациј...“ се наведува Херодот: „Народот Траки после Хиндусите се најмногубројни. Кога со ним би владеел еден човек
и една мисла би биле непобедиви и појаки од сите народи- по мое мислење...имиња
имаат многу и различни према областите, ама обичаите кај сите во сè им се исти...’.
Тн.Словени имале тракиски обичаи- Германите биле одродени тн.Совени.
Па во насловот Важно сведоштво на Лаоник Халкокондил за Србите стои:
„...Србите...Трибалите-народ најстар и најголем од (сите) народи поузадано знам...“
„...Султанот Мурат...После победата, Амураг бил убиен од еден Трибал...“.
Во насловот ‘Српски- непосреден изданок на прајазик“ се наведува: „1. Древни Траки и Илири...Називот Илир за Србите се зачувал готово до денешни дни,
додека називот Траки дури до XVI век. Така Јован Рајиќ наведува, како унгарскиот
историчар[Инштанфи] ги назива Србите воопшто Траки, а поименице српскиот деспот Ѓорѓе Бранковиќ...“. (Траките помасовно го употребуваат темниот вокал, Р.И.)
Следи прилог: „Еден од тие владетели, Ѓураѓ Бранковиќ (1427-1456) доживеал поголемиот дел од земјата да му го заземат Турците. Неговата голема тврдина
Смедерово на Дунав, последното упориште на српската независност, паднала пред
војските на Мехмед II во 1459 година“.(Бранковичи владееле до реката Дунав, Р.И.)
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Првиот лав, според досегашните сознанија, како амблем се јавил на печатот
на Вук Бранковиќ од Скопје во 1388 година, што ќе рече во Македонија. Па тој бил
семеен амблем на Бранковичи... Имало српско предание, дека Смедерово и Белград
биле во Македонија. Значи, Македонски Полуостров. Па следи да се наметне името
Балкански Полуостров, што започнало со Цојне 1808 година- тој го внел балкански.
Бидејќи се говори за Траки, тие имале само балканско потекло-домородци.
Стјепан Антолјак, на стр. 42, вели: „Интересот е и во списот Служба и житие на св. Јован Владимир, од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858),
Во него се говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите роднини Мојсеј и Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘крал на Бугарија и Охрид’
или ‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владимир, чиј татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана родум Римјанка.Според таа
легенда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуила, чиј син Гаврило
заедно со својата жена бил привзраник на богомилите, кој заедно со масилијанците
и другите ететици го уништиле св. Владимир“.
Се потврдува, немало било какви српски народ туку само Трибали- Траки.
Пак, Србите, според срб=срп, насекаде биле само едно: српи-српџии-косачи.
Во насловот Сипријан Робер, таа го цитира него: „...илирските Срби се сложуваат во изведувањето на нивното име од словенскит збор срп, кој час означува
жниечки срп, а час нож, коситар (француски serpe) планински дрвосекач. Не е исклучено, мисли тој, дека тој збор најпрво ги означувал оние Срби, кои за време на
римските завојувања се оддалечиле од брегот и зашле длабоко во шумите, каде, како првобитни УСКОЦИ (Робер го употребува баш тој израз, напишан на француски
начин OUSKOQUES) наспроти наоружените Словени по бреговите, се нарекувале
‘луѓе со секири’ (les homes de la cache), СЕРПИ-СЕРБИ’ “.
„Меѓутоа, народот на Илирија укажува во своите приказни на другче потекло на името Срби. Тие кажуваат, дека Александар Велики после долгите борби
против Илирија, а бидејќи од Словените (текстот на преводот на францускиот славист го остваруваме готово слово по слово, како ништо не би пропуштиле) задобил
две рани, ипак успеал да ги покори. После тоа, тој измеѓу нив зел војничка елита,
те. најдобри војници на број пет илјади и ги повел во Азија. Традицијата кажува,
дека тоа биле оние храбри луѓе, кои во Александровата војска управувале на коли
со српови. Како тие ‘Косилци на бојното поле’ направиле чуда, почнале да ги називаат по нивното најмило оружје- Српи“. (Следи само Србин според срп, Р.И.)
Лаоник Халкокондило, Атињанин „...напишал историја на Византија со старински грчки јазик, обфаќајќи го настаните од 1298-1463.г...“, но никако за порано.
Таа и српските автори говори за Подунавјето, а овде се наведува, Србите
потекнале од Индија. Пак, Индија поврзано со флората и фауната нема врски со белата раса.Следи Белците од Источното Средоземје дошле во Индија- но не обратно.
Авторката продолжува: „Заблагодарувајќи на таа карта, полесно е да се сфати, како било можно, писмото со исто потекло да се најде на сите оние делови на
светот, каде Шпанут установил, дека во давната минатост живееле ‘делимичните
претци’ на Германите. Од иста оваа карта е јасно, дека денешната германска Елба,
некогашна српска Лаба, (истоимена со реката Лаба во балканска Србија), од Римјаните е названа Алба, била српска река, која денес тече достојенствено како некоја
давна занемена кралица, одделувајќи го некогашното полуострово Сербон (дене-
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шен Јитланд) од европското копно. Од друга страна, од устието на Елба- према
исток- живее древниот град на Србите Љубица, под изменето име Либек (Lübeck).
И многу имиња нестанале, или се изменети, или пак потполно заедно со земјата во морето, каде изчезнало и Кралското Острово, чие име Грците го предале
како Басилена. Уз тоа острово Јирген Шпанут ги поврзува Филистинците, па и сè
она што тој низ своето дело е означувано под знакот наводи како ‘грчки’ или ‘феникиски’ слова, кои по него, како тоа јасно излегува од целата негова студија, не
биле ни ‘грчки’ ни ‘феникиски’, туку филистински, пренесени таму, каде денес археолозите ги најдуваат, од самите Филистинци... Тоа Шпанутово тврдење може да
се објасни со појавата на истото писмо, таму, каде Филистинците се нашле, ама не
објаснувајќи ја неговата појава, по другите краишта во Европа и еден дел на Азија,
а понајмалку ги објаснува денешните ‘грчки’ слова од Мазд-Азил во Франција, за
која самиот Шпанут тврди, дека се од постдилувијалниот период. Тие слова, исцртани со црвена боја по белите камчиња, далеку се од она, што се мисли и што се
знае за ‘пештерските’ луѓе. Нивната форма одвеќе е вообличена, а да би можело да
се мисли на некое бесмислено шарење, по светла подлога. Освен тоа, тие запрепастувачки се налик на знаците на словата, кои- верувавме и ги учевме- потекнуваат од многу подоцнежното време“.
Бидејќи камчињата биле разместени, не може да се сфати текстовата мисла.
„Репродукцијата на тие ‘пештерски’ слова се најдуваат во Шпаниутовата
книга,под број 108,каде стои уште и: ‘Nach Piette, aus Behn, Vor- und Frühgeschichte,
Wiesgaden’, 1984, те. сликите се изработени према копијата, или фотографијата на
Пиете, а земени од книгата Бенова, под насловот ‘Преисторија и рана историја’, издадена 1984.г.“.
Расфрлени наоѓалишта на знаци на едно писмо по оддалечени краишта едни
од други, ни се чини- неминовно не води до помислата за еден народ, кој и самиот
живеел- па така да кажеме- расфрлен и по поодалечени области, што- воостанатото- старите писатели и кажуваат, кого говорат за преисториски и антички Словени,
чии траги модерната археологија сè повеќе ги потврдува, како и сите научници, кои
со тие археолошки истражувања се служат. Само- на жалост како по некој премолчен договор, нигде во науката не се изговара словенското име... Додуше, називот
Словени, како готово неодреден поим и се споменува, управо како и ‘егејска’, ‘анатолска’, ‘медитеранска’, или ‘обскурна’ етимологија на грчки изрази... магловито и
како во темнина, ама не: Србин, Србија, итн.
Па ипак- многу чинители говорат во прилог на точноста на тезата, која ја застапуваме... Измеѓу останатото, за распространетоста на Србите, а денешните Словени, по целото пространство за кого повеќе пати говори и Јирген Шпанут... Оти,
ако го земеме во обѕир само овој проблем писмото и примедбата на Јан Колар, кој
рекол, дека јазикот во Италија израснал од словенското стебло (за што повеќе говориме на одговорувачки места на оваа книга), па да му ја додадеме на тоа табелата,
исто така земена од Шпанутовото дело, каде таа го носи бројот 106, со тоа ќе го допирнеме уште еден тежок и деликатен проблем.
На табелата, како што гледаме, е прикажан западногрчко, протоиранско,
етрурско писмо, итн.,ама западната наука, покушувајќи да го реши етрурскиот проблем и да го дешифрира етрурското писмо, трага решенија дури и меѓу афричките
идиоми, ама избегнува со тоа во врска- да ги допирни Словените и било кое слове-
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нско стебло. Судејќи по оваа табела, која Шпанут исто така ја зел од напред спомената книга ‘За потеклото и писмото и руните’, сите овде поредени азбуки имаат
еден ист извор, заеднички извор со натписите најдени во Франција, на север, во
Европа, во Мала Азија, во Египет итн., а тој извор сигурно му припаѓа на многу
пораното време од она, уз кое науката до денес го назвала писменост. Таа писменост можел да го прошири по така голем простор само народ мошне броен, подвижлив, па према тоа- мошне распространет. А ни еден друг народ за која историјата
знае на подрачјето на Европа и Азија, на кое е откриено писмо, за кое овде е збор,
не бил така броен- ни во минатото, а ни во сегашноста, како Словените, земени во
онаа смисла во која ги карактеризираат филозофите Меје и Вајан (Meiller- Vaillant).
‘...како еден единствен народ, кој говорел со единствен јазик и имал свест за
својата единственост...’
Западниот научен свет не бил заинтересиран за Словените, па не ги ни изучувал, колку- нпр. ги изучувал: Грција, Рим, Египет, итн.
Па ако ли појдеме од напред изложеното и да тргнеме по стопите на Јирген
Шпанут, сè до Кралското Острово, кои тој ги претставил на овде приложена репродукција карта во неговиот дел за ‘Атлантида’ ќе запазиме- пред сè- дека тоа острово не е оддалечено, ни од давната Лаба- Албе, а ниту од Сербон-ланд, сегашниот
Јитланд. По историчарите, кои Словените ги најдуваат насекаде по Европа како
староседелци уште далеку пред XII век пред Христа, кога- по Шпанут- тоа острово
го задесило катастрофа, која ги присилила ‘Филистејците’ да го напуштат, можда
заедно со ‘другите народи на север’, како овој автор често поновува- во тоа доба,
значи, во тој дел на северна Европа- по бреговите, полуостровите и сигурно на тој
остров, како и по некои други, кои писателите ги споменуваат, живееле древни да
кажеме- Словени, огрешувајќи се за давните нестанати луѓе, кои тогаш себе така не
се називале. За тие Срби на старите времиња Шафарик кажува во своите ‘Старожитности’, дека биле на бреговите на северните мориња давно пред него што Мојсиј
ги добил Законите на гората Синајска. Па судејќи по она, што го зачувал Платон во
својот дијалог ‘Критија’, што го споменува Шпанут, а што ни најмалку не личи на
легенда, туку- напротив- на она, што е зачувано за словенските мудреци на старите времиња, на тоа острово- не само што се знаело писмо, туку тоа било врежено
и овековенчано на столбовите и на плочите од злато. Еве, најпрво, тој текст онака,
како ни го прикажал Платон: ... (текст на коине, Р.И.)
Горните одломци на Платоновиот текст во преводот гласат:
1. На столбот, освен закони, (било врежено големо проклетство за секој, кој
(за нив) би се огрешил.
2. ‘...ним тој закон им налагал и слова (натпис) на првите (кралеви), испишани на столбот од орихалка, кој се најдувал во средината на островото, во храмот...’
3. - Бидејќи би пресудиле, како ден на настаните, пресудата би се врежала на
златна плоча, која, заедно со одделот, оставале успомен.’
Како било писмото на Кралското острово ? Со кој јазик говореле жителите
на тоа давно потонат дел на земјата, претворен во земски рај, заблагодарувајќи на
почитувањето на традцијата, редот и законите ? Платон кажува, дека тие уште во
негово доба давно изчезнати луѓе имале мисли на вистина и големина, покажувајќи
доброта при судење за настантите, а и едни према други. Исто така, тие преѕирале
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сè друго освен врлината, не ценејќи никакво богатство во злато, не губејќи власт
над самите со себе и држејќи се секогаш на правиот пат...
Овој Платонов опис на слово по слово се сложува со она, што се знае за старите Словени, посебно за Србите, што сигурно дало повод, уште од најдавни времиња да се говори поимот за ‘небеска Србија’, што служело како основа на воспитување на младите српски нарастувања, на кои мајката им говорела, попат на мајката на Јевросиме:
‘Немој, сине, да говориш криво!...
Поробро тие е да ја изгубиш главата,
отколку својата огрешита душа!’
И на тоа сигурно мислел Живанчевиќ, кога пишел за:
‘...човечките души, кои и денес- зрачејќи- извираат од безграничното пространи и несравниво чисти, бесмртни Словенски души, осветлувајќи го останатиот
дел на човештвото.’
Слични мисли биле запишани на златните плочи на Кралското Острово, нестанато заедно со неговите благородни и праведни жители...Како тие златни плочи
изгледале, нека за тоа ни даде некоја претстава слика, која Јирген Шпанут ја донесува на стр. 185. на своето значајно дело. Испод таа слика пиши: ‘Златни плочи, лево: филистинско писмо, десно: етрурско писмо.’ Оваа слика во Шпанутовата книга
го носи број 104, а е земена од текстот под насловот: ‘Пронајдување на писмото’,
објавено, Тајм-Лајф (‘Die Erfindung der Schrift’- Time-Life).
А со кои слова и на кој јазик пишеле, дали тоа тајно Кралско Острово останало засекогаш покриено под вода?
Човек кој работи, тој верува. А работата низ верата во она што се работи,
најчесто донесува плодни резултати... особено, кога со внатрешен поглед успеваме
да обфатиме- бар на кратко- и време и простор. Така сме дознале, дека отприлика
во исто доба, кога потонало Кралското Острово, на другиот крај на Европа еден народ пишел и пеел, под името, кој го зачувал Диодор Сицилијански...А ако со некое
писмо и пишело, а ако со него пишеле и долги епски песни, претпоставуваме- такво
писмо со број слова морало да го надминува бројот на руните...Ќе биде, дека тоа
исто писмо, за кое е збор во VI пеење на ‘Илијада’, за кое е збор во Еурипидовата
‘Алекстида’, таму каде се споменуваат ‘Тракиски таблици’, поврзани уз името Орфеј, тракиски крал. Судејќи по она, што ни го зачувал Платон во ‘Критија’ за јазикот на ‘варварите’, кои уште во негово време говореле со ‘варварски јазик’, на територијата на Грција и тоа особено жените, како поголеми чувари на традицијата, судејќи по она, што за тоа некогаш потполно со заедничкиот јазик на Грците и ‘Варварите’ ни кажува, нас тој јазик ни денес не е непознат...Бил тоа јазик на оние, чие
име Грци и Римјани го прошириле како ‘Пелазги’, кои- по многу писатели на Хелените биле вистински учители, оти ги научиле земјоделство, искористување на руда,
архитектура, градење на канализација, епско пеење и, како кажуваат старите книгиписменост. Во прилог на таа идеа говори јасно, едноставно и со полна смисла...“.
Следи имало само Хелени и варвари-никако варвари со големо В,ниту Грци.
Па значи, имало само еден ист народ Пелазги, со еден ист пелазгиски јазик.
АНТРОПОЛОГИЈАТА РАСИСТИЧКА

261
Авторите го внеле поимот Старомедитеранци, а со цел да ги поврзат денешните Еладци со старите Еладци. Меѓутоа, старите Еладци биле само Пелазги, а
самиот поим Пелазг=пеласт означува беласт- само Белци (Пелазги). Само во Елада
имало преселби на Индијци, познати како Цигани, чиј музички инструмент бил бузуки, непознат во историјата.Па отпаѓа поимот Индо-европјани, затоашто Индијците биле темни, а Европјаните бели. Следи Белците се преселиле во Индија...Јапон...
Ова го потврдува сточарската наука- Белците обрастени по телото со своите
животни (говедо, коњ, овца, коза, свиња...) се селеле кон Исток, а темните раси кон
Источното Средоземје. Следи монголско-кинескиот бивол до новата ера доспеал до
Месопотамија. Ова говори, отпаѓаат секаквите претпоставки за Индо-европјаните.
Од говедото, овцата и свињата биле создаени говедо Зебу со лојна грбка, па
овци со маст во коренот на опашката и седалните коски и свиња со повеќе сало.
Свињата кај темните раси постанала кратка- ниска, ниски биле темните раси луѓе.
Бидејќи во Медитеранот со Подунавјето имало преселби на Индијци, таму
биле донесени биволот, овцата, свињата- на тие простори имало циганско влијание.
Артур Вајгал, британски египтолог, напишал книга за Александар Велики.
Цела негова книга е прогрчка. Бидејќи тој не сакал да се сврти в гроб, ја кажал вистината. А таа била ваква: за него Македонците биле бели, румени, со сини очи, како што тој пиши и за боговите. Тој на мудар начин ги исмејал Грците, велејќи, дека
просечниот Грк бил/е потемен од Македонец. Меѓутоа, тој никаде за Македонците
не говори за просек. Ова било само затоа што Македонците биле само едно расни, а
Грците дворасани: Белци домородци и Цигани од 14-15 век. Значи, само мелези.
Па индиската бузуки во Долна Македонија била донесена од 1913 година.
Македонците според ДНК биле блиски со онаа на Критјаните...Па со ДНК се
потврдува генетско-географската оддалеченост од југ кон север- како преселбите.
Антоније Шкокљев,117 на стр. 267, го има поднасловот „Извештај на швајцарскиот институт за генетика ‘Игена’ “.
„Наиме, Институтот, во текот на истражувањето користел 400 научни трудови објавени во водечките светски специјализирани часописи, како и ДНК генеолошки тестови на хаплогрупи на терен, за цела Европа и Балкан...“.
„Според резултатите на истражувања на институтот ‘Игенеа’, во вените на
денешните Македонци тече 30% крв на антички Македонци на Александар Велики,
на Тевтонците 20%, Хелените и Словените по 15%, Илири 10%, Хуни и Феникијци
по 5%. (Теутони, у=в, според Теута илирска кралица, а Илири=Словени, Р.И.)
Генетската структура кај Грците ги обфаќа генетските корени: хеленско потекло 35%, феникијско и словенско 20%, тевтонско, илирско 5%, антички Македонци 5%.Кај Бугарите,Траките учествуваат со 49%,Хелените и Словените со по 15%,
антички Македонци со 11%, додека Феникијците со 8%. Кај Албанците, Илири учествуваат со 30%, Словените со 20%, Тракијците со 18%, Феникијците со 16%, Хелените со 14% и Викинзите со 2%“.(Хелени според Хелиос=Илиос- ил врне..., Р.И.)
Бидејќи никогаш немало било какви етнички народи, се потврдува дека наведувањата се само географски пространства според кои авторите ги расподелиле
нивните народи, кои во историјата и никогаш не постоеле.
Од изложеното произлегува дека цела Европа била населена со Белци, чија
генетска основа денес ја имаат Германците до Викизите. Ова се докажува на најед117
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ноставен начин, бидејќи до денес на Балканот немало преселби вон Балканот, не
можело да има било каков балкански ген на Словени...Тевтонци... дури и Викинзи.
Ова се гледа и со доказот, до денес Викизите ја имаат бригиско-македонската симболика-на лаѓата било тело на бригиска змија со македонска глава на лав,како и денешниот симбол останале роговите на бригиското говедо: Бриги=Фриги=Фризија.
Бранко Вукушиќ, на стр. 62, пиши: „Пелазгите се наследници на творците на
винчанското писмо дури и на пораното палеолитско население на дунавјето, на
Балканот, Евромедитеранот. Археологот Софија Давидовиќ- Живановиќ тврди дека
‘резултатите на антрополошките истражувања на скелетите од винчанските наоѓалишта според методот ДНК анализи укажуваат на идентичност на епигенетските
карактеристики на Винчанците со претходното автохтоно население со кромањонски одлики од подунавското наоѓалиште Падина, Хајдучка Воденица, Лепенски
Вир, Гомолава и подоцнежното население на Панонија (Житиште, Бачки Петровац)’. Тоа го потврдува и младата српска научница Билјана Чуљковиќ со анализа
ДНК материјалот на ѓердапската антрополошка серија стара седум илјади години.
Најновите наоди од Винча (5. Маркотиќ: Vinča cukture) ја потврдуваат автохтоноста на винчанското население и продолжение, не само антрополошки, туку и на
културните карактеристики сè до современото јужнословенско население.
Сè тоа упатува на тројанско-аријевско-словенска меѓусебна поврзаност“.
На 23 септември 2013 имаше напис: „Србите се најстар народ во Европа“:
„Антолиј Алексијевич Кљосов, биолог од Универзитетот ‘Харвард’, тврди
дека српскиот ген е стар 12.000 години и е најстар во Европа. Американскиот доктор со руско потекло ги објави резултатите од неговата генетска анализа, според
која, Србите се пранарод на сите денешни Словени, но и на многу други европски
народи.
- Српските гени Р1а1 се стари 12.000 години, а другите гени се стари меѓу
4.000 и 7.000 години. Сите народи во Европа (освен два) имаат повеќе од 40 отсто
српски или прасрпски гени- тврди Кљосов, претседател на научната советничка
управа при Меѓународното генолошко биро.
Според неговиот научен труд е изработена карта со српскиот ген, која понатаму покажува дека тој е распространет повеќе од 60 отсто во денешна Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, но и во Данска, северниот дел на Германија, јужниот дел на Скадинавија и во дел од Велика Британија. Тој тврди дека оваа
група е типична за сите Словени, но дека во значителна мера ја имаат и припадниците на најголемата каста во Индија и дека Ариевците се ‘Словени кои од подрачјето на Србија дошле до Индија’ пред околу 3.850 години. Тој понатаму заклучува
дека овие Словени потекнуваат од Балканот и тоа од денешна Србија и од Босна и
Херцеговина“. (Бидејќи не се наведе Македонија, преселбите биле кон север, Р.И.)
Се потвдрува дека од Балканот имало преселби во Индија. Исто така, од Подунавјето имало преселби „и во Данска, северниот дел на Германија, јужниот дел
на Скадинавија и во дел од Велика Британија“.
Бидејќи нема национален ген,преселбите биле од и преку најстариот Балкан.
К.Ј. Нар, на стр. 56, има карти за Историски и раноисториски (протоисториски) простор: 3. илјади пр.н.е само во Египет со Месопотамија: 2. илјади пр.н.е. се
проширува арапскиот брег и јужно од македонската планина Олимп; до 500. пр.н.е.
се проширува околу Црното Море, во Македонија, Далмација, Италија со јужна
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Франција и околу Гибралтар; околу 50. пр.н.е. Балканот, Италија, Франција и Иберискиот Полуостров и слабо јужна Британија. Следи без источно од Франција и северно од Балкнот.
Па се карти за Простори на населби на градски тип или слични на градски:
3. илјади пр.н.е во Египет со Месопотамија и нешто до Црно Море и брегот на Средоземно Море, со Пелопонес, Сицилија и Гибралтар; 2. илјади пр.н.е. Египет, Месопотамија со се Мала Азија и крак на брегот на Средоземно Море во Арабија со
Кипар, Крит и Пелопонес нешто Сицилија и Сардинија; до 500. пр.н.е. наведените
простори се прошируваат околу бреговите на Црното, Егејското и Јонското Море
во Сицилија и Италија со дел на Сардинија и јужниот брег на Франција со Гибралтар; околу 50. пр.н.е. се продолжува долж Јадранот, цела Италија со Сицилија, цела
Сардинија и Корзика, јужни брегови на Франција и Шпанија со Гибралтар.
Ова говори, преселбите биле само од Источното Средоземје-само тие биле и
од југ кон север(Вардар-Морава-Дунав) кон запад по Рајна каде што било најтопло.
Па за преселби на Белците преку Дунав на Балканот нема материјален доказ.
Стр. 94: „Ни ширењето на селската култура во Средоземјето и во Европа, за
кое, према сè судејќи, како исходиште нуди малоазиско-левантско-египетската зона, зацело не било еднократен и едноставен настан: следеле многу бранови и импулси кои произлегувале од разни временски и културни хоризонти, со дел меѓусебно
се пристигнувале и прожимале“.
Харалд Хаарман, на стр. 33 има слика: „Медитерански генотип (според Кавали-Сфорца 1966: 63). Темното поле ја означува највисоката концетрација (сноп)
на геномските обележја“.
Се наведува генетско- географска оддалеченост од југ кон север: западна
Мала Азија околу Мраморно Море до средината на Балканот и јужна Италија. Следат кон северниот Балкан и северно од Црно Море- половината кон запад-, северна
Италија итн. Се потврдува, преселбите биле од југ кон север, но никако обратно.
Кавали- Сфорца,118на стр. 109 има слика со земјоделството- спецификација...
И на неа се гледа само генетско=географска оддалеченост само од југ кон
север: Западна Мала Азија со Елада; следен појас половина Балкан со северно од
Црно Море и јужна Италија;посеверен појас пред Истра и источно во Италија;уште
посеверен појас наднего до средна Европа и две третини Пиринејски Полуостров; и
последен појас на преостанатите делови на Европа. Значи, само од југ кон северот.
На следната страна за 95 гени во Европа: Мала Азија со Елада и Сицилија;
јужно од Црно Море и половина од него на Балканот до со јужна Италија; посеверно од него од Црно Море со Балканот, северна Италија и околу Гибралтарот; северно од него со јужен дел на Австрија цел Ибериски Полуостров и посеверно од него; појас над него до со Финска...; последен останатиот дел на Скадинавија со јужно од неа на Европа со Велика Британија и Ирска.
Се потврдува дека постои само генетско-географска оддалечност од југот
кон северозапад, како што биле и преселбите: Вардар- Морава- Дунав...Рајна итн.
Нестор Чесни Киевски (11-12 век) пиши дека Русите потекнале од Илирија.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Јазикот како доказ на старината на
еден народ, пиши: „А Сипријан Робер под тие илирски Словени...Еве, значи, до какви заклучоци дошол Сиприен Робер во потрага за првобитниот словенски јазик:
118

Luigi Luca Cavalli-Sforza, Genes, Peoples, and Languages, University of California Press, 2001.

264
‘Кога некој не е роден како Словен, пред што отпочне филолошки да ги
испитува сите јазици и сета словенска литература... треба што е можно подобро да
го запознае најстариот и наједноставниот јазик, оној, кој пружа најдобар клуч за сите останати. Исто така, добро да би се оценила словенската раса во нејзина целина,
е корисно, најпрво да ги проучи оние нејзини племиња, кои најдобро ги зачувале
своите првобитни одлики во обичаите, во своите закони и во својата поезија.
Тој јазик, тој народ и таа првобитна словенска поезија- верувам ја најдов во
Илирија. Ќе ме прашате, несумливо, како сум дошол до тоа уверување ? Тргнувајќи
од идеата дека на почетокот на секоја голема раса се најдува едно племе- мајка,
исто така како што и на почетокот на секое јазично семејство постои јазик- мајка,
со години сум го трагал тоа племе и тој јазик на север на Европа. Но нигде не го открив нивното постоење. Најдувајќи, дека Полјаците и Чесите на Боемија се чувари
на најстарите познати документи на словенската историја, јас- на основ тоа- најпрво сум заклучил, дека тие два народи се најстари и најизворни од целата словенска
група; меѓутоа, поминувајќи ги нивните области се уверив дека сум бил во заблуда.
После узалудните истражувања одлучив, да одам да го трагам тој тип кај Русите; ама, кај нив открив словенско својства толку изобличени со азијатски влијанија, колку и во Полска со влијанија на запад. Очаен, преминав во тој правец. Полјакот од Варшава му упатил на краковските горштаци... како најверни чувари на национални одлики; Русите од од Москва ме испратиле на Русините во Украина и во
Галиција како основачи на нивното царство. Стигнувајќи во Украина, тука сум нашол обичаји, легенди, традиции и цел русински живот во толкава мера исполнен со
јужначки успемини, да сум бил присилен да одам да ја трагам таа вила чуварка на
словенската колевка понатаму на југ и на исток. Најпосле поминувајќи го Дунав,
долго не ми требало, тука да го пронајдам украинскиот Козак, Русин од Галиција,
полскиот горштак од Карпатите и боемскиот пленинец од Судет- со еден збор- сите
првобитни племиња на Словените, дивно изразени низ балканските Илири. Сè што
кај другите словенски народи живее уште само како легенда, или нејасен мит, постој уште секогаш како жив закон во таа непроменлива и поетска Илирија. Нели на
основ на тоа можев да заклучам, дека најпосле сум ја допрел живата стена, тлото на
првобитното постоење и дека Србите на Илирија навистина се најстари меѓу Словените ?’ “.
Во Додаток, За српското име и за староста на српскиот народ се наведува:
„Во врска со претходниот текст, познатиот писател, Валтазар Богишиќ, кажува во едно свое дело:
‘Кој код го познава малорускиот народ, ќе дојде до уверување, дека Малорусите во многу им се најслични на Србите’ “.
Бидејќи за Г.С.Гриневич исти знаци за пишување со исти значења имало во
Русија, Подунавјети, Балканот и Камен Розета- во Египет, тие биле еден ист народ.
Милош С. Милојевиќ вели дека во Македонија и Тракија, или стара Рашка
се пиши: сребро то, благо то, пушка та...Тоа истото го најдуваме кај Велико-Русите
околу Архангелска и Белото,или Леденото Море...Следи тие биле еден и ист народ.
Според Јован Цвииќ, штокавски се дели на старо-штокавски (Македонија),
средно-штокавски (Србија североисточно од Стара Србија,одн.Македонија) и новоштокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна

265
Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија), со: поддијалекти; екавски, ијекавски, икаквски“- Македонија бил стар народ, до Крушевац среден, а Шумадија нов.
Во Србија било во употреба презимето Чарнојевич, кое денес е Црнојевиќ.
Начертаније на Илија Гарашанин. Па во Србија сè се менало- само Белград...
Според Олга Луковиќ- Пјановиќ, „...Македонија во која, по тврдење на најкомпетентни лијгвистички авторитети, се одржала најархаична варијанта на српскиот штокавски говор“.
Следи Македонците биле најархаичен народ, а Србите најнеархаичен народ.
За македонскиот тн.старословенски Русите велат староруски, Србите старосрпски и Бугарите старобугарски- одлучат со ждрепка. Македонците најстар народ.
Токму следи наведеното да се потврди со руски и српски јазик: населението
се одродило од својот говор-се создаваат нови руски и српски народ со нови јазици.
Најдобар пример е со Србија-таа како Дунавско Кнежество со ширела на југ,
постепено до со античка=еничка Македонија.Во прилог се истакнуваат делата на Б.
Станковиќ со говор, песни и игри и сè друго од Врање и пошироко, чиј „говор, песни и игри и сè друго“ се истребиле, потврдено со наведениот автор- следи дела песни и сè друго се препевале на српски јазик кој никогаш непостоел сè до со 19 в.119
Бидејќи ваква била состојбата, никогаш немало било какви етнички народи.
Авторите, во полза на своите држави, обликот на черепот го поврзувале со
народите.Па тие пишат, имало тн.словенски долги черепи и тн.несловенски черепи.
Токму тоа ним уште на самиот почеток им се изјаловило, затоашто според н
нив „Словените поново се нашле меѓу Монголите“.А тн.Словени не биле Монголи.
Еве и доказ: Татарите на Црноморието, каде климата била поблага, черепите
биле позаокружени, а на Кавказ на Черкезите...биле поиздолжени- да се дообјасни:
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот „Словените на останатите им дале
збор“, наведува: „Живанчевиќ понатаму продолжува, дека во овие истражувања се
вмешале и антрополозите. Така Retzius Anders ги делел белите луѓе по облик на
главата на доликоцефални и брахицефални. По него- Словените поново се нашле
меѓу Монголите...Па ипак, решењето не е најдено...“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот “LA GRANDE ENCYCLOPERDIE” за
староста на Србите, наведува што пишел Швајцарецот Eugéne Pittard:
Ево што антропологот Питар кажува во претходниот текст:
‘...еден занимлив чинител на никој не ќе му умакне...југозападниот брег на
Норвешка и североисточниот брег на Шкотска се населени луѓе исто раса... Сигурно е, дека тие луѓе претставуваат значаен процент на целокупната маса (население)
...Тие луѓе, кои Греј ги сматра припадници на динарската раса, чинат чудно иземање. Ако тие стварно припаѓаат на таа убава човечка група, чие главно седиште денес е источниот брег на Јадранско Море, треба да се знае, како дошло до одвојување,
кое го констатираме денес. А одма се поставува и прашањето, кое било првобитното боравиште на оваа раса ?
Ние сме уште големи незнајници на однос на антрополошкиот карактер на
најстарото население на Балканскиот Полуостров, а да би можеле да покушаме да
замислиме како времето, така исто и точното место на појавата на овие брахикефални (луѓе) со висок стас. Ако еден ден треба да сматраме, дека тие таму, каде ги
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најдуваме, кај нив, те. староседелци со потполно сигурност се на нивното денешно
седиште, со тоа нашиот труд не ќи ни биде завршен. Оти, ќе ни треба да истражиме, како се нашле на европскиот северозапад?’
Питар во продолжувањето пиши, дека заблагодарувајќи на најновите истражувања, движењето на тие Динарци може да се прати преку Венеција и Централна
Европа. По неговото мислење, нивниот пат е најден уште од бронзениот период, а
тој пат одел низ Германија и низ Шлезвиг (Шлеска), па сè до Шведска и Норвешка.
А една друга група истовремена го преминала мореузот Кале, населувајќи се на
Британските острови. Малку помалку, тие го зазеле и североистокот на Шкотска...
На стр. 276. Питар не обавестува, дека траги на истовремена цивилизација, а
истоветни се најдуваат и по низините на Русија, како и секаде околу Црното и Егејското Море“.
Според Нестор...Робер...Питар...Европа се населувале од [и преку] Балканот.
Токму и затоа до денес најбројните тн.Словени говорат со пелазгиски јазик.
Следи тие жители биле Балканци,како што биле Македонците во Пакистан...
„На 278 стр. Питар говори во недоумица кажува,дека за потеклото на Словените постојат мошне спротивни мислења (les idées les plus contradictoires): додека
едни сматраат дека тие се појавиле и дошле од областите, кои се најдуваат источно
до Касписко Езеро, дотаму другите научници тврдат, дека се прошириле од долниот Дунав... Со тоа заклучоците Питар ги доведува во врска на Нидерловото тврдење, дека современата ‘ариевска’ раса, заправо нејзиниот најголем дел, обитувал
во неолитско доба во целата област, која се пружала од Балтичко до старото АралоКасписко Море, дека во својата свекупност говорела со ист јазик, како и дека нејзината главна маса претставувала еден единствен антрополошки збир...
Од Питаровото изложување до она, што пишел трет еден Швајцарец- Адолф
Пикте нема ни еден чекор. На стр. 9. на ова долу на цитраното дело, тој говори за
истиот тој ‘ариевски’ народ, кој: ...(текст на француски јазик, Р.И.)
‘...ги пружал своите ограноци од Индија до крајните граници на западна
Европа, сочинувајќи, од еден крај до другиот долг ланец на народи, настанати од
иста крв...Она што е сигурно, тоа е, дека од самиот почеток на историското време,
ние го најдуваме тој првобитен народ веќе расеан на еден огромен простор и изделен на голем број нации, од кои повеќето го заборавле своето потекло...’
‘Тој народ, непознат со било каква традиција, ама чие постоење, во некоја
рака, е обелоденето со филолошката наука, ние сакаме да го земеме како предмет
на студија...’ “.
Се потврдува дека белата раса од со Индија до со Европа била еден народ.
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 застапени“. 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,
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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’ “.
Со Критјаните се потврдува, Старомедитеранците биле и се најголема лага.
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...
Денешните етнички Македонци биле истоветни со античките Македонци.
Ова го пишел токму еден Грк. Имено се работи за Пуљанос (член на ДАГ) и тоа по
тн.Граѓанска војна во Грција кога токму Македонците се истребувале од своите
огништа од нивната Македонија. Овие заминале во тогашниот СССР. Во педесеттите години во Ташкенд и Чирчик Гркот вршел антрополошки истражувања. Тој
вршел споредувања помеѓу овие Македонци со античките Македонци. За античките Македонци тој добивал податоци од архивата во СССР. Така Пуљанос со сензационалните истражувања докажал дека античките Македонци биле идентични
со етничките Македонци. Овде е најбитно тоа што грчките власти ова го прифатиле
мислејќи дека Македонците биле Грци. Ова произлегува само поради тоа што бил
наметнат поимот Словени. Овие со своите тн.инвазии и нивната многубројност нивниот словенски јазик го наметнале врз Македонците, што важело и за Грците. Ама
ако се отфрли само политичкиот поим Словени,тогаш Македонците биле само едно
исто, само домородци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
В.Бојд,120 на стр. 425, има табела за промена на краниалниот индекс кај ‘нордиските’ и источно-европските типови. Следи табелата за кранијални идекси:
Време
„Нордијски“ тип
Источно- европски тип
1200 B.C.
69,2
76,1
A.D. 300
69,6
77,1
A.D. 1200
73,5
78,6
A.D. 1935
ca.81,0
ca.86,0
В. Бојд пиши: „Уште Швидетски споменал цел низ черепи од Бохемија и од
Русија дека покажуваат дека оваа промена е напредна од век во век, така просечниот кранијален индекс од 73-75 се искачил дури на 83 пред почетокот на XIX век.
Мисливец наговестува дека едно од многубројните објаснувања за оваа појава есте
доминација на брахикефалниот облик на главата над доликефалниот. Ова објаснување веројатно е несвесен израз на замислената појава на ‘генофагијата’. Во поглед
на брзината со која се добива равнотежа на гените кога нема селекција и мутација,
можеме можда да го посумњаме дека ова е вистинското објаснување, оти брахицефалните гени веќе биле во равнотежа со долохоцефалните гени кај најраните популации. На пример, гените на крвната група В веројатно се пренесени во Европа
од Азија по завршување на преисториското доба. Гените на групата В се доминантни над гените на групата 0, ама ни во Западна Европа, ни ма каде на друго место,
нема докази дека гените на групата В ќе ги преплават гените на групата 0. Затоа би
изгледало дека понајверојатен узрок на скорешната брахицефализација е дело на
120
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природна селекција, што нас не наведува да претпоставиме дека брахицефалната
единка има извесна предност во борба за опстанок над долохоцефалната единка.
Каква е таа предност, ние не знаеме. Вајдернах мисли дека главата кај брахицефалниот тип има подобра равнотежа на вертелбалниот столб“.
Издолжената глава е подобра за јавање, како и за пливање-дури и стрижење.
Со текот на добите времето е се потопло и потопло, што значи и поневетровито и поневетровито. Токму и затоа сувиот појас се поместил кон север- за Балканот со Мала Азија житница бил Египет, па потоа Подунавјето, а сега Украина...
Истото било повод черепите да се сè позаокружени и позаокружени.
Меѓутоа, ова говори и дека преселбите од Балканот низ Европа се почести ...
Па доволно да се создадат коските се битни калциумот и фосфорот, што зависи и од pH- вредноста на тлото и нивниот однос сè до искоростувањето.Ова говори, најбитна била исхраната.Ова ни објаснува, луѓето, кои се земаат во посматрање,
мора да се во исто место, во исто време и исто нахранети.Во спротивно, тоа отпаѓа.
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.
Со тоа што антрополозите не ги почитуваат нормите на биометријата, антропологијата била расистичка, што се потврди најповеќе и за времето на Хитлера...
Адамо- Витни, на стр. 357, пишат: „Првиот обид да се опишат расните и националните карактеристики со употреба на крвните групи бил од страна од брачниот пар лекари по име Хирсфелд, во 1918 г. За време на Првата светска војна и
двајцата биле лекари на Сојузничката војска што се наоѓала околу Солун.121
Додека работеле со мултинационалната војска и многубројните бегалци со
разновидно етничко потекло, Херсфилдови систематски ја внесувале крвната група, расата и националноста на пациентите. Секоја група имала над 500 испитаници.
Откриле на пример дека крвната група Б била застапена кај Англичаните со
7,2%, а кај Индијците 41,2%. Крвната група Б поретко се јавува кај западните Европејци отколку кај балканските Словени, кај кои оваа група била поретко отколку
кај Русите, Турците и Евреите, кои пак имале пониска застапеност од Виетнамците
и Индијците. Дистрибуцијата на крвната група АБ имала слична застапеност, со
најниско ниво кај западните Европејци од 3 до 5% и највисоко кај Индијците со
8,5%. Во Индија 8,5% од населението има крвна група АБ, што е неверојатно високо за ретка крвна група која во светот е застапена со само 2 до 5%. Ваквиот процент на крвната група АБ веројатно се должи на местоположбата на Индија, која се
наоѓа на патот меѓу освоените западни држави и источната татковина на Монголите“.
Бидејќи во Индија се преселите Белците, во „Индија 8,5% од населението
има крвна група АБ, што е неверојатно високо за ретка крвна група“. Кај Евреите,
кои биле и Ашкенази како Хазари, тие биле со повисок удел на крвната група Б...
„Случајот со крвната група 0 и А бил обратен од оној на Б и АБ. Крвната
група А била застапена со околу 40% кај Европјаните, балканските Словени и Арапите додека била доста ниско кај Африканците, Виетнамците и Индијците. 46% од
тестираното англиско население имало крвна група 0, додека кај тестираните
Индијци оваа крвна група била застапенасо само 31,3%“.
121

Тоа било на Македонскиот фронт, кога Македонија била поделни од држави само од 19 и 20 век.

269
Бидејќи „Крвната група А била застапена со околу 40% кај Европјаните,
балканските Словени и Арапите“, се потврдува, сите тие имале едно иста основа.
„Современите податоци (кои претежно се засноваат на информацијата од
крвните дарители),вклучуваат анализи на повеќе од 20 милиони луѓе ширум светот.
Во тоа време ниту едно научно списание не ги објавило нивните резултати, и во текот од 30 години овој важен научен труд беше занемарен.
Се чини дека нема голем интерес за откривање на историјата на човештвото
по пат на анализа на крвнте групи“.
Следи Расна класификација врз основа на крвните групи:
„Во почетокот на дванесеттите години неколку антрополози се потрудија да
направат расна класификација врз основа на крвните групи. Во 1929 година Лоренс
Снајдер објави книга со наслов Крвните групи во оснос на клиничката и правната
медицина. Во неа Снајдер предлага детален систем на класификација што се заснова на крвните групи. Интересно е што се заснива претежно на дистрибуцијата на
крвните групи АБ0 групи, единствениот начин кој бил достапен во тоа време. Расната класификација на Снајдер е следната:
Европска група: Честа застапеност на крвната група А, ретка застапеност на
групата Б, што може да е резултат на европското потекло на крвната група А. Оваа
категорија ги вклучува Англичаните, Шкотите, Французите, Белгијците, Италијаните и Германците.
Средна група: Вид мешавина на западните (со висока застапеност на А) и
централните (со висока застапеност на Б) европски населенија. Оваа група има највисок процент на тип 0 и ги вклучува Финците, Арапите, Русите, шпанските Евреи,
Ерменците и Литванците“.
Ваквото население било „со висока застапеност на Б“ на Монголи: Готи итн.
„Хунан група: Ориентална група со често застапеност на крвната група А,
што може да е резултат на кавказко влијание и вклучува Украинци, Полјаци, Унгарци, Јапонци, ромунски Евреи, Кореанци и јужни Кинези.
Индоманџуријанска група: Почеста застапеност на крвната група Б отколку
А и вклучува Индијци, Роми, северни Кинези и Манџури.
Африканско-малоазиска група: Малку поголема застапеност на крвната група А отколку Б, но најголем процент на крвната група 0. Оваа категорија ги вклучува жителите на Јава, Суматра, Африканците и Мароканците“.
Херберт Вент122вели,дека во доцните историски времиња, населението од јужна Африка било со светел тен и било носител на првата човечка култура. Постојат
карпести слики од овие подрачја, како на пр. во теснецот Цисап во југозападна
Африка. При крајот на Првата светска војна, таму била откриена карпеста слика на
која е насликана човечка фигура со бел лик, наоружана со лак и стрела и потполно
облечена. Оваа слика е наречена „Белата дама од Гизаб“. Таа „дама“, според поновите испитувања била маж, имала светол тен, европскопредноазиски, или во најмала рака хамитки црти на лицето и црвено обоени коси. Сликата била заборавена, но
повторно поронајдена во 1937 г. Овојпат, заедно со неа се пронајдени и други фрески со слични ликови. Со методот С-14, нивната старост се процениила на околу
3.500 години.Фреските не ги направиле Бушманите, Хотентотите ни Црнците. Припадниците на таа група биле сродни со Медитеранците. На фреските се гледаат лу122
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ѓе со светла кожа, цели поворки на облечени Белци кои пресретнуваат џуџести Бушмани, а меѓу нив стои преведувач. „Белците“ од тие слики не се индоевропјани,
не се роднини со денешните европски народи, туку повеќе одговараат на јужноевропскосевероисточен африкански тип, кој воопштено речено, дури и лаиците го
нарекуваат „Ориенталец“. Било предупредено дека „меѓу тие слики и уметности од
египетскокритскомикенскиот културен круг постојат мошне интересни совпаѓања“.
Други наведуваат, дека сликите се дело од малојаополинезиските колонисти од Мадаскар, или пак, дека тие се на старите Сумери. Меѓутоа, тоа можеле да га направат
и други.
Се потврдува, во јужна Африка многу одамна пристигнала белата раса.
Адамо-Витни продолжуваат: „Пацифичко-американска група: Вклучува Филипнци, Индијанци од Северна и Јужна Америка и Ескими. Особено висок процент
на крвната група 0 позитив и многу мал процент на А, додека крвната група Б
скоро и да не е застапена“.
Се потврдува, Белците со крвна група А стигнале во Америка. Бидејќи „многу мал процент на А, додека крвната група Б скоро и да не е застапена“, се докажува, уделот на белите Индијанци кај денешните Индијанци е многу низок. Значи, тие
биле малкубројни или се измешале со Европјаните. Пак, монголските Индијанци
биле само со крвна група 0- „додека крвната група Б скоро и да не е застапена“.
Во Австралија белата раса дошла порано или со македонските колонисти.
„Австралиска група: Претежно се однесува на австралиските Абориџини и
има висок процент на крвната група А (скоро исто како и западна Европа), висок
процент (но не толку висок колку пацифичко-американската група) на крвната
група 0 и ретка појава на крвна група Б“.
Абориџините биле мешавина на темни со крвна група 0 и Б и бели со крвна
група 0 и А- влакнести...123На стр.338 објаснување: „Гените на крвните групи А и Б
се јаки и ако имате еден родител со група А и друг со група Б, вие ќе имате крвна
група АБ. Генот 0 е рецесивен и затоа за да имате крвна група 0 треба и двата родители да имаат крвна група 0“. Следи белите таму биле со поголем удел од Америка.
Бидејќи крвната група В била после 3500 г.п.н.е., и со неа има совпаѓање.
„На Снајдер му биле достапни податоци само за АБ0 класификацијата на крвните групи и затоа имал некои необични спојувања, како на пример групата Хунан која вклучува Кореанци и романски Евреи. Подоцна почнаа да се користат и Rh
факторите и MN крвните групи за да се доодредат овие групи. Научниците беа свесни дека класификацијата на расите само врз основа на АБ0 системот нема да се совпадне со дотогашната претстава за расите и затоа решиле да ги вклучат и класификациите на MN групите и други крвни фактори (види Додаток 5) за разликување
на населенија кои не се строго дефинирани преку АБ0 системот.
Една класификација што се заснова на овие нови принципи го разликува
следните раси: Европејци, Медитеранци, Монголи, Африканци, Индонезијци, Американски Индијанци, Океанска раса (што ги вклучува и Јапонците) и Австралијци.
Друга расна класификација според АБ0 крвните групи и Rh факторите ги наведува следните групи:
Кавкаска група: Највисок процент на Rh-, релативно висок процент на групата А и доста честа појава на други групи“.
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На Кавказ се сретнале Белците од Левантот и Монголите од Источна Азија.
„Негроидна група: Најчеста застапеност на ретки Rh фактори, доста голема
застапеност на Rh-, релативно висок процент на групата А2 и висок процент на
групата А- Ах и А Банту“.
Во оваа група се сретнуваат крвни фактори на Црнци и Белци.
„Монголоидна група: Значително отсуство на Rh- и А2 и понатаму се дели
на Азијатска група, група на Пацифички острови и Австралија и група на Американските Индијанци и Ескими“
Белците продреле во Кина...Јапонија (крвна група А со 38%), во Америка...
„Вилијам Бојд во книгата Генетика и човечки раси (1950), предложи попрецизна класификација врз основа на поранешната класификација:
Рана европска група: Со најголема застапеност на Rh- (над 30%) и отсуство
на групата Б. Релативно висок процент на крвната група 0. Генот за подгрупата N
веројатно бил нешто почест отколку кај денешните Европејци. Денешни претставници се етничката група Баски“.(Бракови крвно сродство- до поистоветност, Р.И.)
Бидејќи Баските немаат крвна група Б, следи таа група била монголска.
„Европската (кавказка) група: Втор највисок процент на Rh- и релативно честа појава на А2, со скромна застапеност на другите крвни групи и нормална фреквенција на подргрупата М.
Африканска (негроидна група): Неверојатно висок процент на Rh +, Rh 0 и
умерена застапеност на Rh-. Релативно висок процент на тип А2 и ретки меѓугрупи
на А, како и доста честа застапеност на крвната група Б“.
Значи, Црнците и Монголите биле со иста генетска основа за крвна група Б.
Бидејќи крвната група А е застапена кај Црнците, Белците биле кај Црнците.
„Азијатска (монголска) група: Висок процент на групата Б, но ретка појава
на А2 и Rh-.
Американско-индијанска група: Многу ретко присуство на А и веројатно
отсуство на Б и Rh-. Неверојатно висока стапка на крвната група 0.
Австралиска група: Висока застапеност на А1, но не и А2 ниту пак Rh-. Висок процент на N подргупа“. (Крвната група А2 била понова, Р.И.)
Вилијам Бојд,124на стр. 432 и 433,има крвните групи 0, А, В и АВ- проценти.
Популација
Место
0
А
В
АВ
„Староседелци на Австралија
Јужна
42,6 57,4 0
0
Староседелци во Австралија
Запана
48,1 51,9 0
0
Баски
Сан Себастијан 57,2 41,7 1,1
0
Ам.Индијанци (Шошони)
Виоминг
51,6 45,0 1,6
1,6
Полинежани
Хаваи
36,5 60,8 2,2
0,5
Ескими
Кеип Фервел 41,1 53,8 3,5
1,4
Староседелци на Австралија
Квинсланд 58,6 37,8 3,6
0
Ам. Индијанци (Равна глава)
Монтана
51,5 42,2 4,7
1,6“
Па Баските го одбегнале монголското влијание со крвната група В и тоа било само задржувајќи го своето повеќебожество, а без аријскиот правец на Готите...
В.Бојд, на стр. 425, вели: „Уште Швидетски...На пример, гените на крвната
група В веројатно се пренесени во Европа од Азија по завршување на преисториското доба. Гените на групата В се доминантни над гените на групата 0, ама ни
124

A. L. Kreber..., Antropologija danas, Vuk Karadžić, Beograd, 1972.

272
во Западна Европа, ни ма каде на друго место, нема докази дека гените на групата
В ќе ги преплават гените на групата 0...“.
Се потврдува дека гените на крвната група А биле на белата раса, а гените
на крвната група В на Монголите. Ова се потврдува со доказот што крвната група
В била нова- таа ја немало кога Монголите се префрлиле во Америка. Еве и прилог:
Популација
Место
0
А
В
АВ
„Ам. Индијанци (Јута)
Монтана
97,4 2,6
0
0
Ам. Индијанци (Тоба)
Аргентина 98,5 1,5
0
0“
Бидејќи овде не се појавува крвната група В немало преселби на Монголи во
поново време, кога веќе постоела крвна група В- таа настанала после 3.500 г.п.н.е.
Напротив, крвната група А била поврзана со белата раса, кој била одгледувач на домашни животни (говедо, свиња...) и на житарици и мешункасти култури.
Популација
Место
0
А
В
АВ
„Финци
Хема
34,0 42,4 17,1 6,5
‘Бербри’
Алжир
39,0 37,6 18,6 4,6
Германи
Данциг
33,1 41,6 18,0 7,3
Украинци
Харков
36,4 38,4 21,6 3,6
Јапонци
Токио
30,1 38,4 21,9 9,7
Јапонци
Киото
29,2 38,0 22,2 10,6
Естонци
Естонија
32,3 36,6 22,4 8,7
Мадагаскарци
Мадагаскар 45,5 27,5 22,5 4,5
Руси
н. и. Москва 31,9 34,4 24,9 8,8
Абисинци
Абисинија 42,8 26,5 25,3 5,0
Египќани
Каиро
27,3 38,5 25,5 8,8
Богобос
Филипни
53,6 16,9 26,5 3,0
Кинези
Хуанг-Хо Р. 34,2 30,8 27,7 7,3
Иракци
Багдад
33,7 31,4 28,2 6,7
Татари
Казан
27,8 30,0 28,8 13,4
Пигмејци
Белгиски Конго 30,6 30,3 29,1 10,0“
Белците дошле во Јапонија, била влакнести-аину, денес крвната група А е со
38%, таа ја поднесува сојата како еден вид грав на белата раса, што не важи за монголската крвна група В која е за ловци и рибари како првобитната крвна група 0.
Бидејќи нема еден ист удел на крвни групи кај народот, нема еден ист народ.
Па овде не се говори за етнички народи туку само за државнотворни народи.
ЗАГОВОР ВРЗ ПЕЛАЗГИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini…пиши:
„Но хрватската амбиција...Бригљевиќ и Тежак- преминуваат на македонски јазик,
македонска кирилица и македонска книжевност“. Па тие на стр. 184 напишале: „...
Македонците во своето настојување околу создавањето на македонската книжевност наидувале на оштар отпор на големо-бугарските и големо-српските боржуаски
шофинистички настојувања...“.
А напишаното до денес важело.Меѓутоа, Македонците си останале најстари.
Следи Јустин пиши: „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
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Според Британската енциклопедија, поимот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија- таа била бригиска, на која на мал простор има-ла мноштво населби.
Овде мора да се разбере, Пелазгите биле еден ист народ, со еден и ист јазик.
Бидејќи се говореше за Илири и Венети, кои биле тн.Словени, следи и ова:
За Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер, Пигот... Британија во праисторијата
била колонија со илирско потекло. И „Источно германска-илирска култура“.За Тојнби Пеонците „всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик“.
Па бригиското говедо било и илирско. На тие илирски простори бил Перун.
А Предевреите почитувале и еден вишни Бог Сава, покрај Св. Илија, первог
(-Перун)...хетитски бог Перунас...оддалечени долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог на војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушту е Перун...кај Етрурците Перун,до поим Перу во Америка-Перун не бил бог на Словени.
Наведеното говори дека Бригите и пошироко Македонците биле домородци.
Филип Шерард,на стр. 130,има слика со гајда само од козја кожа- без бузука.
Во 1930 година во Долна Македонија била забранета гајдата и тоа по изговор дека гајдата не била грчки туку бугарски музички инструмент. Следи според
тн.грчка наука, Птоломејци во Египет... и Скотите- од скот, како гајдаџии, биле само Бугари-циганскиот музички инструмент бузуки до денес сè уште не е забранет...
А па таа сè до денес е во употеба во Бригија=Брзјакија и Пеонија=Мариово.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Срби и постанок на писмото, пиши:
„Едино од подрачјето на кое владее особена забуна есте писмото. Приодувајќи му на овој мошне важен проблем, неминовно поврзано со развитокот на културата воопшто, започнуваме со Орфеј.
Она што најдуваме за Орфеј по енциклопедиите- небулозно е и не може да
не задоволи. Меѓутоа, Јован Деретиќ во том I на својата ‘Историја на Србите’ му
посветил едино мошне содржајно поглавје на Орфеј, нарекувајќи го ‘Орфеј и неговото дело.’
Тука, на основ на обилната библиографија, на основ на кратки податоци најдени кај Еурипид, Аристофан, Паузаниј, и др., Деретиќ настојува да извлече најпрецизни заклучоци за тој тракиски, или, како што тој кажува- рашки крал, кој го
‘запалил лучот на мистеријата’, ‘воспоставување чистење од гревови’, ‘пронашол,
како да се лечат болести’, додека со својата лира ги заносувал луѓето, ги кротел дивите ѕверови... Уз сè тоа, Деретиќ Орфеј го назива и ‘голем просветител, кој ги учел
полоделство, употреба на билките, кој предавал вештина на пишење, мудрост на
верата и убавината.’ Накратко, историчарот Деретиќ Орфеј го назива со ‘див на создавањето’, во кое малку да се напише само едно поглавје. Тој создавач бил роден
во пределот измеѓу Олимп и реката Струма, како син на кралот на таа област, па и
самиот постанал крал, како често и се најдува во записите ‘тракиски крал’. Деретиќ
кажува, дека Орфејевите претци биле од племето Кикон, а дека Орфеј се претставувал во рашко одело на тоа давно време, кое се состои од лисичја шубара, од
долги чизми, долга кошула и од кабаница...
Меѓутоа, Деретиќ особено ја подвлекува ‘Орфејевата веронаука’, по која
постој еден врховен Бог, господар на небото и земјата, на кому му се подредени
останатите богови, па додава: ‘Уште пред Орфеј Србите125верувале во еден врховен
Бог...а после Орфеј ова верување било званично и едно...Претечко на Светото Пи125

Според Константин Порфиригените, Србите биле населени на Балканот-немало Срби туку Траки.
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смо била Орфејевата Света Историја, напишана на метални плочки, кои се чувани
во некој храм на планината Балкан.’ Платон кажува, понатаму не обавестува Деретиќ, дека Орфеј ја открил поезијата, дека својата мудрост ја изразувал низ пророштво и дека оставил една космогонија, по која на почетокот била само вода и чврста материја. Потоа најпрво постанало времето...“.
Според Херодот, Траките биле најброен народ, како денес тн.словенски народи. Следи кај Бонифациј (VIII век) тн.словенски традиции до реката Рајна... биле
тракиски. Пак, тн.домовина на тн.Словени во Романија била само тракиска. Ова било повод римскиот песник Овидиј на тие простори да го научи тн.словенски јазик.
Следи заклучокот дека Македонците, како Пелазги, го говореле тн.словенски јазик.
Се кажа Извори, а овде и Орфеј=ор феј.Па ор-оро да се ори и да се феј=пеј/и.
Во прилог е Дионис=дианис=дианиш=пијаниш- Дионис бил бог на виното...
Херодот/Иродот...родот=род от; Херод/Ирод=и род-зборови со в(а)-н(а)-т(а).
А и: Афродита=а фродита=продит а: продит=породит=по-родит; а=женско.
Абориџин=а бориџин=бориѓин/боридин: пороѓен=породен- за домородец.
Па Порфирогенит=пор фиро генит: пора пиро женит=женет-бригиско ит=ет.
Порфирогенит бил Македонец-македонската династија- и со службен коине.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Кој јазик го научил римскиот песник
Овидиј...“, пиши: „Во Црна Гора постој уште едно племе од претхристијанските
времиња...Бавејќи се со поглавитото проучување на земјите и народите на Балканскиот Полуостров, дал трудови со голема научна вредност. Така тој во својот знаменит дел издаден и на француски јазик ‘La Peninsule Balkanique’ тврдел, измеѓу
останатото, дека современите дијалекти на српскиот јазик потекнуваат уште од
античките, одн. претхристијански времиња. Тука Цвииќ, истовремено, го поврзувал
древното тракиско балканско население со современото, словенско, изразувајќи
уверение за постоење на јазичен и етнички континуитет на српскиот народ на Балканскиот Полуостров...“.
Па за Филип и Александар Македонци како наши пишеле и повеќе автори...
Таков бил и Стефан Верковиќ (1821-1893). За него во книгава се наведува: тој „собрал и објавил збирка на древни словенски песни од централниот Балкан под насловот Веда Словена. Во песните на Верковиќевата Веда Словена, се пее за Орфеј,
Александар Македонски и другите словенски архајски херои. Верковиќевите објавени збирки после извесно време се прогласени за современ факсификат“.
Со тоа што стои „современ факсификат“, се потврдува дека постои заговор.
Овде се говори за „централниот Балкан“. Меѓутоа, никаде ја нема Македонија. Па било договорено, името Македонија да не се употребува. Место него било
внесено Румелија, според Ром=Рим=Рум, чиј главен град бил Битола со своја управа сè до Елада- од 1830 година. Таа била и под битолската соборна црква Св.Димитрија, која тогаш била под Цариградската патрјаршија- била укината Охридската
црква. Битола останала за сè важен центар до 1913 година кога Македонија била
поделена и уништена. До денес нејзиното доуништување е и од антимакедонштина.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Сипријан Робер (Cyprien Robert)...пиши што велел Демостен во Филипики за Филип: „Не само што не бил Грк[Хелен],
туку на Грците[Хелените] ниту им бил икаков род, туку ‘варварин’ од крајот, кој не
е убаво ни да се спомене, македонска ништарија, од Македонија, во која не можел
да се купи ни добар роб“.
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Во насловот Franciscus Maria Appendini…се кажува што Херодот пишел:
„Со кој јазик говореле Пелазгите ?...“, „...Пелазгите говореле со варварски јазик“.
„На ова место...во четврттиот век пред Христа, живее и работи Платон, кој
оставил свои списи воглавно во облик на дијалог. Во еден од тие дијалози, на кое
им посветивме посебно поглавје во вториот, на уште на делот на оваа расправа,
Платон ги споменува истите тие ‘Варвари’, кои дури и во негово доба уште говореле меѓу Грците со својот древен јазик...Со јазикот, од кого, по Сократовото објаснување во Платоновите дијалози, се развил грчки[хеленски] јазик. Платон дури изнесува поединост, која никако не е плод на неговата машта, туку стварност, која тој ја
запознал. Тој, наиме тврди, дека со тој ‘варварски’ јазик во Грција[Елада] на негово
време особено говореле жените, кои се поконзертвативни од машките и кои подобро од нив ги чуваат традициите. Првиот пример кој Платон тука го наведува, есте
еден збор потполно со српско созвучје...па ни можеме, а да не се чудиме, никој од
професорите Срби тој Платонов дијалог не го изучил, бидејќи, дека не е во прашање само еден српски збор, туку цел српски јазик“.
За време на Платон службен бил јонскиот, а народот си говорел пелазгиски.
„Така, ако се вратиме во овој тренуток на непрецизните Овидијевите обавестувања во неговите писма, упатени во облик на песни во Рим на неговите пријатели, познати под името ‘Тристија’, дека научил да говори, па дури и да пиши песни
на јазикот на ‘Варварите’, кој тој го назива час трачки, час дачки, гетски, скитски,
или сарматски, ипак ние и од ова негово обавестување можеме да направиме еден
сигурен заклучок, а тој е: Овидије, човек од перо, не кажува дека научил пет различни јазици, на кои ги пиши своите нови песни, туку со поедините називи секогаш се служи во еднина, те. или им испраќа вест на пријателите, да пее на гетски,
или пак се служи со некој друг назив, но секогаш во смисол, дека се работи за еден
едини ‘варварски’ новонаучен јазик. Према тоа, едино е сигурно: без обѕир, какво
име песникот ќе го употреби, секогаш се работи само за еден едини јазик, оти да не
било така, тој веќе на некој начин давно, да даде на знаење, дека пет различни имиња, означуваат пет различни говори. Значи, на брегот на Црно Море одјекувал секаде само еден јазик, а еден пак француски патеписец тврди, дека ист тој јазик го
чул секаде околу Црно Море, во Подунавјето и понатаму оттаму уште во тертиот
век после Христа...Ние за тој француски патеписец и дипломат говориме повеќе во
поглавјето за Овидиј, а овде само ќе го подвлечеме неговото тврдење, дека се работело за оној ист словенски говор, кој го чул и на Балканскиот Полуостров. Така
францускиот Millet од минатиот век пиши, понесен со некаква задивеност:
‘И тоа е нешто ! Тие заборавиле дека се браќа, ама од Црно Море до Јадранско Море ќе во рече добар ден со српски јазик’.
Ние исто така во друг дел на оваа студија повеќе ќе се осврнеме на спомнатиот француски етнолог, а овде само ќе истакнеме, дека по Миле, како и по нашите
бројни собрани сведоштва секогаш се работи за јазикот на српскиот народ...“.
Во насловот Кој јазик го научил Римскиот песник Овидиј...се кажува: „При
прилика на научните истражувања и традициите се земаат во обѕир...во рамките на
оваа студија имаме поглавје, во кое се говори за Платон и за ‘варварски’ јазик, кој
некогаш им бил заеднички и на ‘варварите’ и на Грците. Во Платоново доба уште
секогаш тој јазик го чувале жените, познати, како што Платон кажува, како почитувани старини на тлото на самата Грција. Нема сумливост, судејќи- не само по
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Платоновиот ‘Кратил’, туку и по мошне бројни географски називи на античка Грција, тој јазик-по Апендини- бил тракиски, по извесни други автори ‘словенски’...“.
Во насловот Claudius Ptolemaeus…наведува: „Зацело...Ерехтеј, наиме, бил
легендарен основач на Атина после потопот...А Херодот во врска со Атина и Атика
донесува две ствари:
- Дека народот на Атина и Атика биле пелазгиски;
- Дека еден Тракиец тврдел во разговор со еден Атињанин, дека тие во минатото биле браќа со иста крв...“.
Следи во насловот Грчки и латински...пиши: „Платон, кого поради неговите
мудрости го нарекле боженски, кажува дека во грчкиот[хеленскиот] јазик има многу зборови, кои истовремено им припаѓаат на говорната вештина на варварите; тој
го наведува нпр. зборот υδωρ ‘вода’, со која исто така се служат Фрижаните“
„Како умен човек, Платон се интерсирал за многу проблеми. Бидејќи помлад од Херодот (Платон е роден само две години пред Херодотовата смрт), тој морал да ги познава списите на ‘таткото на историјата’, кој опишувал како настанал и
се зголемувал грчкиот народ, како како се развил грчкиот јазик. Уз тоа, чинителот,
кој и Херодот го потврдил, дека во неговото доба во Грција се говорело уште со
‘варварски’ јазик, па према тоа и за време на Платон...“.
„Па со тоа...Еве, како гласи тој Херодотов текст: .... (на коине, Р.И.)
‘...Потоа настанал грчки јазик, употребуван секогаш со тој истиот (те. напоредо со ‘варварски’ јазик), како што мене ми се чини. Навистина, одвојувајќи се
од Пелазгиското (те. стебло), бидејќи слаб, од мал во почетокот, се зголемил во
мноштво, заблагодарувајќи им на Пелазгите, кои му приоѓале како и многу други
варварски народи’ “.
Бидејќи хеленскиот јазик произлегол од пелазгиски,тој бил само пелазгиски.
„А само малку пред во истата книга, Херодот го поврзува и ‘варварски со
Пелазгите’...‘Пелазгите говореле со варварски јазик’ “.
Следи хеленскиот јазик како пелазгиски бил само варварски.
Во Додатокот, За српското име и за староста на српскиот народ се наведува:
„Со тоа во врска напоменуваме, дека англискиот професор H.D.F. Kitto…“.
„За Херодот овој англиски историчар вели:
‘...тој (те.Херодот) ги сматра Грците од Јонија како варварски народ, кој е
погрчен’ “.
Следи заклучокот, никогаш немало било каков одвоен народ Хелени од варварите. Па варварите биле сточари, а Хелените поморци- пирати- плачкаши.И затоа
Хелените во Јонија биле, покрај поморци, и сточари- за ова Хелада немала услови.
Во насловот Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј (живеел од 43.г.п.
н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море) се вели: „Па овде да се потрудиме...Франа-Марије Апендини...продолжува Апендини,дека Пелазги биле Траките и Скитите, при што нас не упатува на Херодот, кн. II; Тукидид, кн. II и IV и
Страбон, кн. VII. Потоа тој изричито кажува, дека знаеме (sciamus), дека Пелазги
не биле само во Грција, туку и во нејзините соседни земји, како нпр. во Италија, по
сведоштво Херодотово (кн. I), Диодор Сицилиски (кн. XIV), Дионисиј Периегета и
Дионис Халикарнаски. Освен тоа, Страбон јасно рекол, дека Италија била запоседната од Траките: ‘Italiam a Thracibus quoque fuisse possessam, ut clare fatetur Strabo
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…’ (lib. XII), а Траките биле и Фриги, или Тројанци и Хенети, кои се сместиле во
аголот на јадранскиот залив (in Adriae sinus angulum…), ...“.
Во насловот Franciscus Maria Appendini…се вели: „Оние меѓу читателите...А
тоа треба да се оствари вотолку повеќе, што од фон Бисинговата расправа дознаваме, дека Туиршите, или Тирсените, одн. Етрурците едно време се ширеле по целиот
Егејски Базен, сè до тракискиот брег, како и дека на тој широк простор наидувало
на нивни траги уште во историско доба... Меѓутоа по енциклопедијата Паули-Висова, по Милер-Деек и по Е. Мајер- да се заклучи, дека писателите често вместо
Етрурци споменувале Пелазги, што ги молиме читателите да ги поврзат со оние,
што кажавме за Етрурците-Рашаните и за истражувањето на нивниот јазик во поглавието за ‘Староста и распространетоста на илирскиот јазик’ “.
Во насловот „’De illyricae lingua…’ …“ се истакнува: „Уз Ненад Ѓорѓевиќ,
историчар, еден друг српски истражувач се бави исклучиво со дешифрофање на
етрурските натписи и тектстови. Тој етрурсколог е Свети Библија, кој околу Божиќ
1981.г., објавил свој членок, чиј наслов е формулиран така, да звучи како одговор
на насловот на господинот Ѓорѓевиќ: ‘Рашани, а не Етрурци’. Членокот е објавен
во српските новини ‘Канадски Србобран’. Ние овде од тој членок ќе наведеме само
еден мал, ама мошне речит одломок:
‘Низ последните два века се правени безбројни покушаи да се открие тајната
постапка и потеклото на етрурскиот јазик, па во таа цел се давани безбројни противречни објаснувања. Се мислило, дека, ако се открие тајната откаде потекнува
етрурскиот јазик, дека само по себе ќе се открие тајната и потеклото на Етрурците.
Тоа било потполно исправно резонирање, ама тие, покрај сите настојувања, не ја
откриле. Западните писатели покушале тоа да го пронајдат, споредувајќи ги корените и зборовите на етрурскиот јазик со 27 други јазици и дијалекти, меѓу кои некои биле дури од Централна Африка. Британскиот писател James Wellard во својата
книга The Search for the Etruscians сите по ред ги споменува, ама не наведува нити
еден словенски јазик...’“. (Врз тн.словенски јазици има очигледен заговор, Р.И.)
Следи никој не го споредил со јазикот на соседот во Далмација и Словенија.
„Но не се работи само за тоа. Господин Билбија наведува и докажува, дека
етрурскиот може да се дешифрира (во останатото, тој го дешифрирал потполно!) не
со помош на српскиот јазик и исклучиво со помош на него, туку дешифрирањето
може да се оствари само со примена на Кириличните вредности на етрурските слова ! Во врска со тоа ќе биде во западниот свет многу бука...
Неизмерно жалејќи го ваквиот став на западната наука, ние ќе се надоврземе
на претходните два одломци само неколку реда, кои ги напишал Долчи- точно пред
227 години ! Нека тој навод покаже, во што се состој влијанието на германската
берлинско-виенска школа, која ја прифатиле сите академии на науки, заедно со српската, а со сврха на потполно уништување на Српската автохотонистичка школа !
Нашиот писател цитира едно сведоштво за Етрурците на Марко Порциј Катон во неговото дело ‘Origines’, во кое- измеѓу останатото- се кажува, дека последен етрурски град паднал под власт на Римјаните 295.г. пред Христа, ама, дека и
покрај подоцнежната надмоќ, Рим никогаш не можел на Етрурија да í го наметне
својот латински начин на пишење“.
Во насловот Срби и постанок на писмото, а поднасловот в) Cyprien Robert за
кирилицата и српското писмо воопшто, се наведува:
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„Сосем другчие од Србите, кои ова прашање се однесува, се држел Французинот Сипријан Робер, кого исто тоа прашање не морало да се однесува. Во оваа
студија ние повеќе пати го споменавме неговото дело во два тома,‘Словенски свет’,
па тоа поново го чиниме и овде, задржувајќи се исклчиво на томот II.
Говорејќи на стр. 229. за напорите на латинските мисионери, Словените да
ги привлечат кон себе низ верата, Сипријан Робер го истражувал мислењето, дека
на самиот почеток на христијанската ера морало да има книги пишени на словенски јазик. Навистина, кажува тој, дека северните слависти го одбиваат тоа тврдење
како прва изузетна писменост на Кирил и Методиј. Ама што се однесува на славистите од југот: ...(на француски јазик, Р.И.)
Со други зборови: ‘Славистите на Југот сматраат, дека Кирило само ја обогатил и дополнил литургијата на една книжевност, која веќе постоела...Ова мислење се чини поразумно.’
Одма потоа, С. Робер го продолжува своето излагање, тврдејќи, дека изгледа
неверојатно,дека еден народ како Баличките Срби (кои странците ги викале Венди),
кои биле мошне активни, кои се бавеле со трговија, кои имале свои богати градови,
свои убаво украсени храмнови, итн., е неверојатно, значи, по него, дека такви луѓе
не поседувале писменост.
‘Но ќе ми рече некој, пиши Робер: ‘Зошто од таа писменост не останало нешто? Дека имале пишани споменици, до нас би допреле бар најкратки натписи.’ Јас
на тоа не одговарам, продолжува Сипријан Робер, дека тие натписи можеле да постојат, дека тие можат да постојат и денес, а за нив да не се знае. Кој, се прапшува
тој, обраќал внимание, нпр., на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив на секого, додека славистите на него не предупредиле? А нашиот словенски манускрипт
во Ремс, пишан на глаголица, низ векови не го сметавме за коптски ракопоис? А
бугарскиот учен монах Храбри од десеттиот век, нели тој рекол: ... (француски,Р.И)
Тоа значи: ‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти и рези (чертами и рјезами). Не можат појасно да се означат руните’.
Овој вид писма, продолжува одма после горниот навод на Сипријан Робер,
се најдува- воостанатото- врежени на поголем број садови и предмети, кои стигнале до нас од Ведите од Балтикот. Но уште повеќе од тоа: кога исцрпно се анализираат фрагменти на паганските песни на чешкиот народ, кој ги открил М. Ханка, ќе
запазиме со изненадување во нивниот стил веќе една формирана и прецизна синтакса и граматичка конструкција на многу поправилни од оние, кои ги најдуваме на
спомениците од периодот после тој првобитен јазик. Од тоа несумливо произлегува, дека тие пагански песни се заостаток на некоја школа, можда на високо нивоа,
која цветела кај Словените, пред нивното преобратување во христијанство“.
Следи да се разберат тн.Словени само како Повеќебожци, но не Христијани.
„Со осетливост, која- после Сипријан Робер- изгледа- не им недостасувал на
српските научници, тој по секоја цена настојува, да докаже постоење на словенска
и српска писменост пред христијанската ера. Во таа сврха, тој на страна 230. на
‘Словенски свет’, споменува:
‘еден учен Илир- Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под насловот
‘Хиероглифика словенска’, во кој ги насобрал сите сведоштва, со цел да докаже,
дека навистина пред Христа постоеле словенски хиероглифи. Ние можеме да сумњаме, какува Сипријан Робер, дека Словените имале еден потполн хиероглифски
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систем, ама- руните ги познавале, а ако постој само мал број натписи овој вид, криви се зимите и мразевите, кои далеку преку две илјади години преминувале и преку
гробовите на давните словенски јунаци.’
Понатаму дознаваме, секогаш од истото Роберово дело ‘Словенски свет’
(стр. 231.), дека извесен M. Frachn од Петроград 1835.г. објавил една занимлива дисертација за најстарото писмо на Русите. Писателот цитира во таа своја расправа
еден арапски автор, по име Јакуб-ел-Недим, кој го пишел своето дело 987.г. Ел-Недим говори за еден пратеник на својата раса, пратен на рускиот цар-всушност, Робер кажува ‘крал’- и за тоа, што тој пратеник видел во далечната руска земја. ЕлНедим во тоа обавестување додал и една копија на писмо, со кое Русите во тоа доба
се служеле. M. Frachn- кажува Сипријан Робер- објавувајќи ја копијата на тоа писмо, го засновал на нему еден систем, кој апсолутно е веројатен“.
Се кажа: „...‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти и рези (чертами и рјезами). Не можат појасно да се означат руните’ “.
Бидејќи Етрурците пишеле со руни, кои биле „црти и рези“, еве ги и Русите.
Русите пишеле со рецки. Следи тие биле Рецкари. Кога Русите го презеле
словото од Солунските Браќа, тие постанале Словени. Бидејќи тогаш не постоел тн.
старословенски јазик, Русите постанале Словени со тн.стар-грчко (коинско) слово.
Ова говори, Русите постанале само тн.старо-грчки (коински) Словени. Следи цариградскиот патријарх Фотиј пиши, дека Русите се изјаснале за Словени- 860 година.
Бидејќи Русите до 860 година не биле Словени, од Фотиј сè не прикажуваат.
Русите биле само Рецкари (Рунари) како Етрурците- тие го имале и Перун.
Слободан Јарчевиќ,126во насловот „Тајни на старите писма“,на стр.19, пиши:
„Старите писма настанале во давно време пред родување на Цивилизацијата, која го измакнува точното одредување. Со сигурност не може да се одреди ни
местото на првата писменост, нити јазикот на кој се пишани првите пораки за меѓучовечката комуникација.
Едно од најстарите писма е и винчанското. Со своето искрснување, ги изненадило археолозите, лингвистите и историчарите.Ги приморало да ги поместат границите на почетокот на цивилизацијата подлабоко во минатото, а тоа е родување
на цивилизацијата се поврзува за поднебјето на балканскиот тек на Дунав. Писменоста на жителите на винчанската култура, сите изгледи- што се однесува староста,
не измакнува пред онаа во Месопотамија. А Месопотамија е сматрана колевка на
културата. Покрај староста, винчанското писмо предизвикало недоумица меѓу научниците оти, со обликот на своите знаци, најповеќе потсетува на современата српска кирилица и наговестувајќи дека била узор на ликијското и лидијското писмо
во Мала Азија и етрурското на североисток на денешна Италија. Непобитна сличност на овие четири стари писма, упатува на заклучок дека жителите на тие области, ако не биле исти, а тогаш мошне сродни. Изгледа повеќе не е потребно да се
трага за потеклото на современата српска кирилица, оти наведените писма и народи кои со нив се служеле постоеле на овие подрачја пред него што Грците се формирале како народ на Балканот и пред него што ги освоиле ликиските и лидиските
области. Ако српската кирилица потекнала од винчанското, лидијското, ликијското
или етрурското, тогаш мора да се прифати и тоа дека Србите се претхристијански
жители на подрачјата на кои и денес живеат. Но, тоа повеќе и не е спорно, оти таа
126
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тајна ја разоткрил Светислав Билбија од Институтот за етрурски истражувања во
Чикаго. Тој, со помош на српскиот јазик и српската кирилица, го декодирал етрурскиот, ликијскиот и лидијскиот јазик, во кои нашол зборови зачувани во сите европски јазици, ама и намерливо најповеќе тие стари зборови се во српскиот јазик.
Нема изгледи да би можело да се оспори ишто од ова тврдење на Светислав
Билбија. Посебно не содржината на текстот на еден камен, зачуван на околу 60 милји северозападно од Рим. На него пиши: ‘Ала сипа жер на Перуна’.
Сите тие зборови, ги гледаме, во истиот облик и во денешниот српски јазик,
со тоа што ние денес кажуваме ‘жар’, а не ‘жер’. Оваа етрурска реченица така е читлива, да може да се прочита, почитувајќи го нашиот денешен правопис. Дека содржината е правилно декодирана, го потврдува и сликата на каменот, за која говори
оваа реченица Насликан е словенски бог Перун со копје и друга војна опрема, а испред него се гледа аждаја.
Така, уверливо, декодирање на реченицата за аждајата и Богот Перун, С. Билбија применува и кај други текстови. Поинтересно е да се наведе и текстот во кој
соопштува дека рашански племеник (Етрурците себе се викале Рашани) ги посматра боречките такмичења кои се одржуваат секоја четврта година ! И овде, вклесаните слики ја потврдуваат точноста на оваа содржина на оваа порака- е насликан
племеник и мноштво народ на еден стадион.
На територијата на Италија, се пронајени многу камени блокови со текстови
со различна содржина. Светлослав Билбија, во книгата ‘Загребачка мумија, ликијски, лидијски и етрурски пишани споменици’, Институт за етрурски истражувања,
1989, Чикаго, наведува повеќе декодирани етрурски текстови. Тие содржат: упатства за раковање со свежо месо и друга храна, потоа- поука за лечење на болесници, дочекување на гости, вежби на наоружени војници, а се пронајдени и описи од
историја. Содржините повеќе потсетуваат на лекциите од школите, отколку на пораки од споменици. Е нелогично дека луѓето тогаш, со макотрпна работа на камен,
подигале споменици во населбите и покрај патиштата со така безначајни содржина,
каква, е на пример, упатството за раковање на намирници. А, ако претпоставиме
дека тоа биле лекции за ученици, не е уверливо дека учителите каменот би го употребувале вместо табла. И во тоа време луѓето можеле да користат некоја равна површина, темна боја, на која, со варовник, можеле да пишат и тоа напишано да го
избришат со влажна крпа.
Да се потсетиме, од тоа давно време, археолозите пронајдувале плочкици од
печена глина. На нив, најчесто, се впишувани книговодствени податоци за количината, квалитетот и вредноста на робата. Затоа, не е никаква бесмислица да се тврди
дека глинените плочици ги користеле и професорите во школите. Ама, ако на тие
плочкици учените имале лекции од разни предмети, тогаш мора да се сфати дека на
‘книжарите’ би им било мошне тешко за илјада ученици да врежуваат десеттина
илјади лекции во секоја поединечна плочичка од глина. Можда му паднало на ум
на некој од истражувачите во Етрурија на некоја мека глина можат да се пренесат
врези од камен. Е доволно на каменот да се наслони равна глинена површина и сите слова би биле пресликани. Еден текст, врежен во камен, може да го пополни неограничен број глинени површини и така да се произведат на илјада лекции од од
секој од предметот во школата.
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Ваков заклучок ни дава одговор зошто онака едноставни содржини во каменот- заради умножување, обавено најмалку два милениуми пред Гутемберг.
Разлог за ваква претпоставка за функцијата на вклесаните текстови во камен
кај Етрурците е најден во чинителот дека етруското писмо се чита од десно налевословата во тоа писмо, со облик, се обратно во однос на кириличните и изгледаат како нивен одраз во огледало. Ама, ако се пренесе од камен на глинена површина, постанува како кирилично и тогаш се чита од лево на десно.
Книгата ‘Загребачка мумија, ликијски, лидијски и етрурски пишани споменици’ на Светислав Билбија обилува и со други изненадувања, кои поттикнуваат на
размислување и наша претстава за давното минато на европските населби“.
Изложено се наведува само со цел да се објасни со векови за заговор врз тн.
Словени, чиј јазик бил само јазик на Белците (Пелазгите)- варварски=пелазгиски.
Заговорот е очигледен-авторите ги одбегнувале Словенците и Далматијците.
Белците како Пелазги имале едно исто потекло,чие се поврзувало со ист род.
Олга Луковиќ-Пјановиќ во поднасловот г) Franciscus-Maria Appendini,пиши:
„Пред него што го преведеме горниот текст, сматраме, дека е потребно, да
кажеме нешто за Египет, кој се споменува одма после Херкул. Египет, за кого овде
е збор, е име на Данајовиот брат. Двата брата, Данај и Египет, владееле истовремено со Долен Египет, иако биле родени во Горен Египет од таткото Бел. Меѓутоа,
Данај покушал да го смакне својот брат Египет, во што не успеал, те така бил присилен, да бега, како што се сматра- околу 1572. год. пред Христа, или- по некои
антички историчари- еден век подоцна. Тоа е оној познат Данај, кој владеел со Арг
во Грција, по кого Грците се нарекле Данајци...
Да се вратиме напред на наведениот Апендинијев текст, во кого тој кажува:
‘Името на создавачот на старата глаголска азбука не е непозната...Инаку,
фригиските слова биле постари од Херакле, па дури и на Египет, зашто известува
Херодот кај Клемент Александријски; вели, наиме Клемент: ‘Херодот кажува, дека
Херакле, бидејќи бил пророк и познавач на природната наука,ги прифатил од Атлант Варваринот Фрижаниот столбовите на светот.’
Колку ни е познато, ова никогаш не е простудирано, ниту обработено како
што треба. Херакле е мит...“.
Херодот, I-56, вели: „На овој одговор, од сите што му дошле, Кројс...Истражувајќи, нашол дека Лакедајмоинците и Атињаните се пред другите; првите меѓу
дорските, а вторите меѓу јонските племиња. Тие биле најценети. Атињаните биле
старо пелазгиско, а Лакедајмонците хеленско племе. Едните никаде не излегувале,
а другите биле мошне подвижни. Имено, за време на кралот Девкалион живееле во
земјата Фтиотида, а за време на Дор, синот на Хелен, на просторите под Оса и под
Олимп. Земјата се викала Хистиајотида. Кога од Хистиајотида биле протерани од
Кадмејците,се населиле околу Пинд, на земјата која се викала Македнон. Оттаму се
преселиле во Дриопида, а од Дриопида дошле на Пелопонес и се нарекле Доријци“.
Па „Атињаните биле старо пелазгиско“ племе, а Македонците само Пелазги.
Херодот, VI-45, вели: „На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски Логор,
кој се наоѓал во Македонија, нападнале Бригите, трачко племе...“.
Херодот, VII-73: „Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителна разлика. Фригите, како што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со нив во Европа, се викале Бриги, а кога преминале во Азија, заедно со ме-
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стото на живеење, си го смениле и името во Фриги. Арменјците биле оружани како
Фригите зашто биле преселници од Фригија. И на едните и на другите водач им
бил Артохм кој за жена имал Дарејева ќерка“.
Едно исто биле Пафлагонците,Ерменците и Фригите,како што биле Бригите.
Херодот, II-2, пиши: „Египќаните, пред да дојде на престолот Псаметих, мислеле дека се тие најстариот народ на светот. А кога крал станал Псаметих, посакал
да утврди кој е тој народ којшто настанал прв, па оттогаш Египќаните сметат дека
Фригите се постари од нив, но дека тие се постари од сите други…“.
Па „бекос“=пекос=печос-пекара пеке=пече; лепра=леп пра =правам- лебара.
А болниот од лепра е бел како да излегол леб од пекара-лебара од печење.
ГРЧКИ И ЛАТИНСКИ НАСТАНАЛЕ ОД ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Грчки и латински- јазиците настанале
тек во Европа од пелазгиски или од Платона до Индо-европски мит го пиши и ова:
„Emile Burnouff- далеку од тоа дека е осамен во своето тврдење, кажува, на
стр 57. на својот ‘Есеј за Ведите’, дека:
‘грчки и латински- произлегуваат од пелазгискиот јазик...’
‘…le grec et le latin…dérivent également du pélasge…’
Меѓутоа, заблагодарувајќи им на извесни истражувачи знаеме, дека подрачјето на тв. ‘пелазгиски јазик’ се простирало и многу подалеку од медитеранската
област. На жалост, сè што е во врска со Пелазгите воопшто, во традиционално признатата наука е обвиено во магла, почнувајќи од самото име ‘Пелазги’. Меѓутоа,
објаснувањето на тоа решение е мошне едноставно, од становиште на српски јазик,
додека тргнувајќи од западно- европските јазици до ден денес не можело да се најде. Истите тие светлопути Пелазги живееле и многу понатаму од Средоземјето, по
Алпите, а многу минатовековни автори еноставно ги идентификувале со старовековните Срби, кои, како во целата оваа студија доаѓале до изразување, многу подоцна, тек кој век по Христовото родување, се назвале Словени“.
Србите како народ историски не биле познати, туку само според срб=срп, а
не Словени туку само Склавини биле познати само од 5 век- на Балканот од 6 век.
Поради важноста на насловот, целиов во потполност и го пренесувам.
„Па со кавка магла е обвинено сè што е во врска со тие мистификациски Пелазги, нека ни покаже следнот одломок на Кристијан Шнелер (Christian Schneller):
‘Da aber das Rhätische dem pelasgischen angehörte, so lässt sich
dafür im Griechischen und Lateinischen ein ählicher
Anknüpfungspunkt finden...’
‘Meinen Lösungsresultaten zufolge steht das Rhätische in der
pelasgischen Sprachfamilie so, dass es später als die durch das
Latenische vertretenen italischen Sprachzweige, dabei aber früher
als die altgriechischen Dialecte sich von pelasgischen Hauptstocke
ablöste und in seiner Ausbildung einen Theils dem Griechischen,
Theils dem Latenischen analogen Weg nahm, dabei aber Theils
mehreres Alte getreuer bewahrte, Theils auch an Farbe und
Formfülle vieles einbüsste...’
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Претходниот текст од Шнелеровата расправа под насловот ‘За такавиканите
рециско-етрурски натписи’:
‘Бидејќи јазикот на Реција му припаѓа на пелазгискиот, за него може да се
најде допирна точка во грчкиот и латинскиот...’
‘По резултатите на моите истражувања, јазикот на провинцијата Реција í
припаѓа на пелазгиската јазична група. Тој, како подоцна италските јазични ограноци, кои се развиле од латински, како и пораните старигрчки дијалекти- рецискиот јазик, значи- како грчки и латински- се развил од главното пелазгиско стебло. Во
својот развиток тој бил делимично сличен на латински, а делимично на грчки, при
што делимично повеќе зачувал од двата тие јазика стари обележја, делимично пак
изгубувајќи доста, што се однесува на особеноста и полнината на облиците...’
На жалост, Шнелер не ни објаснува, откаде огранок на ‘пелазгиски јазик’ во
Реција, како што обично се зема, дека Пелазгите ја населиле Грција, па и Италија...
Но откаде она во Алпите ? Оти античка Реција, за која овде е збор, се протегала од
двете страни на Алпите, кои дури со овој дел се називале ‘ретски Алпи’, заземајќи
дел од денешен Тирол и Баварија, а и Швајцарија. Ни е неможно овде да влегуваме
уште во извесна теорија, по која старите Расени (те. Етрурци) бил слегле од наведените делови на Алпите во нивните подоцнежни седишта во Италија.
Значи, откаде на Алпите народ, чиј јазик í припаѓа на ‘пелазгиската јазична
група’ и која, према тоа, е сроден со латински и грчки ? Створена е, вистина, ‘индоевропска теорија’, но и по неа стварите не изгледаат многу појасни. Меѓутоа, ако
ли собериме сè што во оваа студија е изнесено за автохтоните антички Срби, подоцна Словени, кои од Подунавјето се разминале по цела Европа, со тоа стварта необично се упростува... Ако ли се сетиме- после тоа- дека Пелазгите оделе уз текот
на Сава, па го преминале и продолжиле понатаму во истиот правец, тогаш навистина постанува некорисно, во оваа смисла ма што повеќе да де додаде. Кон тоа да го
додадеме тврдењето на Јан Колар, дека Словените биле и пред Келтите, и пред Римјаните во цела Италија, не само во нејзиниот венецијански и ламбардиски дел, туку и во денешна Швајцарија, па и во Тирол, делот на Баварија, во Реција и во Норикум. Кога така ги поставиме, стварите, постанува сè така јасно, да појасно не може
да биде.
Значи, Шнелеровите примедби за ‘пелазгиските’ елементи во јазикот на Реција како и за неговата сродност- од една страна со грчкиот, од друга страна со латински- поново ја потврдува тезата за присуството на античките Срби во тој дел на
Европа. А тоа го потврдува понајповеќе и неговото некогашно објаснување, дека
јазикот на Реција ‘делимично повеќе ги зачувал од двата тие јазика старите обележја...’ Тоа е потполно природно, оти словенските дијалекти зачувале многу од старите обележја на древниот српски јазик, на чии темели се развил- пред сè- грчки, а
по него латински.
Ако ли преминеме од Шнелер на Грегор Данковски, ќе ја најдеме поново таа
иста тема, само усмерена во друг правец. Оти- Данковски цел живот му го посветил докажувањето на приоритетот, што се однесува на староста, како тој редовно пишел ‘словенски јазик’. Неговите дела останале во прашните аглови на библиотеката, оти таква е човечката благодарност према луѓето со изузетна ученост,
кои сакале, најсветлиот дел на својот ум да им го пренесат на другите и да остават
на иднината.
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Ако овој труд на професорот на грчки јазик и библиотекар на кралската библиотекар во Пресбург се анализира, на тоа би требало да му посветиме томови од
неколку илјади страни ! Нас овде не занимаваат првенствено две негови дела:
- Homerus Slavicis dialectis cognate lingua scripsit,
ex ipsius Homeri carmine ostendit…
- Die Griechen als Stamm… und Sprachverwandte der Slawen,
historisch und philologisch dargestellt...
- Хомер пишел со познат диалект на словенски јазик,
од самото Хомерово пеење покажал...[Диалект=дворект-рекот: рекит=речит]
- Грците како племенски и јазични сродници на Словените,
прикажано историски и филолошки...
За вообичаената, традиционална наука, заснована на- во почетокот на потполно елиминирање на Словените вопшто, а Србите поготово, а подоцна- на земање на Словените во обѕир само тогаш, кога е неизбежно, двата горни наслови се како одек на нешто, што се случува на друга планета! Во западна Европа, каде само
во послевојните години отпочнува да се учи руски- воглавно, уз занемарување на
другите словенски јазици, овие два наслова звучат неверојатно. Најдобар доказ за
тоа е чинителот, што одвај сум можела да се послужам со споменатите дела во париската Национална библиотека од напаѓаната прашина, а листовите, кои овде можда никој никогаш не ги прелистувал, биле готово слепени...
Во првиот од овие два дела ќе најдеме, како што вопотполност насловот
кажува:
‘Iliados Liber I, 1-50, Slavice et graece idem sonans et significans,
adjecta nova versione latina et commentario craeco-slavico.’
‘Првата книга на Илијада, стихови од 1. до 50, кои на словенски и на грчки
исто звучат, уз додаток на новиот латински превод со грчко-словенски коментар.’
А тоа значу- понајпрво- дека Данковски, што веројатно бил уште чест случај
во негово доба- течно говорел и грчки и латински! Дека неговото знаење било така
длабоко, можел паралелно да преведува во стихови, трудејќи се редовно, да го реконструира ‘Хомеровиот јазик!’ А ние знаеме, дека Хомеровиот учител го познавал
пелазгискиот јазик и пелазгиското писмо ! Исто се знае, а тоа го потврдува- во прв
ред- Платон, дека Грците долго воопшто не ја разбирале Илијада, туку имале учители, кои им толкувале... Има во врска со тоа безброј проблеми, кои во оваа прилика не можеме ни да споменеме! Ама, ако преминеме ли на другото споменато дело
на Данковски ‘Грците како племенски и јазични сродници на Словените, ќе го најдеме на стр. 18. неговото тврдење:
‘Es ist offenbar, dass man noch zu Homers Zeit zwischen der
griechischen und thraciischen Sprache keinen Unterschied machte.’
‘Hekatäus aus Milet, der 500 Jahre vor Christi Geburt lebte,
bezeugt nach den zu sener Zeit vorhandenen Denkmäler, dass vor
Alters ganz Griechenaland von Barbaren bewohnt war. Attika
sagt er, hatten jene Thracier inne...“
Die Athenienser sind daher ursprüngich Thracier (Slawen), sie sind nach
Herodots Zeugniss erst nachmals zu Hellenen geworden, und haben
ihre Ursprache (die trachische, d.i. slawische) beibehalten...
Strabo findet diese Erscheinung ganz natürlich. Die Thracier und Epiroten,
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sagte er, wohnen bis jetzt (19 nach Christo) an den Seiten Griechenlands, um
wie viel mehr muss vormals als jetzt Griechenland von diesen Völker bewohnt
gewesen sein, da die Barbaren noch den noch grössten Theil Griechenlands,
welches ohne Widerrede dermalen ein eigenes Land für sich ausmacht,
bewonhnen. So besitzen die Thracier Macedonien...’
‘Е јасно, дека уште во Хомерово доба не се правела никаква разлика измеѓу
трачкиот и грчкиот јазик.’
Хекатеј од Милет, кој живеел 500 години пред Христовото родување, сведочи на основ спомениците на негово доба, дека во старината цела Грција била населна со варвари. Атика, кажува тој, ја имале Траките...
Атињаните127 затоа со потекло се Траки (Словени) и по Херодотовото сведоштво тек подоцна постанале Грци, задржувајќи го својот првобитен јазик (тракиски, те. словенски)... [место Грци само Хелени]
Страбон ја најдуваа таа појава сосем нормална. Траките и Епиротите, кажува тој,живеат до денес (19.г. по Христо) покрај Грците,а колку повеќе отколку денес некогаш Грција морала да биде со нив населена,бидејќи варварите уште секогаш
го заземеле најголемиот дел на Грција. Така Траките ја поседуваат Македонија...’
Не можеме доволно да подвлечеме, во колкава мера Данковски ја потврдува
целата документација изнесена во текот на оваа студија. Не ни е можно да влегуваме во сите негови поединости, оти тоа во многу би било поновување на речените
ствари потполно независни од него. А таа согласност оди дотаму, говорејќи- малку
после наведениот текст за Гетите, за жители на Мезија, за Дачаните, кои сите имаат
ист јазик, тој го споменува царот Константин:
‚...der Kaiser Konstantin...allein er kommt in der Erzählung
mit Dalemil, einem alten böhmischen Geschichtschreiber überein...
‚Es ist ein Land, sagt Dalemil, in serbischer Zunge...’
(‚W SERBSKEY YAZIKU gest zemie...’)
‘...царот Константин,тој самиот во приказната се сложува со Далемил, со
еден стар чешки писател на историјата...
‘Има една земја, кажува Далемил, каде се говори СРПСКИ...’
Овој цитат Данковски го прикажал во таков контекс, да излегува јасно, дека
сите тие Траки кои тој ги споменува, па Гети, Дачани, Мижани, итн говореле со тој
ист, те. СРПСКИ ЈАЗИК...Но тој оди уште и понатаму во согласност со основната
идеа на оваа студија, тврдејќи, дека околу Црно Море, на кого му ја дадодава и Мала Азија живеел еден народ, од кого подоцна произлегле Словените- за Србите.(Die
Küsten des Schwarzen Meeres und Kleinasien wurden von einem Volke bewohnt, aus
dem nachmals die Slawen und Helenen hervorgetreten sind...)
На стр. 22 на споменатото дело, Данковски дословно пиши:
‚Der thracische (slawische) Stamm betrat um Vieles früher als
dr hellenische die Bahn der wissenaschaftlichen Bilidung; denn
Orpheus, der Slawen rühmlicher Ahnherr (lebte 1000 oder 2000
Jahre vor Plato, so weit reicht die Lebenzeit des Orpheus ins graue
Alterthum, dass Plato diselbe nicht mehr bestimmen konnte) war
die erste Religionslehrer in Griechenland, und seine Schüler waren
die Erfinder der philosophischer Sprache.
127

Во Атина за машко курос-а, а женско кора=к ора- к=х, ора=ора: о како(ко=к) девојката ора-меша.
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Plato, den man wegen seiner Weisheit den göttlichen nannte,
sagt, dass es in der griechischen Sprache viele Wörter gibt, die
zugleich der Sprachart der Barbaren angehören, und führt z. B. das
Wort υδωρ Wasser an, dessen sich auch die Phrygier bedienen...’
Сè што Данковски рекол, е значајно, ама можда претходниот навод од сите е
најзначаен:
‘Тракиско (словенското) стебло многу пред што грчкото се нашло на патот
на знаењето; оти Орфеј, славниот предок на Словените (кој живеел 1000, или 2000
години пред Платона; времето на Орфејевиот живот оди така далеку во минатото,
да ни Платон повеќе не можел да го одреди)- оти, значи, бил првиот верски учител,
во Грција, а неговите ученици се пронајдувачи на филозофскиот јазик.
Платон, кого поради неговите мудрости го назвале боженски, кажуваат, дека
во грчкиот јазик има многу зборови, кои истовремено í припаѓаат на говорната вештина на варварите; тој го наведува нпр. зборот υδωρ ‘вода’, со која се служат исто
така и Фрижаните.
Во белешката испод текстот Данковски го дава дорскиот облик Fυδαζ, во кого се гледа уште јасно, заблагодарувајќи на словото ‘дигами’ (F), изгубено во доцниот грчки, српски, па онда општословенската ‘вода’.
Споменувајќи го Платон, Данковски ги упатува читателите на неговиот дијалог ‘Кратил’, ‘Кратило’, (Κρατυλοζ), за кое е напишано многу расправи. Ни еден
од сите автори не покушал да изведе ни еден едини пат заклучок, кој би се однесувал на вистината на овој ‘варварски’ јазик, чии примери Платон во текот на тој дијалог ги изнесува посредно- преку Сократ. Тоа така во овој случај се поновува методот на примената на студијата на етрурскиот јазик; се земаат во обѕир сите јазици
на светот, па и црнечки, ама никако и ни само еден словенски. Има писатели кои
тврдат, дека тој дијалог бил дури и со сатирична природа. Некои се прашуваат, што
воопшто е вистинската цел на ‘Кратил’ ? Против кого е уперен ? Против некое лице, или некоја школа ? Во колкава мера во неа е застапена шалата ? Интерпретациите на овој Платонов дијалог се толку различни и така бројни, да од нив може да се
направат цели листи...Во една изгледа дека бројни автори ипак се сложуваат, а тоа
е- дека ‘Кратил’ е дело, во кое по прв пат се појавува ‘филозофијата на јазикот’...
Меѓутоа, сè тоа ипак не дава јасна слика за овој дијалог, те имаме впечаток, дека во
сите тие интерпретации има доста ‘движење по круг’, од кого нема излез.
По нашето скромно мислење, стварта е многу поедноставна отколку што
изгледа:
Како умен човек, Платон се интересирал за многу проблеми. Бидејќи е помлад од Херодот (Платон е роден само две години пред Херодотовата смрт),тој морал да ги познава списитена ‘таткото на историјата’, кој ги опишувал како настанал
и се зголемил грчкиот народ, како и како се развил грчки јазик. Уз тоа, чинител е,
кој Херодот го потврдил, дека во негово доба во Грција уште се говорело со ‘варварски’ јазик, па према тоа и за време на Платона, за што нешто дознаваме управо
од овој дијалог. Иако Грците не покажувале ни смисла, ни интерес за страните и
‘варварски’ јазик, Платон ипак морал да има извесни искуства и сознанија, што се
однесува бар за оној ‘варварски’ говор, кој имал прилика дека уште и во негово
време се слуша во Грција. Освен тоа, Платоновиот учител Сократ- изнад сè ја ценел
врлината и вистината и- измеѓу останатите проблеми- за кои разговарал и сакал да
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ги разјасни- сигурно се поставувал и проблемот на јазикот. Што ние денес би дале,
да имаме само една репродукција на Сократовиот разговор ! Оти- трагајќи принципи на врлината, тој морал да оди по патишта на вистината, а еден од патиштата
го навело и на тоа, да расправа, како грчки јазик се развил. Приметувајќи, дека веќе
во негово доба не можеле од секое становиште да ги разјаснат значењата на многу
зборови (што се одржало до денес!), Сократ трагал и нашол едино правилно толкување: ...(Во Александрија на коине Атинските дела биле преведени, Р.И.)
‘Мислам дека Грците, а особено оние кои им се потчинети на ‘варварите’
многу имиња зеле од ‘варварите’. [Грци- Хелени; Грци- Еладци; Грција- Елада]
Понатаму Сократ ќе рече (гл. 421 с), дека : му се ‘Припишува на варварски
карактер на она, што не знаеме.’ Па малку понатаму во истата глава: ‘бидејќи, дека
зборовите биле секојјако превртени, не би било никакво чудо, дека стариот грчки
јазик, спореден со сегашниот варварски, од него ни малку не се разликувал.’
... (текст на тн.грчки- коине, кој бил Александријски Птоломејов јазик, Р.И.)
Во главата 425., доаѓа до изразување, дека ни паметниот Сократ повеќе не
може да ја сфати првобитната смисла на грчките зборови, дека тера, да поставува
двоструко прашање: ... (текст на македонски коине, Р.И.)
Ево, значи, што Сократ се прашува:
‘Од тоа нема ништо подобро, на основ што би ја установиле вистината за
вистинските имиња... или, треба ли, како песници на трагедија, кога се во некоја тешкотија, да прибегнеме на машина, која подигнува богови : Треба ли и ние така се
се извлечеме (и да кажеме), дека првите зборови ги установиле боговите, те дека
затоа се точни ? ... или, (треба ли да кажеме), дека сме ги презеле од варварите, те
дека (према тоа) варварите се постари од нас?...’
Од наведените текстови ние констатираме, дека во добата на Платоновите
‘варвари’ на Грците одвеќе добро им биле познати и дека живееле понекаде и измешани, а уз тоа, дека ‘варварите’ во самата Грција, а ќе видиме само малку подоцнаособено жените, уште говореле со тој ‘варварски’ јазик.
Бидејќи- со сила прилика- веќе толку пати сме го споменале зборот ‘варварски’, овде да изнесеме едно негово занимливо толкување на тој израз. Наиме, западно-европската интерпретација, дека Грците слушајќи ‘варвари’, како викаат ‘барбар’, па не разбирајќи го нивниот говор, едноставно на основ на тоа ги назвале
‘варвари’...таква интерпретација, значи, секогаш ни била некако неозбилна. Меѓутоа, Данковски во ова свое напред цитирано дело ‘Грци, племенски и јазични сродници на Словените’, на стр. 15, не запознаваат со тоа, дека во Хомер тој израз не
постој. Наравно, уз документи, со кои се служел, нему тоа уште еден повод му е повеќе за тврдењето, дека во доба на Тројановата војна уште секогаш немало некои
битни разлики измеѓу грчкиот и- како што тој кажува- словенски, те дека- према
тоа- Грците немале разлог во тоа доба на Словените да ги називаат ‘варвари’. Меѓутоа, тој продолжува понатаму во белешката (стр. 14):
‘Es verdient bemerkt zu werden, dass die Slawen, also auch die
Macedonier statt ‚φ’, ‚β’ zu gebrauchen pflegen, z. B. macedonisch ‚brator’ ‚βρατωρ’ griechisch ‚φρατορ’; macedonisch
‚obrv-e’, griechisch ‚ofrüs’ ‘οφρυζ’.
Данковски, значи, го внесува нахнадното обавестување:
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‘Вредно е да се спомене, дека Словените, па значи и Македонците (мислејќи
на античките Македонци128 како припадници на античките Словени), вместо ‘ф’,
употребуваат ‘б’, нпр. мак. ‘братор’, грчки ‘фратор’, мак. ‘обрв-е’, грчки ‘офрис’. Е
јасно, дека зад овие зборови на горниот начин напишани, се најдува српското ‘брат’, санскритското ‘bhrata’, а потоа српското ‘обрв-а’, санскритско ‘bhriva’…129
На стр. 15. 16., Данковски го дополнува своето толкување:
‘Грците нивните најблиски соседи ги викале Траки, во кои спаѓале и Македонците, и тоа само нивното ‘барбарос’, а подоцнатој збор го примениле на сите
странци. А зборот ‘барбар’, како што нас не учи Аристофан (‘Птици’, стр. 200.) доаѓа од гласот ‘б’. А бидејќи Словените и нивните потомци Македонците, употребуваат ‘б’, таму каде што Грците имаат ‘ф’, тие тогаш нив така ги прозвале...’
Ова свое тврдење Данковски го поткрепува и со името Фрижани, кои биле
Траки, називајќи се, додека уште биле на Балканот, Бризи.130Данковски го изнесува
на основ на Херодот.
Значи, во ‘Кратил’ Сократ продолжува: ... (на коине, Р.И.)
‘Ти знаеш, дека нашите стари многу ја употребувале ‘јота’ и ‘делта’ (ι,δ), а
најповеќе жените, кои го чуваат многу подобро отколку машките стариот говор.
Денес наместо ‘јота’ се става ‘ета’, а ‘вместо ‘делта’- ‘зета’ како нешто многу подобро.’
Во одделот ‘d,e’ истата таа, 418. глава, Сократ најпосле дава еден пример,
исто толку драгоцен за оваа наша тема, колку и ‘броќ’ на Јозеф Костржевски ! Да
ги наведеме најпрво неговите зборови: ... (на коине, Р.И.)
‘Што се однесува на (зборовите) ‘зигон’, ти знаеш дека старите ги викале
‘двогон’.
Ако ‘зигон’ не значи ништо јасно,‘двогон’ било правилно, поради ‘две впрегнати животни за водење. Денес се кажува ‘зигон’. Има многу случаеви на овој вид.
Во овој пример има една финеса,ако го посматраме под лупа српскиот јазик.
Сократ се преварил ипак во нешто. Од становиште од српскиот јазик, вториот дел
на сложеницата ‘гон’, не може да биде ништо друго до еден од превојните облици
на коренот ‘гн-’, кој- према превојот- го менува и значењето, како нпр. гн-ати, гонити, ган-ити, гин-ути. Во Сократовиот пример ‘двогон’, е застапен друг случај, значи ‘гон-’ во смисла ‘гонити’, ‘терати’, а не Сократовото ‘агоге’ (αγωγη), што значи
‘работа носење’, работа водење, од глаголот аго’, кој настанал од коренот ‘аг’. Така
и ‘Etymologicum Magnum’ западнал во иста грешка, интерпретирајќи го ‘зигос’ со
‘диагос’ (ζυγοζ-δυαγοζ); дека Сократ дал наместо ‘двогон’ пример ‘двоагос’, тогаш
таквото толкување би можело да се прифати. Дека тоа е неточно и тоа да се воочи,
за тоа на оној, кој добро го знае српскиот јазик, не е потребне никако- ни најмалку
стручно знаење. Секој српски селанец, наиме, знае што е ‘двогон’, ‘трогон’, ‘четврогон’, ‘петтогон’ и тоа може да оди сè дотами, докаде одат бројките ! ‘Двогон’ е
управо ‘изгон’, ‘сагон’, ‘прогон’, итн., така карактеристична сложеница на српскиот јазик, да нејзината припадност на тој јазик не може да се побија со ништо друго,
освен со незнаење !“131 (Српска држава, со свој народ и со свој јазик во 19 век, Р.И.)
128

Антички=етнички Македонци со еден ист јазик,обичаји, традиции, носии, музика...- во Пакистан.
Бидејќи српски јазик бил македонски тн.старословенски, сè било само македонски- нпр. брат итн.
130
Фрижи=Брижи=Бризи=Брзи-еднина Брз + јак(како животно Јак и Јаков=јак ков) = Брзјак-Брзјаци.
131
Двогон-дво гон=ѓон-гонот=ѓонот е погон за чекорење...гонади за нагон: изгон, погон, прогон итн.
129
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Еве, значи, еден типичен пример кој покажува, дека споредувањето со српскиот јазик со грчкиот исто така е еден од итни императиви ! Толку многу во грчкиот јазик има зборови, кои- по западноевропските лингвистички стручњаци:
‘Опскурни, без етимологија, егејска, анатолска, на потекло непознато; дури
не индо-европска’ итн.“
Бидејќи Александријскиот коине биле дворасен, како што бил арамејски и
староегипетски, тој не бил со „етимологија, егејска, анатолска“, и затоа „на потекло
непознато; дури не индо-европска’ итн.“ Па за Птоломеево време коине го заменил
староегипетски, како што било со новоперсиски арамејски, и од староегипетски биле остранети семитските зборови и бил создаден коптски јазик кој бил само пелазгиски=тн.словенски јазик. Истото го направил и Солунчанецот Констатнин Филозоф- тој од коине ги отфрлил семитските зборови и се дошло до тн.старословенски
кој бил само пелазгиски=тн.словенски јазик. Следи Вита Константини да не го употребува глаголот создава на нешто ново туку само составува- склопува од нешто
старо, а словата биле стари повеќе милениуми. Бидејќи тн.старословенски настанал
од коине, тој бил како него.Па токму и затоа Вуковиот јазик сличен на двата јазика.
„Па со тоа во врска да запрашаме: Зар Херодот не оставил едно сведоштво,
кое науката- како и многу што-што тој рекол- не го ставила под истражувачки микроскоп. Можда тоа сведоштво само по себе и не би претставувало некоја посебна
вредност, меѓутоа, споено со Платоновото, тоа ипак се втопува во една речита целина, која има сосем одредено значење, наметнувајќи го еден сосем одреден заклучок. Ево, како гласи тој Херодотов текст: ... (на коине, РИ.)
‘...Потоа настанал грчки јазик, употребуван секогаш со тој ист (те. напоредо
со ‘варварски’ јазик), како мене ми се чини. Навистина, одвојувајќи се од Пелазгиското (те. стебло), бидејќи слаб, од мал во почетокот, се зголемил во мноштво заблагодарувајќи им на Пелазгите, кои ми приоѓале како и многу други варварски
народи’ “.
Следи хеленскиот јазик произлегол од пелазгиски. И тој останал пелазгиски.
Бидејќи и македонскиот коине бил наречен хеленски јазик, дошло до збрки.
„А само малку пред во истата историја, Херодот го поврзува ‘варварски јазик со Пелазгите: ‘ησαν οι Πελασγοι βαρβαρον γλωσαν ιεντεζ...’, одн.: ‘Пелазгите
говореле со варварски јазик’.
Према тоа, кај Платон се споменува ‘варварски’ јазик и бидејќи јасно ни е
дадено до знаење, дека Пелазгите биле тие, кои со тој јазик говореле, уз пример- не
само од тогашен, туку и во современиот српски јазик... едини заклучок кој може да
се изведе, есте: древните Пелазги, називани од Грците со ‘варвари’, биле антички
Срби и говореле со српски јазик! А бидејќи грчкиот народ бројно се зголемил, заблагодарувајќи на особениот приод на многубројните Пелазги- ништо не е толку
природно како помислата, дека тие ‘Варваро-Пелазго-Срби’ не можеле нити за ден,
нити само за кои месец да го изменат и својот јазик, внесувајќи- не само неговото
лексичко богатство во новонстанатиот грчки, туку и многу други негови одлики,
како во наше доба во хрватскиот“
Авторката пиши за современ српски јазик.Тој бил само Вуков-во Дунавското српско кнежевство се говорело македонски:варваров-варварон-варварот со в-н-т.
„Во склад со претходниот заклучок Ами Буе во своето познато дело ‘Европска Турција’- во том II, а на стр 41., споменал, дека во негово доба:
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‘...се знаело за трудовите на извесни филолози со цел да се пронајде потполно заеднички корен на грчкиот и српскиот јазик’
‘…on connait les travaux de certains philoloques pour retrouver
des racines tour-à-fait communes aux langues greaque et serbe.’
Меѓутоа, тие трудови повеќе не можат да се најдат ! Каде нестанале ? Како
нестанале ? Во текот на целите мои студии никаде и никој ни во една прилика на ги
споменал! За што се работи ?!
Ни се чини, дека во таа смисла германската наука ја одиграла својата злосреќна улога. Таа понајпрво, да би им оневозможила на Словените да дојдат до изразување, да би го створиле терминот ‘индо-европски’... Наиме дури и многу разлози, на основ на кои можеме да веруваме, дека Германите подобро од сите знаеле,
дека се работело управо за Србите, оти на териториите кои со својата крволочност
ги освоиле, тие воделе долги и непрекинати борба баш со нив...
Но подоцна изразот ‘индо-европски’, кој го заменил ‘индо-германски’- најдуваме, дека ни тој не одговара на вистинската состојба на стварите. Тоа е скоро
исто така неодредено и не лишава готово секако на можноста да поимиме, што зад
тие два збора се крие, како и грчко- римски ‘варвари’.
Со тоа во врска најдуваме потврда кај преведувачите и коментаторите на
Платоновото ‘Кратило’, кој при пишење на ова поглавје морале да се консултираат,
а тоа е веќе споменатиот Луи Меридне (Louis Méridier), кој на стр. 19. на овој вовед
на овој Платонов дијалог го пиши:
‘…au lieu de dire comme Socrate, que certains mots ont une
origine barbare, la science moderne les expliquerait par la parenté
du grec avec le sanskrit ou telle autre langue indo-européenne…’
‘...вместо да се каже како Сократ, дека извесни зборови со варварско потекло, современата наука ги објаснува со сродноста на грчкиот со санскритски, или
со некои друг индо-европски јазик...’
Во продолжување на истиот овој одломок, Мериде кажува (значи, и покрај
претходната напомена), дека еден голем дел (une grande partie) на грчкиот лексички
материјал е ‘позајмица страна на индо-европски’ (‘…emprunts étrangers à l’indo-européen…’). На страна на тоа, што науката морала да направи напор, а особено хеленистите, да пронајдат кои и какви се тие ‘не индо-европски грчки позајмици’- преку тоа може некако да се премине, а не и преку потполно незаинтерсираност и на
најголемите современи авторитети за стариот грчки во однос на Херодотовите и
Сократовите ‘варвари’, чија улога за стварање на славниот грчки јазик ја повлекле
и Херодот и Платон !
Во ова поглед на делото на Грегор Данковски ‘Die Griechen als Stamm- und
Sprachverwandte der Slawen’- historisch und philologisch dargestellte (‘Грците како расни и јазични сродници на Словените’- историски и филолошки прикажано), до денес потполно занемарено и на запад отфрлено, би морало поново да се изнесе на
светол ден и да се земе како база за идната компаративна студија измеѓу грчкиот и
српскиот јазик. Таа книга е чудесна, ама- потполно да би се разбрала и прифатила,
неопходно е беспрекорно познавање на српскит јазик.
Данковски тука најпрво поредува кратки стихови од Италија и од Теокритовата поезија со чешкиот. Тој извонредно познавач на грчкиот и латинскиот, германски исто така (ова дело го напишал на германски), а од словенските јазици ги
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знаел сигурно сите други, освен српски, према тоа, како споредување не дал српски
примери; а тоа е управо она, што би требало да се коригира, преработува оваа инаку мошне грижлива и мошне знаечки напишана расправа. Меѓу неговите примери
има и Анакреонтови стихови, како- нпр., овој:
‘Πιειν δ’ εµοι διδωσι τον Fοινον’,
Што се чита: пиеин д’емон дидиси тон (в)оинон, а што значи: ‘пити ми дадоше то вино!’132 по јаснотијата и едноставноста одма се воочува, дека српскиот е
испред грчкиот, те. исклесан со долга употреба и без ниеден повеќе глас.
Коментарите и белешките на Данковски обилуваат со граѓа, која сета мора
да се проработи, разработи и дополни во идната Српска акадамија(=а каде ми, Р.И.)
После неизмерно корисните коментари следи еден спореден речник, во кого
Данковски ги зел во обѕир сите словенски јазици, обележувајќи го српскиот како
илирски, а хрватскиот посебно, говорејќи- или за страни јазици, или со сиромашна
чакавштина. После овој речник, следи ‘старо-словенски грчки’, каде- како и во предното се кажува- може да се констатира, дека Данковски ипак српски не знаел.
Нпр., тој наведува ‘цвет’ како старо-словенски збор, потоа како чешки, па полски,
не споменувајќи, дека цвет кај Србите е неизменет...Работа, значи, која го чека марливиот истражувач !“
Се кажа: „старо-словенски грчки“. Па двата јазика биле со една иста основа.
„Преминувајќи на граматиката на Грците и Словените, тој одма ја дава како
пример именката ‘нива’, прецизирајќи ја ‘словачки’, ама не и српски. Или: ‘злато’
му е старо-словенски, ‘золото’ руски, ама не кажува дека ‘злато’ е и српска без икаква измена !
Што на граматиката се однесува, Данковски влегува во детали: глаголски,
именички, заменички, во броеви, предлози, итн. Тој е една неверојатно занимлива
граѓа би би било бескрајно штетно да не се продолжи овој неисцрпна интересна работа. Тој не може да биде интересантен со странците, кои српски не знаат, ама сосем е сигурно, дека српските истражувачи да í се посветат на оваа работа со најголемо задоволство. Така ќе се надохнадат нестанатите споредбени филолошки
трудови на овој вид, кој го споменал Ами Буе, а воедно ќе се потврди Милојевиќевото пророчко тврдење: ‘Кога јазикот грчки почне да се испитува, тогаш ќе се откријат ствари нечуени !’
Што се однесува на друг јазик, кој се развил од ‘пелазгискиот’, а тоа е латински и таа работа тек треба да се направи од ново становиште, изложено во оваа
студија. А сега само ќе се осврнеме на еден додаток на крајот на компаративната
расправа на Грегор Данковски за српскиот (словенскиот) и грчкиот јазик, веќе цитиран во текот на ова поглавје. Тој свој додаток Данковски го напишал затоа, во нему да би му се осврнал на еден француски документ, кој самата сум го нашла непосредно пред отритието на неговите дела:
Волтие М. (Vaultier M.) во долу означениот Билтен пишел за историчарот
Левгек (Hr. Levesque) и за неговата двострука теорија, која се однесува на ‘афинитет’ измеѓу словенскиот- од едната страна- и грчкиот и латински јазик- од другата
страна.
По оваа расправа, Левек ја пишел за ‘фрапантната аналогија’ измеѓу извесни
словенски, што ние се полно право го заменуваме со српски и одговорувачки им
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латински изрази. Меѓутоа, ние на ова место исто така би можеле да ги ставиме ‘пелазгиски’, оти- како сме навеле малку порано: латински- управо како и грчки- по
општото признато учење, се развил од пелазгискиот. А како во нашиот текст Левек
говори за ‘афинитет’ и за ‘фрапантната аналогија’ измеѓу латински и словенски јазик, тој со тоа признава и допушта, дека старите Пелазги биле Словени, што ниеод веќе многу пати објаснети разлози- ги менуваме во Срби. Еве, како Волтие ги
прикажува најбитните точки на Левековата расправа:
‘…que ces mots ne pouvent avoir passé de l’une dans l’autre
langue par voie de commiunication et d’emprunt, et que cette
resssemblance se borne à ces même mots pris dans leurétat matériel…
Il a cru pouvoir en conclure:
-QUE LA LANGUE SLAVE A EOURNI LES PREMIERS ET
LES PLUS ANCIENS ELEMENTS DE LA LANGUE LATINE…
-QUE LES ABORIGENES133 DU LATIUM ONT ETE DE RACE
SLAVE;
-QUI ‘ILS S’Y SONT ETABLIS A UNE EPOQUE OU LA
CONSTITUTION DU LANGAGE…SE BORNAIT PRESQUE A
L’EXPRESSION DER PREMIERS BESOINS.’
Со други зборови:
‘...тие зборови не можеле да преминат од еден во друг јазик (те. од стариот
српски во латински) со сообраќај и со позајмици. Таа истоветност се ограничува на
смисолот на зборот земен во материјална состојба...
Па тој верувал, дека може да заклучи:
-дека словенски (српски) му ги дал првите и најстарите елементи на латинскиот јазик;
-дека староседелците на Лациум биле словенска раса (Срби);
-дека тие таму се населиле во времето, додека јазикот уште се ограничувал
готово само на изрази најпречите потреби.’
Левек во својата расправа ја споменат исто така граматичката подударност
измеѓу латинскиот и словенскиот (српскиот)...
Данковски за ова студија дознал тек во часот, кога неговото напред цитирано дело било завршено, те така повеќе немал можности, споменатата расправа да ја
прикаже поопширно и покритички. Затоа тој се ограничил само на неколу примедби, изразувајќи го своето несложување со доцната измена, која Левек ја извршил,
или во заедница или пак под влијание на Германецот Кристиан Готлоб Хајне (Christian Gottlob Heyne) на следен начин:
‚Später suchte Hr. Levesque seine Behauptung zu modificieren,
und in dem er bemerkte, dass die Züge der Ahnlichkeit, die er
Anfangs in der slawischen und lateinischen Sprache wahrgenommen
hatte, sich auch in dem griechischen und in dem deutschen wieder
finden, so zog er dieses Mal hieraus den Schluss, nicht das die
Griechen, die Lateiner und die Deutschen der Slawen Abkömmlinge
wären, nur (mit HEYNE);
‘Dass diese vier Völker scheinbarer Weise einen
gemeinschaftlichen Ursprung hatten, und unsprüglich (dans le
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principe) eine dieselbe Nation gebildet haben müssen.’
Ich fühle mich berufen, die Meinung des Herrn Levesque über
diesen Gegestand dahin berichtigen zu müssen...’
Од претходниот текст е очито, дека Данковски се чуствувал повреден затоа,
што Левек во еден поглед го изменил својот став и тоа под влијанието на Германот
Хајне. Всушност, сматрам, дека ова сведоштво е прв акт на германската школа со
далекусежни последици, одн. прво ставање препрека пред едно објективно учење
за Словените воопшто,така, да подоцна берлинско-виенската школа само ја продолжила започнатата ‘научна’ со наметнување на нејзиното гледање на стварите. Еве,
како својата мисла ја изложува Данковски:
‘Подоцна Хр. Левек настојувал, своето тврдење да го измени, запазувајќи,
дека сличностите, кој тој во почетокот ги запазил кај латинскиот и словенскот (српскиот), се најдува уште јасно и во германскиот, те тој така овој пат извлекол заклучок со Хајне, не дека Грците, Латините и Германите се изданоци на Словените (Србите), туку:
‘Дека тие четири народи- на изглед- имаат заедничко потекло и дека во почетокот морале да сочинуваат една иста нација.’
Нечуено е, во колкава мера извесни воспоставени ‘научни вистини’ ствар на
договор и конвенција! Ако во самиот почеток постоел еден заеднички јазик и ако
од сите од него произлезени јазици српски оној, кој му останал најблиску до таа мера, дури и Шафарик со својот авторитет да го сматра негов директен изданок, како
тогаш е можно српскиот јазик потполно да се отфрлува?! На крајот, на основ на
историските чинители, ние му се приклучуваме на Српската автохтонистичка школа, согласувајќи се со начинот, на која таа го изведува и докажува потеклото на Грците, Латините и Германите, во што- не е наша задача да овде влегуваме, ама сматраме со задача, да повлечеме, дека сите тие мешавина народи влегле преку српски
јазик во тв. ‘индо-европска’ заедница, задржувајќи како основа на своите подоцна
изменети, или- како стручњаците кажуваат- ‘дегенирирани’ идиоми- на српскиот
јазик! (Само тн.словенски јазик- српски јазик само од 19 век, Р.И.)
Ово е вотолку поточно, што се знае: кога, како и каде подоцна во Европа се
развиле сите денешни европски јазици, почнувајќи од грчкиот, латинскиот, готскиот и од нив уште подоцна другите денешни идиоми на Европа, додека српскиот јазик е толку стар и доаѓа од така давна минатост, дури ни времето на неговото постанување не може со нашите денешни мерила да се установи!
Воколку повеќе подвлекуваме потреба на едно длабоко студиозно ново приложување на Грегор Данковски, кој- сосем сигурно- претчуствувајќи со подоцнежната потврдена точност на кобните последици на двојката Германот Хајне и Французот Левек, вака пиши на крајот на своеото мошне вредно дело:
‘Се чуствувам повикан, мислењето на господинот Левек за овој предмет да
го коригирам.’
Прво: Дека словенските (српски) зборови, кои се однесуваат- не само на основните потреби, туку и на истанченото чуство, а не на повеќе поими, со исто потекло со грчки, како и граматичката реконструкција на двата јазика е една те иста:
Второ: Дека латискиот со словенскиот (српскиот) е единствен особено во
зборовите, кои се истовремена сопственост и на грчкиот, нпр.:
око, culus, ital. occhio, Auge, οκοζ;
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овца, ovis, Schaf, οιζ;
дом, domus, (Haus), δωµα, δοµοζ;
клуч, clavis, Schlüssel, κλεζ, κλαξ;
небо, nubes, (Wolke, Himmel), νεβοζ, νεφοζ, итн.
Данковски потоа нагласува, дека грчката и латинската граматика се сложува
со српската (од предните примери повеќе отколклу е јасно, дека се работи за споредување со српскиот јазик!), каде тие две се сложуваат меѓусебно.’
Во заклучокот Данковски пиши:
‘Следните зборови би требало јасно да го покажат степенот на сродството
измеѓу словенскиот (српскиот), грчкиот и латинскиот, оти:
Од три родени сестри една останала верна на својот наследен мајчин јазик
(српски); втората на својот мајчин јазик ñ дала најповеќе знаење; а третата го измешала својот мајчин јазик со еден стран јазик (латински).’
Од претходното излегува, дека јазичкиот српскиот најдлабоко е поврзан со
прајазикот, оти ни знаењето, а ни измешаноста не се квалитетни епитети за ‘верност на својот наследен јазик’, бидејќи тие се однесуваат на нешто сосем друго...“.
Во Дунавското српско кнежевство се говорело со ва-на-та, таму било новоштокавски, а во Р.Македонија староштокавски. Пак, српски бил тн.старословенски.
Од 19 век мноштво било променето во Кнежеството Србија- дури и на југот.
„Оставајќи го продлабочувањето овде на овој тек само назначен предмет, да
погледаме, што во однос на постанокот на латинскиот јазик рекол Андре Лефевр
(Andrè Lefèvre):
‘Le Latin fut d’abord un groupe cetral de dialects, sabin, èque, volsque…’
‘Латински најпрво бил централна група на дијалекти: сабински, еквиволски,
волшански...’
А кои биле Сабини ? На ова прашање одговор ни дава Страбон: (V, c. 3.l, 1.):
‘...εστι δε και παλαιοτατον γενοζ οι Σαβινοι και οι αυτοχθονεζ...’
‘antiquissima gens est Sabinorum et sunt indigenae…’
‘Сабините се најстари народ и староседелци (автохтони...)’
А Сабините биле древни Срби, автохтони жители на Апенинскиот Полуостров (по Страбон), што во својот научен авторитет го докажал и Милан Будимир
во главата на ова дело, посветена специјално нему, одн. на некои негови разматрања во врска со предметот на цела оваа студија.
Чуеното пак ‘Грабнувач Сабински’- уметнички мотив низ векови сведочи,
дека првите генерации на идните освојувачи на светот родиле- од придојденците на
грабнатата- Српкиња...Оти придојденците стигнале без жени... А Милош Милојевиќ подробно објаснува, кој биле грабнувачи и на каков начин стигнале...“.
Срби имало од Балтичко Море до Сирија...Па тие не биле етнички народ.
„Овде тек отпочнува вистинската студија за грчко-римските ‘варвари’, потоа за ‘Пелазгите’ и најпосле за ‘индо-европјаните’ современата наука, која треба
да се покаже- анализирајќи збор по збор- како и грчки и латински јазик се развиле
на база на стариот српски јазик, замаглениот со измислен мит за ‘индо-европјани’,
створени со договор на западните научници, уз потполно непочитување дури и најмонументални дела на најголемите ерудити со словенскиот потекло!
Кога се работи за старите Грци и нивните современици, античките Срби, ние
не можеме да се ограничиме само на прашање на јазикот. Оти, формирајќи се по-
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степено, како што кажува Херодот- ‘при приоѓање на Пелазгите’, Грците од нив
учеле најпрво земјоделство, усвојувајќи- заедно со знаењето за него- и изрази, кои
на него се однесуваат. Само во тој поглед вагата134 тешко ќе превагне на српска
страна, без ‘опскурни, непознати, медитерански и ‘по своја прилика’ анатолски нејасни етимологии’ !(Кај Херодот...Тукидид...Страбо...Прокопиј... немало Срби,Р.И.)
Но е познато, дека Грците од страна на Србите се научиле: канализација, архитектура, па дури и користење на рудници и металургија. Во некои грчки обичаји
и во фолклорот до денес се одржале српски траги...Сè тоа треба по ред да се испита, преиспита и среди- не во дух на псеудонаука, туку вистинска наука. Изгледа
смешно да се послужи со плеоназам на ‘вистинска наука’, меѓутоа- нашето време
во толкава мера кипти со разни научни фалсификати, да овде употребениот плеоназам е апсолутно на своето место.
Потоа, една нова анализа на хомеровиот јазик од становиште на српскиот- е
насушна потреба, оти Хомер до српската народна поезија на нашето доба- како тврдат познавачите- очигледно постој континуитет. Исто така- сите објективни познавачи кажуваат, дека во ‘Илијада’ се најдува цела тракиска митологија, окарактеризирана подоцна за грчка... Сипријан Робер ја назива словенска, меѓутоа, како околу
Грците другите Словени од валјкаде па до денес биле освен Срби- природно е- дека
таа е српска, па дури ако е названа и тракиска, оти и Траките биле Срби, управо како и денешните Рашани. Па во следните поглавја ќе направиме само една мошне
мал вовед за идната голема студија за српската митологија кај Грците. И додаваме
уште, дека сите центри подоцна на ‘грчката мистерија’ и пророчишта, првобитно
биле тракиски, одн. пелазгиски, или- по Робер- словенски, те. српски!“
Авторката се залагала за вистината, а таа за неа била само српска... Таа прогласува сè за српско..., ги оспорува Македонците-за неа нив ги немало,а и Бугарите.
И „околу Грците другите Словени од валјкаде па до денес биле освен Срби“.
За ова српската авторка, Србија и Срби само од 19 век, во напомената запишала: „Бугарите, наиме не се Словени. Тие ги освоиле старите српски области со
српско население, откаде и голема лексичка сродност измеѓу српскиот јазик и од
него настанатиот бугарски. И во тоа сите познавачи со сложуваат !“.
Бидејќи Македонија била до реката Дунав, денешните Срби и Бугари биле
само Македонци, и тоа само како Римјани=Ромејци- вакви биле Еладците во 19 век.
Па само да се разбере тн.словенски еднорасни,а другите повеќерасни јазици.
РАСА=НАРОД=ЈАЗИК
Белата раса била еден народ, кој за време на ледено опстојувал во Левантот
кој се налеал со морска вода. Таму таа си имала своја цивилизација... и писменост.
Бидејќи книгава се однесува за Европјаните, за нивноти писмо и се говори.
Ј. Блајкен,135 на стр. 202, пиши: „Грците веќе во микенско доба го познавале
писмото: од критско (минојско) културниот круг преземеното тв. линеарно писмо
Б. Ама тоа писмо, со кое се служело само мала каста писари, потполно изчезнало
во метежот на големата селидба на народи. Подоцна грчкиот алфабет ја има својата
основа во феникиското писмо. Заправо тоа што Грците за стварање на својот соп134
135

Waage=wa [ва-на-та] aga=a ge=gea=Gea: геа + н = Гена=Жена за одгој (тера)=земја- земјоравнина
Bleicken, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-Naprijed Zagreb 1976.
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ствен алфабет го презеле своето феникиско писмо било пресудно за подоцнежното
ширење на нивното писмо, писменоста и култура. Едино наиме Фениките имале
писмо составено од знаци за поедини гласови а не за поими, со што бил ограничен
бројот на знаци кои требало да се научат. Навистина, веќе и во другите медитерански системи на пишење по пригода се употребувале знаци за согласки, ама едино
Фениките доследно употребувале знакови за гласови, и тоа исклучиво за согласници (самогласниците во семитските јазици се од споредно значење за препознавање
на зборовите), те така го ограничиле бројот на знакови на 22. Феникиското писмо,
кои им го пренеле феникиските трговци,Грците-можда тоа дури ко направил и само
еден човек- заправо генијално го усовршиле и го прилагодиле на грчкиот јазик, додавајќи покрај знаци за согласници и уште и знаци за самогласници, кои во грчкиот
мошне се снажни за распознавање на зборовите. За самогласниците се земени феникиски знаци на кои гласовната вредност во грчкиот јазик немала никаква примена. Понатамошното усовршување на грчкиот алфабет го постигнале со стварање на
нови знаци за согласници кои Фениките не ги познавале, и тоа према веќе постоечките знаци (горе десно: очигледно е дека фи, хи, пси се изведени од копе во феникиското писмо).
Бидејќи Фениките пишеле оддесно налево, во прво време и Грците се повеле
по нив. Но наскоро (после неколку преодни начини, од кои еден е и бустофедонски,
во кој еден ред се пишел оддесно налево, а другиот одлево надесно, и така наизменично) почнало да се пиши одлево надесно, при што- задржувајќи го дотогашниот
дуктус на пишење- знаците ги испишувале наопачки, како во огледало ... Колку досега е познато, Грците својот алфабет го презеле од Фениките околу почетокот на
9. ст. пр.н.е.. Од тој праалфабет поради различното пишење на потребните нови
знаци и со понатамошниот засебен развој (секој остров према локалните потреби
подесени слова) настанале различни алфабети, кои (према А. Кирхоф) можат да се
поделат во четири групи викани по боја (зелени, темносини, светлосини и црвени);
меѓу останатите, тие групи нарочито се разликувале по пишење на тв. додатни знаци ζ, ф, х, ψ. На крајот во 5. ст.пр.н.е. тв. темносин алфабет, со кој се пишело во
Милет (јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал заедничко писмо на
сите Грци. Со тоа не придонело само стопанството, туку во прв ред во архајското
време на неоспорната културна надмоќ на Милет како седишен град на малоазиските Јонци. (Атина, во која дотогаш се пишело светлосино алфабет, го презела темносин 403. г.пр.н.е.).
Денешниот латински алфабет, кој се употребувал во Халкиди на островот
Еубеја, откаде колонистите со себе го донеле во Кима, најсеверна грчка колонија во
Италија. Оттаму најверојатно било изравно било преку Етрурците стигнало во Рим.
Поради тоа денес во латиницата (различно од Грците, кои после одењето на Халкиѓаните сите го презеле темносиниот афабет) се пиши χ за глас кс, додека во грчкиот
алфабет тој е знак за гласот х. Бидејќи кимејскиот алфабет освен тоа го имал уште
и знакот Q=копа, кој во доцниот грчки алфабет повеќе не постои, во латиницата
постои и тоа слово со првобитната гласовна вредност q, кој во грчкиот алфабет го
нема. Од друга страна, на Исток од грчкото писмо се развило преминско византиско писмо. Кирилското словенско писмо настанало поткрај 9. или во почетокот на
10. ст. од грчкото уницијално писмо, на кое за посебни словенски знаци се додадени нови знаци, делимично направени према пораната настаната глаголица“.
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Тн.словенски знаци се многу постари од самиот Кирил- сите од старата ера.
Бидејќи Европјаните биолошки не било можно да бидат повеќе народи- нивниот животен простор бил премал за повеќе народи-, за европски народ се говори.
Самата граматика на германскиот јазик со четири падежи е тн.словенска...
мене ме=ми=мих, тебе те=ти=ди=дих итн. Слично е на англиски: ме=ми, ту/оф ми...
Како што германскиот јазик има тн.словенска основа, истото се потврдува и
со унгарскиот јазик кој бил турски. Меѓутоа, за тие јазици се одбегнува вистината.
Харалд Хаарман,136 на стр. 62, говори за уралско/финско-угриско (финско),
унгарско и германско. Па продолжува, наведувајќи, за прото-уралско (прото-индоевропско), еднина за : прво лице ме (ме), второ лице те (ту) и трето лице се (се) итн.
Ваков бил и македонскиот: мене ме, тебе те..., кој бил тн.Хомеров. Следи и
множината, и тоа само за про-тоуралско: прво лице мет, второ лице тет и трето сет.
Во прилог се наведува што пиши Merrit Ruhlen (1994), “The Origin of Language“, John Wiley & Sons- New York, на стр. 29: ...Jones го споменува строгиот афинитет „во корените на глаголите и во облиците на граматиката“ меѓу разните индоевропски јазици. „Понатаму, исто така што т означува трето лице еднина ‘тој’,
прво лице ‘јас’ е преставено со завршеток- м и второ лице ‘ти’ со завршеток- с.
Така имаме комплетна глаголска парадигма отсликана во различен степен на разните јазици, како што суфиксите се додени на глаголскиот корен за да означат први
три лица“...„Во санскритот трите форма биле: bhara- mi (јас носам), bhara- si (ти носиш), bhara- ti (тој носи)“. Зборник на Sir William Jones кој прв препознал индоевропско семејство (1786. во Индија) постои еволутивна хипотеза за потеклото од заедничкиот предок. (Белците биле еден ист народ, кој престојувал во Левантот, Р.И.)
Видливо е дека ова м-с-т опостоило во денешниот македонски јазик: јас сум,
ти си, тој ет. Бидејќи гласот=т е отфрлен, постот само гласот=е. Затоа овде е најбитно третото лице со т. Оваа форма кога глаголот завршува со т во трето лице
еднина, на пример тој барат (трчат=трчет=трчит, носет=носит...), до денес опстоил
во Брзајакија (Демир Хисар) со Охридско, со нивниот меѓупростор Преспа..., од каде потекнале Бригите (Бриг=Брж=Брз-Брзјак)-се совпаѓа со наводите и на Херодот.
Ова е при споредба на Бригија која била Европа, за тн.Троја, и со денешна состојба.
Следи староперсиски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Херодот, I-110, вели: „...Митрадат и живеел со својата жена која била исто
така робинка како и тој. Таа жена, со која живееле, се викала на хеленски јазик Кино, а на медски Спако, зашто Медијците за куче викаат ‘спак’...“.
Следи Кино - н = ки., и=у, ку-куја; ку + т = куте, т=ч, куче; спак=с пак=пас...
„139. Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забележуваат, но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодветствуваат на телото и
на степенот на благодарието, сите завршуваат на иста буква, која Доријците ја викаат ‘сан’, а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа, ќе најде дека имињата на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други онака“.
„148. ...Излегува дека празниците на сите Хелени, не само јонските, сите завршуваат слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијците. Тие се јонски
градови“.
Следи и кај Бригите=Брзјаците завршувало на с: Дукос + ки = Дуковски...
136

Harald Haarman, Geschichte der Sintflut, Verlag C. H. Beck oHG; München 2003.
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II-91: „Египќаните...близу до Неапол. Во тој храм има четириоаголел храм
на Персеј, сонот на Данај...Тоа го зборуваат тие, а го прават истото што го прави и
хеленскиот свет во чест на Персеј...Имено, Данај и Линкеј, кои биле од Хемис, отпловиле во Хелада. Потоа, набројувајќи ми ја целата лоза, дојдоа до Персеј...“.
VI-53: „Ова беше тоа што од сите Хелени го зборуваат само Лакедајмонците, но јас ќе го изнесам и она што за истата таа работа се прикажува од Хелените,
општо. За тие дориски кралеви сè до Персија, сонот на Данаја, не споменувајќи го
богот, Хелените исправно прикажуваат и докажуваат дека се Хелени. Имено, тие
уште во тоа време ги вбројувале меѓу Хелените. Што јас реков ‘до Персеј’, а не
отидов уште поназад, тоа е затоа што, кога се зборува за Персеј, не се спомнува име
на никаков смртник како негов татко како што Амфитрион се споменува во врска
со Херакле. Значи, тоа што го јас одам во прикажување само до Персеја, постапувам исправно. А кога би ги набројувал предците на Данаја, ќерката на Акрисиј,
кога со потеклото на овие би одел уште поназад, дориските водачи би излегле прави Египќани. Тоа е потеклото на спартанските кралеви, според Хелените“.
Бидејќи Дорите во железно доба слеге на југ, од Македонија, а самиот поим
Дор како дорчо е коњ, а и дореста боја е коњска, врската била и со бригискиот коњ.
“54. Според она, пак, што се прикажува од Персијците, дури Персеј, кој бил
Асириец, станал Хелен. Но предците на Персеј не биле Хелени. А допуштаат предците на Акрисиј, кои, кога станува збор за сродство, да немаат ништо со Персеј, како што, впрочем, зборуваат и Хелените, да биле Египќани“.
VII-37: „...Магите му рекле дека богот им претскажува на Хелените гибел на
нивните полиси, велејќи дека сонцето е предвесник на иднината на Хелените, а на
Персијците предвесник им е месечината. Кога го слушнал тоа, Ксеркс мошне се
израдувал и го продолжил патувањето“.
Хелени- Хелиос=Белиос за белина сонце: Илиос од Ил: „ил врне или грме“.
„61....Во старо време Персијците од Хелените биле нарекувани Кефени, а самите се викале Артајци; така ги викале и нивните соседи. Но кога Персеј, синот на
Данаја и на Зевс,дошол кај Кефеј, синот на Бел, ја зел за жена Кефејовата ќерка Андромеда.Нему му се родил син на кого му дал име Перс.Персеј го оставил синот таму зашто Кефеј немал машки потомок. Така Персијците го добиле името по него“.
„150. Аргејците...Ксеркс...ова го рекол: ‘Мажи Аргејци, кралот Ксеркс, вака
ви порачува: ‘Ние Персијците сметаме дека Перс, од кого ние потекнуваме, бил син
на Персеј, синот Данаин, и Андромеда, ќерката Кефејова. Така, излегува дека ние
можеме да се сметаме ваши потомци...’ ’. Аргејците на таа изјава и придадоа големо значење и затоа на Хелените првиот пат ништо не им ветиле ниту нешто барале како надоместок за пристапување во сојуз...“.
„94. Јонците се појавиле со сто кораби, а биле натокмени како Хелени. Тие,
додека живееле на Пелопонес, во земјата што се вика Ахаја, односно пред доаѓањето на Данај и Ксут на Пелопонес, како што раскажуваат Хелените, се викале Ајгијалски Пелазги, а Јонците се нарекле по Јон, синот на Ксут.
95. Островјаните дале седумнаесет кораби, а облеката и оружјето им биле
како на Хелените. И тие се пелазгиски племиња, а подоцна наречени Јонци од истата причина како и жителите на дванаесетте јонски градови- преселници од Атина.
Ајолците дошле со шеесет кораби, а биле натокмени како Хелени. И во тоа старо
време, според преданието кај Хелените се викале Пелазги. Хелеспонќаните, сите
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други жители на Понт кои учествувале во походот, освен Абиѓаните (на жителите
на Абид им било заповедано од кралот да останат во земјата и да бидат чувари на
мостовите), дошле со сто кораби, и биле стокмени како Хелени. Тие места се јонски и дороски населби“.
Следи Атињаните биле Пелазги, како што биле и Јонците со јонскиот јазик.
VIII-44: „...Кога станува збор за Атињаните, тие, додека земјата која сега се
вика Хелада ја држеле Пелазгите, а тие биле Пелазги кои се викале Кранајци. Од
времето на кралот Керкоп се нарекле Кекропиди, а кога власта ја презел Ерехтеј, си
го смениле името во Атињани, но кога воен заповедник на Атињаните им станал
Јон, синот на Ксут, по него биле наречени Јонци“.
Следи митолошки Хелените биле во најново време. Па Атињаните сакале да
имаат врска со стари традиции со Египет-Илијада имала врска со Египет и така било запишано. Персеј било македонско и варварско. Ама и Песијците биле варвари.
Ваков бил јонскиот јазик- според Херодот, Хелените во Јонија биле варвари.
Пак, за Демостен Филип Македонски бил варварин- со мало в без народно.
Во Херодотовата историја, на македонски јазик, во Предговорот се говори за
Хеленската историографија пред Херодот, и се вели: „Посебно место...Историографијата почнува да се развива тогаш кога интересот за епот почнува да стивнува и
кога Хелените излегуваат на светската сцена, каде што доаѓаат во допир со источните народи, значи, на крајот на VII-от и почетокот на VI-от век п.н.е., и тоа кај
оние Хелени кај кои се развил и епот, т.е. кај малоазиските Јонци, се разбира под
влијание...Причините за појавата на историската повест токму во тоа време биле
длабоките социјални преобразби кои се јавиле како резултат на жестоките класни
борби во хеленските полиси. Тие процеси земале посебен замав во Јонија. Со својот социјален и економски развој на јонските градови, посебно Милет, биле далеку
понапредни во споредба со полисите на Балканот...Најзначаен од помладите логографи бил Хеленик Лезбјанинот, кој живеел приближно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски дијалект, иако неговиот мајчин јазик бил ајолски. Тој напишал повеќе историски дела, меѓу кои хрониката Свештеничките на
Хера, во кое името на секоја свештеничка се врзува за едно собитие. И Атида, во
која била изложена историјата на Атика. Меѓу неговите творби, именувани според
херои- покровители, епоними на одделни места или области, спаѓаат Девкалион,
дело во кое се изложувала историјата на Тесалија, и Троика, каде што биле поместени митови од Тројанскиот циклус; тука е дадена историјата на родот на Дарданидите, митски кралеви на Троја. Во делата на логографите, се изложувала, со помали исклучоци, историјата на одделни градови и места на Хелада...“.
Се говори единствено само јонски говор-коине го немало пред 300-та г.п.н.е.
Во поднасловот Животот на Херодот и неговите патувања, се истакнува:
„Татковината на Херодот, малоазискиот град Халикарнис, бил основан од
дорско племе, но таму живееле и многу луѓе од месното население- Карци, кои се
измешале со Хелените...“.
„Тој отишол на островот Самос...На тој гостољубив остров, којшто сесрдно
го примил во тешкиот момент на неговиот живот, се сеќава со посебна љубов и го
нарекува ‘прв од сите градови, било хеленски или барбарски’ (III 139)“. (б=в, Р.И)
Следи поднасловот Делото на Херодот: „Новелистичкиот стил Херодот...Херодот се јавува како претставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со
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додавање на старојонски елементи од Хомер, но и на други поетски изрази и понекои атицизми“.
Се заклучува, Хомер не пишел на јазик од Елада- на атички не се пишело:
Прв доказ: „Херодот се јавува како претставник на јонскиот дијалект“; „Хеленик Лезбјанинот, кој живеел приближно во исто време кога и Херодот и пишувал
исто така на јонски дијалект“. Се потврдува, во Атина се пишело на јонски јазик.
Втор доказ: Ј. Блајкен, на стр. 202, пиши: „Бидејќи Фениките пишеле оддесно налево, во прво време и Грците се повеле по нив...На крајот во 5. ст.пр.н.е. тв.
темносин алфабет, со кој се пишело во Милет (јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал заедничко писмо на сите Грци. Со тоа не придонело само стопанството, туку во прв ред во архајското време на неоспорната културна надмоќ на
Милет како седишен град на малоазиските Јонци. (Атина, во која дотогаш се пишело светлосино алфабет, го презела темносин 403. г.пр.н.е.)“.
Трет доказ: Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата
причина за употреба на јонската писменост.
Четвртти доказ: Аријан (II век н.е.) „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински.
Петти доказ: Филип Македонски го внел атинскиот службен јазик, кој бил
јонски со јонско писмо. Следи во Стибера да има написи со атинско јонско писмо,
каде Σ е крајно с, а во зборот кирилското С, кое е и коптско во коптските икони. Па
Коптскиот јазик бил реформиран староегипетски јазик за време на Птоломејците.
На надгорбната стела од времето на Филип II Македонски, најдена во црквата Св.Ана во село Олевени- Битола,е истото писмо со масовна употреба на слово С.
Филип Шерарад, на стр. 93, има слика...Илуминација 11 век со кирилско С.
Винкелман- Гомолка- Фукс, на стр. 135, коптска икона од 7./8. век Петрос-С.
Илијада била на на непознат јазик (бригиски), јонски и коине во 3 век п.н.е.
Во Ларус, на стр. 241, се говори: „Арамејците до VIII век: скитачки пламиња
и кралевина.Овој нов семитски народ, кој излегол од пустињата, го искористил слабењето на големите држави после поминувањето на народите од морето. Номадските пастири, Арамејци долго ги тероризирале земјоделците во Месопотамија и
Сирија.
Веќе во XI век понекои нивни племиња стално се населиле и стварале кралства од кои најважни се засновале на искористување на каков стар град (Дамаск,
Алепо, Хаме итн.). Тие држави чии престолнини уште секогаш се најдуваат испод
денешните населби, а кои често се споменуваат во Библијата и со асирските летописи, не оставиле никаква трага. Споредните наоѓалишта, едини кои се ископани,
оставаат впечаток дека Арамејците- војничко малцинство- како народ се со пониска култура, ја освоиле цивилизацијата на (сириските, неохетитски, митанските)
градови во кои ги држеле своите гарнизони. Кралските стели (IX-VIII век), се испишани на феникиски, а потоа на арамејски јазик, не се многубројни. Поради практична страна арамејското писмо (изведено по углед на феникиското), поголем дел
на семитскиот Исток, подоцна, заедно со самото писмо, ќе го усвојат арамејскиот
јазик“.
Р. Опифициус, на стр. 115, пиши: „Слабоста на двете големи држави- Асирија и Египет- поткрај 12. столетие пр. н.е. ...повеќе пати ги споменавме Арамејците...нивното културно, а пред сè јазично влијание, кое не треба да се потцени, се
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одржало на целиот Преден исток и после губитокот на нивната политичка моќ; од
Тиглатпилесер III. арамејски сè повеќе постанувал општ говорен и книжевен јазик“.
Бидејќи од Египет до со Месопотамија живееле две раси Белци (Пелазги) и
Црнци(Семити) арамејски и староегипетски јазик биле дворасни на Белци и Црнци.
Од арамејски произлегол новоперсиски, а стариот се задржал до 515 г.п.н.е.
Харолд Ламб, на стр 274, пиши: „Веќе имал средство за општење; грчкиот...
трговски говор...Тие можеле да читаат авеста, светото писмо на јазикот Зенд или
староперсиски, кое раскажувало за вселенските битки меѓу двете сили, оние на доброто и на злото,во кои секој поединец морал да се бори а спас...“.(ненароден, Р.И.)
Х.Ламб бил заведени од Куртиј Руф-доказ:коине станал само трговски јазик.
Се говори за староперсиски кој бил пелазгиски и новоперсиски кој бил наследник на арамејскиот. Меѓутоа, коине било дело само за време на Птоломејците.
Во Ларус, на стр. 260, се говори за „Духовната култура и уметност“:
„Ова ширење на светот доведува до промена и на полето на мислата и уметноста. Во страниот свет, во море на домородци, Грците се приморани да престанат
со секакви размирици и да го чуваат само она што ги обединува. Ова ново единство
се огледа во освојување на заедничиот јазик, koine...“.
Само во Александрија се говори за „заедничиот јазик, koine“, но не порано.
Македонскиот коине до денес се изговара на македонски, кој не: 137 кој дојде
? Кој не дојде ! А „кој не“ означува сите (сите дојдоа)- заеднички јазик на сите итн.
Х.Џ. Велс, на стр. 205, пиши: „При оваа прилика би можело да се напомени
дека е занимливо колку споро се узовршувале техничките помошни средства за
умна работа. Е доволно да се споредат само условите за работа што ги пружа некоја обична домашна книжница на некоја англиска куќа на средниот сталеж, каква,
да речеме е книжницата со која се служи писателот на оваа книга, со незграпни и
недоволни помошни средства со кои располагале писателите во Александрија.
Тогаш ќе се увиди колку цели столетија, за постоење на оваа книжница и многу
подоцна, е трошено неспоредливо повеќе време и напори во книжевната работа.
Еве, на пример, пред писателот на оваа книга, баш сега, додека ги нафрлуваме овие
редови, се најдуваат шест книги, од кои три имаат добри, потенки и подесни азбучни прилози на сите поважни имиња и ствари со ознаки на сите страни на кои
тоа име или ствар се најдува и поминувачки се споменува (‘индекс’). Ако ли пак
затреба истото, зачас ќе отвориме која од тие книги, ќе најдеме со помош на азбучните прегледи место кое ни треба, ќе видиме што таму се вели за стварите кои
ни треба, да се пренесат оттаму по потреба каков дословен навод, па тогаш, за најповеќе неколку минути, ќе продолжиме да пишеме. А да ги споредите со тоа замашно и досадно развивање на каква труба свиени ракописи во ова доба, кого год
писателот би сакал да прочита во какво друго дело нешто што му било потребно за
работа. Денес, додека ова го пишеме, одма при раце ни се: две енциклопедии, речник, атлас на светот, биографски речник и други помошни книги. Овие додуше
уште немаат ивични, од страна извлечени ознаки на содржината (како поедини
книги кои му служат на книговодството), ама можда тоа и во наше доба е уште рано да се бара. Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не можело да биде
ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на првата
граматика и првиот речник. Во наше доба книгата, каква, да речеме се најдува пред
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нас, прво се напишува како ракопис; тој ракопис потоа му се дава на некој точно да
го препише на пишачка машина; така добивате чист и прегледен текст, кој до миле
волја можете да го прегледате, исправувате, преправате, па да се даде, вака изменет, поново да се ‘пречука’ начисто на пишачка машина, да ако устреба, и поново
да го преправи. Вместо сè тоа, александријскиот писател имал да го испише или
диктира одма секој збор ‘начисто’ во конечната книга. Пред но што би можел да
прочита нешто што тек е малочас го напишал, би морал да причека да му се осушат
последните зборови, поради што го мавтал ракописот по воздух или го посипал со
песок, бидејќи нешто слично на впијач, наравно, не можело да има. Сè тоа морало
со рака да се препише онолку пати колку сакале да имаат примероци на таа книга.
А додека извесен број на такви книги би продрел во макар сразмерно поширок круг
читателите, секој преписувач имал прилики да направи понекоја грешка. Се претпоставува дека поедини нови книги можда се диктирале пред полна соба едновремени препишувачи, те така првото издание можело да се појави одма во кои стотина примероци. Во Рим, изгледа, Хорациј и Виргилиј издавале во доста знатен број
примероци. Кога год би настапила каква потреба за мапи или цртежи, би се појавиле и нови потешкотии. Науката, каква што е на пример анатомијата, која толку
зависи од точни цртежи, мора на големо да била спутана услед тешкотиите на кои
наидувале со намножување со препишување. И пренесувањето на каков земјописен
податок мора да било скоро неверојатно досадно. Без сумливост еднаш ќе свени и
таков ден кога и каква домашна приватна книжница и денешниот пишувачка маса
ќе изгледаат за чудо незграпни и гломазни; ама, ги посматраме во споредување со
условите за работа во Александрија, тие засега се необично погодни, подесни и
овозможуваат силна заштеда на живчаната и умната снага“.
Се наведе: „Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не можело да
биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на првата граматика и првиот речник“.
Коине немало-само од 300 г.п.н.е. била „првата граматика и првиот речник“.
Следи делата на коине се пишувани и преведувани после 300-та г.п.н.е.
Х.Џ. Велс, на стр. 304, вели: „Наскоро се појавил друг голем учител кого
многуте современи истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле од Тарза или Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско
име. Бил римски граѓанин и изгледа дека бил човек со поголемо образовање, ама
кадекаде со поограничен дух отколку Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додушен, некои еврејски писатели тоа го порекуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Добро бил упатен во александријското елинско богословие, а се служел со грчки јазик. Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчки јазик му
бил доста несовршен. Тој не се служел со грчкиот јазик со кој се говорело во
Атина, туку со александријскиот јазик, а со овој владеел лесно и потполно. Уште
долго време пред но што чул за Исус Назаретанин, веќе работел како верски теоретичар и учител. Во приказните на Новиот завет се јавува одпочетокот како жесток
критичар и противник на назарените“.
Се кажа за Павле: „Тој не се служел со грчкиот јазик со кој се говорело во
Атина, туку со александријскиот јазик, а со овој владеел лесно и потполно...“.
Се потврдува дека коине не бил атински туку само александрјиски јазик.
Милан Будимир пиши: „Едино Платоновиот вулгарен говор“- не бил коине.
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Х.Џ. Велс, на стр. 292, кажува: „Латинскиот јазик...грчкиот јазик...ги обновил елинските преданија. Само што средиштето на елинизмот повеќе не била Грција, туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слободниот
дух и говор на Аристотел и Платон...“.
Следи Платон и Аристотел пишеле на атинскит службен јазик јонски, кој во
македонскиот царски двор го презел и Филип Македонски-оттогаш и јонско писмо.
О.в.Хинибер,138на стр.382,пиши: „Извештајот на римскиот историчар Јустин
(2/3. ст. н.е.) дека основач на Мауриското Царство, Чандрагупта, се сретнал со Александар Велики треба сигурно да му се препише царството на бајка. Ама не е неверојатно дека Чандрагупта знаел за Александар и дека неговите предожби за големото царство настанале под влијание на веста за Александар Велики и за пропадната
сила на Ахемидите“.
„По совет на својот министер...Чандрагупта околу 322. пр. н.е. на сила го
освоил престолот и моќта во Паталипурти (Патна) и го задржал сè до околу 300. пр.
н. е. Завреме на своето владеење му успеало својата власт да ја зачврсти...
На запад Чандрагуптината држава се судрила од подрачјето на азискиот дијадох Селеук I. Никатор (†281/280. пр. н. е.). Неговото покушување да продре на
исток, преку Инд, Чандрагупта 305. го сузбил. Селкеук морал да ги отстапи источните покраини на својата држава, па сега власта на индискиот крал достигала преку Инд.
Во староста Чандрагупта наводно му се заблагодарил на својата должност
па животот како џаинстички аскет го завршил од глад. Наследството на престолот
се чини дека било остварено без оспорувања. Чандрагуптиниот син Биндузари
(околу 300-270) го одржал царството на окуп; дали името под кое им е познат на
античките историчари, то ест Амитрагхата (Уништувач на непријатели), го носи со
право, не може од оскудни преданија да се утврди“.
Стр. 383: „Ашок. Поточно отколку за Бундузари сме обавестени за неговиот
син Ашок. Тој е прв индиски крал кој ни оставил натписи, вклесани во пештери
или во камени столбови и напишани со старински пракрт (средноиндиски). Во северозападните покраини на државата, во денешниот Авганистан, постојат Ашокини натписи исто така на арамејски и грчки јазик. Во индиско будистичката книжевност постојат многу легенди за Ашок.139
Датумот на Ашокиното стапување на власт е спореден. Подлога на дискусијата чинат натписи од кои многу се датирани со тековни години после кралската
посвета (абхишек). Првата година пресметување можеме отприлика да го утврдиме
на темел петмина грчки кралеви, на кои идентификацијата меѓутоа ипак не е спорна. (За датирање на тој натпис исто така зависи и пресметување на годината на Будовата смрт). Отприлика годината 270. пр.н.е. Ашок го наследил Биндузар. Бидејќи
тој према наводите на индиските извори наводно владеел 36 или 37 години, следи
дека умрел околу 235. пр.н.е.“.
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O.v. Hinüber,Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-Naprijed Zagreb 1976.
Стр. 393: „Најстаро досега прочитано индиско писмо е тв. ашока-брама писмо (десно: дел на еден
натпис на кралот Ашок на брама писмо; 3. ст. пр. н.е.). Брамани писмо има свој корен во семитските
узори (феничко писмо). На садот од Вардак (во средина лево) гледаме испишан со карошти писмо,
кое еднакво е старо ама било ограничено на северозападното подрачје на Индија; тоа писмо има
свое потекло во арамејското писмо кое било во употреба во Персиското Царство...“.

139

304
А „Ашокини натписи исто така на арамејски и грчки јазик“ само во 3 век.140
Се заклучува, на коине се преведувало и пишело само после 300-та г.п.н.е.
Г.А. Леман,141 на стр. 122, пиши: „Општо вобичаена шематска поделба на
историјата на стариот Египет на 31 династија, почнувајќи од основањето на фараонското царство до доаѓањето на Александар Велики, се ослонува на историјата на
Египет што под Птоломеј II. (во 3. ст. пр. н. е.) ја напишал на грчки египетскиот
свештеник Мането...“.
Па сите преводедени и напишани дела на коине почнале само од 3 ст. пр.н.е.
Веќе околу 280 настапува Мането во Египет, Секеуковиот историчар Берос
во Вавилон околу годината 240. пр.н.е., двата свештеници за делата на историјата.
Се наведе, дека не се пишело на атички туку на јонски, како што пишел и
Херодот. Следи заклучокот дека коине бил само Александријски Птоломејов јазик.
Х.Џ.Велс,на стр.319,вели: „Западноевропските писатели...Исто така е точно
дека Константин Велики не знаел грчки,а дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок“.
Со наводот се потврдува дека коине не бил народен јазик туку христијански.
Бидејќи коине бил само христијански јазик, тој опстоил како тн.византиски.
Европските автори го прифатиле пишувањето на Квинт Руфиј, дека коине
постоел за време на Александар Македонски. Меѓутоа, од коине нема-ло никакви
докази дека тој постоел не само во Македонија, ниту во Елада- никаде на Балканот.
Па се говори и дека Македонците биле Пеонци. Ова било и поради тоа што
се утврдило дека Пеонците никогаш не говорело било каков еладски јазик- Филип
Македонски го прифатил атинскиот јонски јазик како дворски јазик, ама Македонците, Пеоците, Бригите итн. продолжиле да си говорат на свои пелазгиски говори.
Со Гркот Лив Адроник 240 г.п.н.е. бил латинскиот кој бил вулгарен коине.
Х.Џ. Велс, на стр. 273, пиши: „Со смртта на Марко Аурелиј дошол крајот на
добата на единството на римското царство...Е доволно ако од тоа доба да споменеме само неколкумина цареви кои, изгледа, биле поспособни од останатите владетели на тоа доба, а такви цареви на пр. биле Септмиј Север, Аурелиан и Проб. Септимијан Север бил Картагинец. Неговата сестра целиот свој век не го научила латински. Усред Рим управувала со својата домашна послуга на пунски јазик; Катон
стариот секако во гробот се превртил...“
Па Картагинците биле Пуни. Следи тие биле Пелазги со пелазгиски богови.
Јазикот им бил пелазгиски. Нивните кралски семејства не го познавале латинскиот.
Ова објаснува, латинскиот бил само службен јазик, а народен пелазгискиот.
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 пои140
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Меѓутоа, авторот не кажува на кој грчки: Атинскиот грчки (јонски) или Александријскиот коине.
G.A.Lehmann,Die Weltgeschichte,Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau1971-Naprijed Zagreb 1976.
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ми 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“.
Ј. Хајдрих, на стр. 308 вели: „Устројство. Право. Култура...Како узор за пишење на латинските списи служел латински јазик на 1. до 3. ст.н.е. Карло се грижел
и за неговиот народен јазик, нпр. во проповедите...“. (Латински бил нов јазик, Р.И.)
„Распадот на единството на Франковото Царство. Лудвиг I. Побожни (814840) бил мошне склон на црковниот, посебно редовничкиот живот...неговиот наследен ред од 827. со кој неговиот најстар син Лотар е поставен за цар над двата
помлади браќа. Тој распоред што самиот го створил го порушил самиот Лудвиг кога од вториот брак му се родил уште еден син, Карло (Ќелави)...исфрлувањето на
Лудвиг. Во часот на неговата смрт живееле уште три негови сина: Лотар Лудвиг
(Германски) и Карло Ќелави. Војната меѓу нив се продолжила. Лудвиг Германски и
Карло Ќелави склучиле 842. во Страсбург конечен сојуз. Секој од браќата му се заколнал на другиот пред неговата војска на верност и на пружање помош против Лотар, кој во склад со наследниот ред од 817. за себе ја барал потполно царската власт; а и великашите на двете војски положиле исто така взаемна заклетва. Таа страсбуршка заклетва се зачувала како најстаро сведоштво на (старо)француски јазик и
најважно јазично сведоштво на старовисокогермански јазик. Е симптоматичко во
страсбуршкиот настан секој од кралевите да се заколнувал на јазикот на онаа друга
војска, дека, значи, Лудвиговата војска ја сочинувало едно јазично единство (старовисокогермански) а Карловата друго (старофранцуско)...Франкија се распаднала на
западна и источна јазична половинка...“. („латински јазик на 1. до 3. ст.н.е.“, Р.И.)
Следи народниот јазик бил тн.словенски, како што бил тн.старословенски
јазик кој потполно бил разбирлив во Моравија со соседот- тн.словенска Германија.
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: „Во врска со изразот ‘primates’, што значи ‘првенци’ или ‘старешини’ а не обични ‘болјари’ или феудалци, не можеме да се ослободиме од впечатокот дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил со
едниот од своите браќа. Имено, во ниеден западен извор не се говори вака директно за т.н. ‘primates Bulgarorum’ како во Annales Althahenses maiores.
Секако дека овие изворни податоци потврдуваат оти комитопулите на својата територија биле толку самостојни, што во пријателски расположеното Германско царство спрема Цимијски можеле, покрај византиското пратеништво, и самите
да отидат како пратеници.
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“.
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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.
Најбитно е што кралевите низ Европа се прогласувале со Библијата преведена на тн.старословенски јазик. Според Ф. В. Мареш, преводот на Библијата од Методиј беше единствен во тогашна Европа и претставува најдобар превод и досега не
е направен таков превод во оригинално-преносна смисла. Таа ја разбирале Франките...Следи кралевите во Рејмс се прогласувале со неа. Значи, со „Рејмското глаголско евангелие“ полагале заклетва француските кралеви. Битно е дека тоа било и меѓу 11-15 век. Меѓутоа, ова евангелие намерно е запалено во тн.Француска револуција, што е само разбирливо, да се уништи македонската писменост. Затоа преостанале само недоизгорени пергаментни листови од кои 19 се рекоинструирани.
Х.Џ. Велс, на стр. 442, пиши: „Поновното книжевно будење во кругот на француската јазична заедница се јавува исто така во знак на влијание на старата латинска книжевност. И порано во Франција веќе постоел некоја книжевност, застапена поглавито со весели песни на расипан латински јазик на средниот век; песните
кои можеле да се слушаат и по крчмите и по друмовите (голијардиско песништво
на XIII век). Духот на во вистински смисол автентична книжевност избива и од
природните и неизвештачени стихови на Вилон (1431.-1463.). Меѓутоа, од Италија
и во Франција продирало движење за изучување и обновување на старо-латинската
книжевност. Тоа ја наметнувала извештачената вкочанет облик и најбунтовни духови. Е установен некој узор-стил, кој давал впечаток на некоја монументална ама
ладна граѓевина. Се појавија песни и комедии наменети повеќе на дивење на некое
уживање на подоцнежните поколенија. При сè тоа, генија на францускиот умен живот не бил цел спутан во границите на вакви достоинствени и одмерени книжевни
делатности. Покрај неа се појави жива и природна книжевност во проза. Монтењ
(Montaigne; 1533.-1592.) пишел симпатично за секојдневниот живот во светот, а мошне непријатни ствари за научниците. А веќе Рабле (Rabelais; 1490.-1553.) навалил
на достоинство и одмереност на педаната како необуздана буица...“.
Се кажа: „весели песни на расипан латински јазик на средниот век“.
А овој „расипан латински јазик“ бил само вулгарен(народен) латински јазик.
Па ваков „расипан латински јазик“ бил шпански, португалски...и романски.
Вотсон, на стр. 62, вели: „Мораме...Поткрај петтото столетие поголемиот
дел на Галија дошол под власт на Франките, народ со германски јазик кој некогаш
живеел во долината на Рајна и подрачје на денешната Холандија, измеѓу Вердун и
Тоурнаис, те му дал на земјата име по кое од тогаш е позната: Франција. Нивниот
поглавица, Кловис, постанал христијанин 496, и бил основач на такавиканата Меровиншка династија. Германските Франки и Галоромани живееле заедно во новото
кралство; Галороманите воглавно биле вешти чинивници на црквата и државата. Во
текот на времето, локалната варијанта на латинскиот, ‘романски’ јазик, преовладувал над франковиот, превземајќи во звојот речник само неколку германски зборови...“.
Народот си говорел пелазгиски=тн.словенски, а имало и вулгарен латински.
Па Франковиот јазик бил само вулгарен- латински., за народот неразбирлив.
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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,142 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)
Вотсон, на стр. 66, пиши: „Веројатно главното орудије на централизацијата
и национална големина бил францускиот јазик. Веќе сме споменале како настанал
тој романски јазик, изведен од латински, со мошне малку позајмици од келтскиот,
франковите и скадинавските извори. После освојувањето на Languedoc, северната
варијанта постанала едини јазик на политичката и културната елита, иако неколку
покраини на југ го задржале својот различен говор, па населението со нив се служело и во локалните јавни установи. Ама централната влада сè повеќе ја увидувала
важноста на јазикот како политичка сила. Годината 1539, со едикт во Villers-Cotterets, Фрањо I го прогласил франциски едини службен јазик. Тоа значело дека јужначкиот говор, иако и понатаму се употребувал во секојдневниот живот, ја изгубил секаквата службена основица. Ренесансата се дивела до процветување на француската книжевност во која уделот на јужнаците бил мошне плоден.За време на Хенрик IV е задржана помошта на северни француски. Во седумнаесеттото столетие
Француската академија (Académie française), која ја втемелил кардиналот Richelieu,
постанува моќно оружје за обликување и контрола на јазикот. И академиците и големите писатели заеднички придонеле на тој процес, створувајќи од францускиот
јазик најсовршен инструмент на човечкиот говор и јазик на сите цивилизирани луѓе во раздобјето од отприлика триста години. Ширењето на францускиот јазик и
француската култура по цел свет постанал мошне специјализирана работа, облик
на дипломатија која ја одржала француската моќ во светот уште долго после што
нејзините битни темели ослабеле. Тоа бил величенствен подвиг, кој може да се мери со изумот на кинеското писмо: не делувало така долго, ама зафатило пошироко
подрачје“.
Се кажа: „Годината 1539, со едикт во Villers-Cotterets, Фрањо I го прогласил
франциски едини службен јазик“.
Франковиот јазик во 15 век свештениците не го разбирале,а во 16 век тој постанува службен јазик не на етнички француски народ туку на државата на кралот.
„Француската нација попат англиската се формирала со историски процес, и
неа не и било потребна ни доктрина ни движење за независност да би се афирмирала. Тоа што ја поттикнувало експанзијата на револуцинерната војска не бил национализам, туку повеќе одушевување на желбата новата ослободилачка идеа да се
прошири и на останатите народи, што подоцна се претворило во желба на тој народ
да му се наметне француска империјалистичка власт. Во годината после 1870. постоело нешто што би можело да се назове француски национализам, или nationalisme integral, каков што го проповедал Chareles Maurras и уште некои; ама тоа во
основа била политичка идеологија наменета на интерна политичка борба меѓу Французите. Мнозина Французи ја одфрлиле; ама националната свест, чуство на културниот идентитет на француската нација, била заедничка на мнозина Французи,
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дури и ако истодобно ги негувале своите локални традиции и се спротиставувале
на страствената склоност према еднообразноста, типична за париските бирократи.
Во дваесеттото столетие во Франција се говореле и други јазици освен француски: низоземски на границата на Фландрија, германски диалект во Alsace, италијански на Корзика и во Ница, каталонски во Roussillon, некои облици langue d’oc
на подрачје од Limoges до Provence, баскиски на западните Пиринеји, бретонски во
Бретанија. Седумдесетите години на оваа столетие се појавиле неколку милитантни
групи кои захтеваат почитување на своите јазици и ги потпираат своите захтеви со
насилие. Тие групи уште се периферни во однос на францускиот политички живот
отколку шкотското и велшкото национално движење во однос на британските; ама
нивната потенцијална важност за иднината не може да се занемари“.
Во католичка Германија службен бил само латински, потоа Франков јазик.
Х.Џ. Велс, на стр. 426, има фуснота: „Во Германија, поглавито поради политичката подвоеност на безброј држави и државички, наречјата во книжевноста се
одржале нешто подолго отколку кај останатите големи народи на запад. Како основа на денешниот ново-горногермански книжевен јазик се сматра обично Лутеровиот превод на Св. писмо“.143
Стр. 457: „За некоа време...Во тоа време, по работите на својот ред, бил упатен во Рим некој калуѓер Лутер, кој по ова ракоположување за свештеник бил одаден на изучување на Библијата. Во Рим Лутер се запрепастил, гледајќи ја распуштеноста и световната раскош на папиниот двор. Годината 1517. јавно во Витенберг се кренал против споменатото продавање на ‘бонови за опростување на гревовите’, изјавувајќи дека е вољан јавно да говори за тоа. Во тоа ги објавил своите
’95 точки’. Настанала значајна препирка, која Лутер ја водел испрво на латински, а
потоа на германски јазик, и со неа набрзо се заталасала широката народна маса...“.
Удаљцов и други144 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.
Х.Џ. Велс, на стр. 443, пиши: „Во Англија исто така во четиринаесеттиот
век се развива жива книжевна делатност. Џефри Чосер (1340.-1400.) дал красни епски песни, очигледно работени по углед на слични дела на италијанската книжевност...Драмската книжевност на тоа време во најголемо совршенство претставува
Шекспир (Shakespeare; 1564.-1616.), човек кој со среќа знаел ‘само малку латинснки, а уште помалку грчки’, а чии се најубави и најсовршени места во многубројните дела се земени од домашниот, па и најпрост живот...“.(Шекспир:сек с-о пир,Р.И.)
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Се говори за вулгарен јазик.Пак,народен бил само пелазгиски=тн.словенски.
За Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер и други Британија во праисторијата
била колонија со балканско (словенско) потекло. За Тојнби античките Пеонци „всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик“-Словените се лага.
Соседи на Пеонците им биле Бригите.Херодот говори за Пеонците. Меѓутоа,
Херодот многу малку пиши за Бригите и нивната историја. Ако се земи во предвид
дека само во Пелагонија и околу неа има повеќе населби, ќе мора да се трага извори за бригиската историја-како бурна.Во прилог е дативот,а го имаат само Бригите.
Вотсон, на стр. 50, вели: „Тој процес...Најдобра европска паралела за тој
процес, кој во бит им останал скриен на повесничарите, есте појавата на романскиот јазик, во кој еден романски говор на настанал на темел на латинскиот стопен со
словенскиот...“.(Во православна Романија црковен бил само тн.старословенски,РИ)
Иако пелазгиски=тн.словенски јазик бил латинизиран, во романскиот јазик
останал тн.словенски теменвокал, што се случило во Франција...Португалија итн.
Истото останало во бригиски и македонски Епир, чии наследници се Власите (Овчарите)- според Велес=Волос, и Арбаните (ар бан: ар=ор- ора-ница) земјоделци.
Тн.словенски темен вокал масовно и со знак се употребува во француски...
португалски...романски(влашки)...албански јазик- тие биле одродени тн.словенски.
И во Елада се задржале премногу тн.словенски поими и тн.словенски акцент
Х.Џ. Велс, на стр. 641, пиши: „Оваа просветена, научничка и организирска
Германија била со природен развој настаната од онаа слободноумната Германија од
годината 1848 година...“.
Прв крал на Елада бил само Баварец-Германец. Следи таа била нова држава.
Па еве докази дека во Елада секогаш се говорел само варварски=пелазгиски.
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“.
Хан (1865) пиши за коине „византискиот јазик“-па тој бил само христијански јазик.
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“. Ова го потврдил и Макс Фасмер итн. Истото го потврдиле и други.
Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент,
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Па таа е со тн.словенски имиња.
Вотсон, на стр. 124, пии: „Сега, значи, постој грчка држава, ама тек ваљало
да се створи грчка нација...“.Значи, немало грчка нација со грчки јазик- од 1868 год.
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Па во Отоманското Царство имало Турци-Муслимани и Грци-Православни.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 10, говори за божицата Весна. Следи тој пиши:
„Весна е омилена божица на пролетта...
Божицата Весна била узор во секој поглед, па Словените сакале ќерката...
Божицата Весна, како и секоја овоземска дама, не била осамена. Имала свој
заштитник- Богот Геровит, витез војник, кој бдеел над неа и Богот Строборг- богот
на ветерот и воздухот.Стриборг, на крилата на благиот и пријатниот поветерец, неа
ја донесувал секоја пролетт.На Весна í е припишувана уште една одлика, така присатна за смртниците- нетрпеливост према другите жени. Таа била лута противница
на Божицата Морана- господарица на зимата и смртта. Во жестоката пресметка измеѓу двете божици, Словените се определувале за омилената Весна, па неа ја помагале- така што, на разминување на зимата и пролетта, правеле лутка со омразениот
лик на Морана и уз пригодни обреди е спалувана, довикувајќи ја Весна што порано
да дојде. Овој сојуз со Весна, Словените ја користеле така што ја повикувале, со
молитви и магиски работи, да им помогне да ја отераат Морана од куќите и од стајите, каде би намерувале да зема души или да им нанесува патење на луѓето и добитокот.
Словените верувале дека Весна, спротивно на опасната Морана, им помогнува на луѓето и во пролетта да го поправа во зимата нарушено здравје, вскладувајќи го, истовремено работењето на срцето и разумот. Со тоа луѓето ги правела добри и благи, па немало препрека тие меѓусебно да го негуваат почитувањето и слогата. Со еден збор, Весна на луѓето им донесувала среќа и љубов. За узврат, Словените во нејзина чест приредувале еден од најрадосните обреди. Се состоело во веселба со сопружниците кои склучиле брак во претходната година. За таа прилика,
се припремани колачиња со мед, поетично викани- младенчици. Овој обичај ќе преживее, па и во христијанството ќе се задржи истоветно име- Мледенци, со тоа што
Православната црква ќе ги поврзе за ден Четириесет маченици, 23. март, кога во четврттиот век е убиено 40 римски војници, кои не сакале да се одречат, тогаш забранетата, христијанска вера“. ... ...
Четириесет маченици се слават како убиени 40 Младенци кои се бореле против исламот. Па на Баирот- Битола постои Црквиче посветено на 40-те Младенци.
Според Артур Вајгал,Филип тргнал кон Византи.Една ноќ, во зимата на 340339 година пр.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 откриен 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 благорониците и дворските офицери да паднат на коленици на земја пред кралот, допирајќи го подот со челото.
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Х.Џ. Велс, на стр. 193, има фуснота: „Да напоменеме узгред, како занимлива
поединост, дека легендата доведува во врска со оваа опсада земањето на полу-месецот за символ на Византија. Тек по освојувањето на Цариград (1453. год.) го присвоиле Турците тој символ на срушеното царство, да би го прославиле како обележје на своите султани. (Символ=симбол, Р.И.)
По речената легенда кралот Филип за време на некоја особено обична ноќ
решил да го користи совршениот мрак, те да изврши изненаден препад на градските ѕидини. Македонците веќе незапазено им се привлекле на ѕидините, па се
спремаа да ги наместат првите лествици, кога одеднаш младиот месец ги проби облаците. Во неговата светлост почна да блешти оружјето на Македонците, па византиските стражари приметија што се спрема, те ја возбунија посадата. Поради тоа
Византиците го внеле во својот грб полумесецот, знак на избавување на градот од
големата опасност. Во текот на манифесрацијата на грчко- турското пријателство,
при прилика на посетата на Исмет паша и Тевфик Ружди беј во Тунис (октомври
1931. год.), се споменувала во повеќе маха ова поединост за потеклото на ‘турската’ полумесечина“.
Следи Турците=Муслиманите и Грците=Православните биле еден те ист народ со исти традиции, наследници на тн.Византија,само верски и јазично поделени.
Османите биле наследници на Комнените, кои биле тн.византиски цареви.
Денешните Турци јужно од Црно и Касписко Море останале/се само Белци.
Х.Џ. Велс, на стр. 90, има фуснота: „Во последно време некои турски историчари покушуваат да утврдат дека чистокрвните Турци се потомци на Сумерите,
создавачи на најстарата досега позната просветеност“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Кој јазик го научил римскиот песник
Овидиј (живеел од 43.г.п. н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море)
вели: „Одма во почетокот на тој свој историско-географски дел. Пејсонел тврди,
дека јазикот на Словените од сите јазици е еден од најраспространет. Бидејќи ги наредил сите европски земји, кои се служат со тој јазик, тој тогаш на тоа му придодал
и повеќе земји во Азија. Во неговото доба, како што тој кажува, према писателите,
кои се викале Gesnerus и Roccha, тоа бил заеднички јазик на народите, чиј број се
издигнувал на 60. Во негово време, во Унгарија уште секогаш постоело ривалство
измеѓу него и унгарскиот, кој припаѓа сосем на друга јазична група. Ние денес со
поузданост можеме да кажеме, дека тој ‘словенски’ јазик во Унгарија бил српски,
исто така како и оној, кој, по Пејсонел, а на основ на сведоштвото на Edouarda Brerenwoda во ‘Scrutinium linguarum’, се говорело на дворот на турските цареви. Пејсонел потоа тврди, дека нема потреба да се повикува на сведоштвото на разни автори,
бидејќи тој самиот знае, дека дијалектите на тој сеопшт и заеднички словенски јазик се разликува измеѓу себе мошне малку...“. (Малку- незнатно, Р.И.)
Кога се говори за Белците и нивниот пелазгиски јазик, тој се говорел секаде
каде што стигнала белата раса. Следи да се говори и за Тохари со тохарски јазик.
Следи сè до денес македонско презиме да е Тохареви со токарско занимање.
Според авторите, лингвистиката беше шокирана порано во нашето столетие
кога длабоко на исток на денешната територија на Кина се открија тохаревски текстови, кои укажуваат, меѓу другото, на јазик (на семантички план) близок до балтословенската групација. Токму за Белците, кои стигнале во Кина, се продолжува.
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Во насловот Милош С. Милојевиќ..., каде се говори „Во Кина е пронајдена
мумија на руса Кинескиња“, со карбонско датирање стара 6.740 година,се наведува:
„Тогаш Милојевиќ дава еден краток коментар за Кинезите, кои на ова место
не е потребно да се наведува, па ќе го земеме продолжувањето на неговиот текст
малку понатаму, на истата страна, каде тој кажува: ‘Пред сè...ваља да кажеме...Те и
во овие чисти српски имиња на градови, села, реки, планини, места, развалини итн.
најдуваме јасни и вистински докази на некогашното живеење на српскиот, во бившата ова некогаш негова, а сега туѓа земја и држава. Така да почнеме од Тибет:
Нано-хе; кога го одземеме ова кинеското- хе, тогаш излегува чисто нашето
Нана; Божан, Милован, Чујан, Чедо, Јарак, Сила, Лујан, Мањка, Салеб=Сареб, Драгор, Мили, Пољача, Малин, Сјабра или Србица,Сарбилин,Шибан, Божан, Цича, Сабија, Самба или Сарба, Срби, Рупељ, Рудник, Неда, Јара, Сањарин, Гора, Луч, итн.’
Прекинуваме со набројување...пак, Милош Милојевиќ заклучува:
‘Вакви побројни места, кои носат чисто српски имиња, држиме, дека секако
ќе го убеди за наведеното...Кога китајската империја, како и Азија средна и останатата, би се пропатувала, како што треба и ваља, тогаш можда би се нашле уште
некои племиња, кои, ма и расипани, говорат српски, а нарочито по гудурите и провалиите ! Не треба само да се заборави таа околност, што уште и ден денешен многу азиски племиња носат српски имиња...Особено кога се земе, дека во Китај има
војни народи, кои носат имиња такви, како Сибоје- Србоје, па Осети- нашите Осеќани во Босна...’ “. (Китај=Кина, како и без Вукови гласови, Р.И.)
Во Тибет имало македонски села, што кинескиот амбасадор во Р.Македонија им го соопштил на новинарите.Таму да се трага македонскиот пес-Шарпланинец.
Монголите на Запад продирале покрај со монголски и пелазгиски зборови.
Па Пекинг=пе кинг (кениг), Викинг..., завршеток инг..., како и во германски
заемки и именки их (их, мих, дих...Аларих...Теодорих)...Наспроти ова било кан, од
кое се дошло до Ватикан=вати (=в ати=оти=отец).А кан=хан=бан: бан-овина=земја.
„Така од споменатиот запис на Макаров, да ги наведеме овие месности во
некогашните српски, одн. индо-европска раса земји, или санскритски наоѓаме: ...
Нагор, Чарнигор...како во онаа народна песна: ‘Чарна Горо!’...Кобиље, Ковиље,
Стан, Малабара, Велесград (денешен Велес во вистинска Србија)...Понатаму многу
имиња станови, од станишта покажува исто така, дека во тие земји некогаш живееле Срби... Такви се Индостан, Авганистан, Бјелуджистан, стан Бјелиќа, српско племе, Ларистан, Курдистан, Ратистан... По месности во Индија, кои уште денес носат
чисто српски имиња, кои немаат никакво значење за денешните Индијци, ниту со
денешниот нивни јазик можат да се протолкуваат што значат, со што се тврди некогашното станување наше во Индија. Така во книгата и картата на Британската
Империја во Индија, направена од шведскиот ген. Лојтн. гроф Бјорнштајерн пр. Голуб, Москва, 1840.- ги најдуваме овие имиња: Млава, Уд, Рајастан, или Рацостан,
Прамен, Серба, Дрвар, Ќурур, Србумпур, Сербинагор. Леја, Лаѓана, Мутин, Миќани, Сарбја, Равнагора, Лаѓани, Котор, Барка, Веѓова, Буна итн., итн.“.
Имињата со Чар...не се на српски туку македонски, како што бил и е Велес...
Се прикажува „...ќилим ткаен во Индија, кој уште го носи српското име:
SARDAR INDES...“. Следи споредба со „Ќилим со митолошки мотиви, Пирот“.
Значи, белата раса стигнала во Индија, Тибет, Кина итн. Пак, срб=срп=коса.
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Х.Џ. Велс, на стр. 291, пиши: „После неговата смрт, Хуните изчезнуваат од
историјата...Претците на денешните Унгарци уште подоцна дошле на запад. Тоа
биле турско-финско племе. Унгарскиот јазик спаѓа во угро-финска гранка на уралско-алтајската група на јазици. Уште околу годината 550., Унгарците живееле на
Волга, а во својата денешна постојбина се доселиле околу годината 900...“.
Од Монголи до монгулица свиња во Унгарија со висок процент на сало итн.
Вотсон, на стр. 161, вели: „Унгарската нација, онака како постоела пред турската победа кај Мохача 1526, била ограничена на законити припадници на благородништво. Таа класа обфаќала нешто повеќ од пет посто население, а вклучувајќи
голем број на сиромашни луѓе кои живееле попат селани. Унгарската повеќејазична земја, и унгарски не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.
Следи само околу 5% со унгарски јазик и околу 95% со тн.словенски јазик.
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.
David Icke,145на 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...“. (Човек на сумерски лу; на македонски луѓе- ѓ=д, Р.И.)
Деникен го наведува аргентискиот истражувач Јуан Мориц, кој утврдил дека
старото царство Квито, во Јужна Америка, пред освојување од Шпанците, зборувале унгарски. Тој пронашол исти презимиња, исти називи на местата и исти погребни обичаи. Кога старите Унгарци закопувале мртви, нив ги испраќале со зборовите- тој ќе се качи во ѕвездата,Велика Мечка. Во јужноамериканската долина Квинка
и Кочаскви постои, меѓу другото, гробни хумки кои верно се однесуваат на седумте главни ѕвезди на Великата Мечка. (Квинка=к винка=вин ка- Винка, Р.И.)
Вотсон пиши. на стр, 140, пиши: „Понатаму на Запад, пет години (1809-14),
кои словенските и хрватските земји провеле припоени на Напалеоновото француско царство како провинција Илирија, оставила трага барем на образованото малцинство. Интересот за проучувањето на словенските наречја и граматика, Хердеровите идеи за јазикот воопшто, а за Словените посебно, те појавата на романтичкиот пансловенизам, посебно меѓу Чесите, имале далеку одјек и во јужнословенските земји на Хабсбуршката Монархија. Истакната појава на тоа доба бил хрватскиот писател Лјудевит Гај, кој постанал водач на ‘илирското движење’. Во својот
часопис Даница докажувал како постој еден едини илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна. Иако идеата била исклучиво вербална, те не било говор за
некоја акција за стварање на голема илирска држава, ипак предизвикало отпор на
власта во Унгарија, со која Хрватска била обединета под хабсбуршката власт. Metternich 1843. година службено ја забранил употребата на името Илирија“.
Стои за Лјудевит Гај: “Во својот часопис Даница докажувал постој еден едини илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна“. (Илири=Словени, Р.И.)
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот „’De Illyricae lingua…’ …” наведува:
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„Но да се вратиме на Дубравиј, кој, ставајќи во нераздвојна врска Сарматите, слово и слава, всушност со тоа ги изедначиле Сарматите со Србите. Долчи пак,
го поврзува сарматскииот јазик со илирскиот и нехотице- ги поврзува и едно и друго со јазикот на Србите, што уште го поткрепува Гркот Лаоник Халкокондилос, чиј
текст тој г о цитира на стр. 13. VI, извадувајќи го од Халкокондиловата книга III
која го носи називот ‘De rebus Turcicis’.
‘Sarmatarum lingua similes est Illyriorum Jonium ad Venetos usque accolentium...’ во својата, значи, книга ‘За Турција’, Халкокондило најдува прилика, да говори и за Сарматите, за кое кажува, дека имаат ист јазик како и Илирите од Јонско
Море па сè до Венеција...“.
Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,146 во Хвар од 1525 година, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи
Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што
Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ?
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите
се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 164, вели: „...Апијан, Грк од Александрија, од I
столетие после Христа. Тој запишал дека Грците ги називаат Илири народот кој
живее зад Тракија и Македонија до Панонија и од Јадранско Море дон Алпите...“.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. Бидејќи „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого говорел и творел Платон за Атина...
Овој варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил така наречен Хомеров.
Бранко Вукушиќ, на стр. 162, пиши: „Во Автроунгарската Империја, царицата Марија Терезија уште 1747. година основала илирска депутација при Виенскиот двор за водење на ‘словенските работи’. Во тоа време се сматрало дека Јужните Словени се директни потомци на Илирите. Напалеон ја укинал независната
‘словенска’ Дубровачка република, ама ја внел провинцијата Илирија, почитувајќи
го тогашното созание дека се Илири-Словени итн.(Тереза=те[таа] реза=рецка, Р.И.)
Поради сè тоа било разбирливо првото движење за ослободување на Јужните Словени од турската и австроунгарската власт, југословенското движење добива
назив-илирско движење.Со тоа во борбата за ослободување на Јужните Словени...“.
Степан Антолјак, на стр . 66, има фуснота: „Имено, изразот Балкан (турски:
шумовита планина) е геополитички назив којшто на почетокот на XX век се употребува за Балканскиот Полуостров. Овој назив во стручната литература прв го
употребил во 1808 г. германскиот географичар A. Zeune, кој сакал и југоисточниот
дел на европското копно, слично на Пиринејскиот и Апенинскиот Полуостров, да
го добие името по главната гора која таму се простира. Називот Балкан, пак, Zeune
го презел од францускиот писател A. Bouea, кој така ја нарекол Стара Планина во
Бугарија, иако називот Балкан не се протега низ цела Стара Планина. Овој назив
значи, првобитно се употребувал за подрачјето кое по 1699. г. било директно или
индиректно под контрола на турската држава, а не го опфаќала подрачјето што се
наоѓало под власта на австриската монархија пред 1918 г. Денес овој назив многу
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често се зазема за означување на подрачјето на Грција, Албанија, Југославија, Бугарија и Романија, додека пак европскиот дел на Турција, иако географски е дел од
Балканскиот Полуостров, не се смета за дел од Балканот, бидејќи е дел на небалканска држава. Во литературата називот Балкан се употребувал за опишување на
историскиот и политичкиот развиток на овој простор и покрај сите негови етнички, верски, државни и политичко-општествени разлики (Opća enciklopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, I, Zagreb 1977, 396-398). Бидејќи Пиринејскиот
Полуостров понекогаш се нарекува според Иберите, пред индоевропските жители
на јужниот или источниот дел на овој полуостров, и Ибериски (или во Азија по
Арапите Арапски Полуостров или Арабија), наше мислење е дoсегашниот Балкански Полуостров според Илирите,кои се населиле своевремено неговото подрачје од
северните граници на Италија и Словенија до Албанија, Македонија и Србија, односно поголемиот дел од овој полуостров (уште во антиката за овој предел населен
од Илирите добива назив Илирик, а во средниот и новиот век се формираат изразите: Илирија( (Стефан Византиски- I половина на VI век), Илирство, илиризам, илирска провинција или Илирија, кралство Илирија, Илири и Илирци, илирска преродба или движење), дека може да се изедначи и дури се замени со називот: Илирски
Полуостров! “ (Од Македонски, во Балкански, дури и во Илирски- лакрдија, Р.И.)
Х. Р. Вилкинсон,147 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 í се
протегале од планината Шар до Каринтија 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“.
Следи тогаш немало било какви балкански народи: Срби, Бугари, Албанци.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 28, вели: „Колку е драгоцено делото на др Олга
Луковиќ- Пјановиќ, се гледа и на основ на овој Херодотов цитат, кој, покрај податоците за постанување на грчкиот јазик, ја открива прастара законитост, по која Србите, изгледа незапирливо, се претопуваат во други нации. Херодотовиот опис на
малкубројниот и слаб грчки народ, кој се умножува и појачува со прилив на Пелазгите, неодоливо потсетува на стварањето на ововременски и хрватска, и бошњачка, и македонска нација- од припадниците на српскиот народ...“.
Стр. 123: „Српската организација во Војна Краина во Австрија имале државни атрибути и тоа од 1630. година до крајот на минатото столетие. Конечно, пред
востанието во Србија, Херцеговина и Босна, најголема епопеја на српското оружје
била била на крајот на седумнаесеттото столетие кога Србите го изнесле најголе147
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миот терет на христијанската војна, ослободувајќи ги српските земји од Прилепа до
Унгарија и од Јадран до Вараждин. Меѓутоа, Австрија и другите европски земји не
можеле да го поднесат формирањето на српската (словенска) држава на толкава територија, па нејзината поголoмина им ја препуштиле на Турците, а деловите ги
припоиле кон себе. Да ова би се остварило, Австрија претходно го занданисала српскиот водач грофот Ѓорѓе Бранковиќ, а српската организација ја расформирала“.
За Србија не се бореле Срби како народ, туку само Православни, дури со потекло од Македонија кои се вградиле во власта на Дунавската српска држава со македонски говор в-н-т.Следи и Царот Душан самиот се прогласил за македонски цар.
Титула што ја носел цар Душан гласела: „Благочестивиот и Христољубив
македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, Унгаро-влашки и независен владетел на многу предели и земји“. Ова е запишано во
Душаноиот законик, кој бил објавен во Скопје во 1349 година.Документот бил пронајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се
чува во Националниот музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Стојановиќ: „Стари српски записи и натписи- книга трета“ (Београд, 1908, стр. 41).
Стр. 58: „Радич Црнојевиќ...Кога Ѓураѓ Бранковиќ се вратил во Смедерово и
поново ја воспоставил српската Држава, му приоѓа Стефан Црнојевиќ 1448. год...“.
Следи да има српско народно предание148 дека Белград, Смедерево... биле во
Македонија.Името се менува, кога Цојне во 1808 година го внел поимот Балкански.
За да има српски народ, мора да има и српски јазик- таков немало до 19 век:
Вотсон, на стр. 97, пиши: „Во осумнаесеттото столетие во Русија ојачало културното влијание на Запад и постанало необично привлечно за повеќеопштествени слоеви. Во најповеќе кругови се говорело француски, ама поголем број на руски
благородници научиле германски. Дивењето на страната култура расте напоредо со
понос на успехот на Русија, и тие две чуства често се сукобувале во истата личност.
Прв пат Русите почнуваат да се занимаваат за сопствениот јазик. Први почетоци на
световната руска книжвност воглавно се опoнашање на страните узори и стилови,
ама наскоро доаѓа до озбилни покушувања да се прочисти и развие рускиот јазик.
Ваљало да се склонат незграпните страни зборови и фрази, и се појавуваат две
струји со различити поими за тоа како најдобро да се развива јазикот во иднина.
Едни држеле дека тој мора што повеќе можно да се темели на стариот црквенословенски, а другите на говорниот јазик.Руската академија, втемелена 1783. по узор
на Académie française, почнала посебно да се бави со тие прашања. Во раздобјето
измеѓу 1789. и 1794. го објавила рускиот речник во шест свески, а годината 1802.
службената руска граматика. Сукобот измеѓу традиционалистите и модернистите,
чии главни претставници биле адмиралот А. С. Шишков (традиционалист) и повесничарот Н. М. Карамазин (модернист), понешто наликувал на тогашната полемика
на грчките родољуби измеѓу поборниците на ‘чистиот’ и ‘народниот’ јазик. Во Русија, воглавно, конечно преовладале модернистите. Нивните напори го оправдал
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„Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. Београд. Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт војводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смедерева, Од својега двора честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ
називао: „Божја помоћ, Војводо сибињска !“ Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на Маћедоније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“.
(Со тоа што преданието е препеано на современ српски јазик,народното творешто се изменило,Р.И.)
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наглото и блиставото процветување на руската книжевност, чиј најголем претставник, песникот Александар Пушкин, достигнал врв на својата поетска снага на
двадесеттите години на деветнаесеттото столетие“.
Русите биле први кои го раскинале тн.словенско ткиво, а втори биле Србите.
Во Ларус, во насловот Југословенски народи под туѓинска власт XVI- XVIII
век, на стр. 474, се наведува: „Чуствувајќи ја сталната загрозеност во една држава
која со својата политика била католичка и на територија која непрестално била предмет на феудални претензии постанало основа на нагло оживување на традиционалните руско-српски врски. Во пренесувањето на руските културни влијанија најголема улога одиграла српската црква. Србите завршувале теолошки студии во Киевската духовна академија, а руските учители се барани и се добавувани меѓу панонските Срби да отворуваат школи. До почетокот на XVIII век Србите коростеле два
јазици: народен во секојдневен говор, усмената книжевност, преписи и делимично
во политичките акти; и српско-словенски јазик, однегуван за пишење дела на верската книжевност и историски списи кое се ослонувале на средновековната традиција. Во првата половина на XVIII век ваков јазичен развиток радикално е пресечен
со руското влијание. Додека народниот јазик ја зачувал својата функција, рускословенскиот јазик го потиснал стариот српско-словенски јазик на пишаната книжевност. Како ова влијание е извршено со пребрзото комбинирање на јазичните
елементи, повеќе би можело да се рече дека се појавил процес на внатрешен расул
отколку поновно и природно организирање на српскиот книжевен израз. На крајот
на XVIII и почетокотна XIX век, бидејќи руското влијание веќе било потиснато од
германското, и дошло и до извесно оживување на српско-словенскиот јазик, е створена состојба која Вук Караџиќ ја сфатил како пометување во која секој писател
произволно го прави својот јазик“.
Во насловот Југословенски народи во XIX век, на стр. 578, се наведува: „Србија немала модерен индустриски пролетеријат...Борбата на Вук Стефановиќ Караџиќ и Ѓуре Даничиќ за народниот јазик и фонетски правопис била завршена. Вуковата идеа повеќе никој не можел да ја оспорува кога владата на Србија, 1868, го вовела неговиот правопис во званична употреба. Посебен поттик на општествените
движења во идеите дала Париската комуна (1871), која предизвикала голем одек во
Србија. На комунарите во слава пишеле песниците Јован-Јовановиќ Змај и Ѓуро Јакшиќ, а Светозар Марковиќ во Раденик ја бранел комуната...“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Francicus Maria Appendini…кажува
што велел Професот Костиќ, „Крадење на српскиот јазик“: „Потоа, хрватски јазик...
дека Хрватите за свој книжевен јазик морале да го усвојат (1836.г.) српски јазик,
додека пред крајот на XIX век ги прифатиле Вуковите јазични начела, фонетски
правопис и граматички облици“.
Вотсон, на стр. 139, пиши: „Лесно е да се потцени или прецени колективната свест…Еден од нив е Јернеј Копитар, Словенец кој живеел во Виена, извонреден образован книжичар и лингвист. Втор е православниот свештеник Доситеј
Обрадовиќ, кој многу патувал по Европа, потпаднал под снажното влијание на просветителни идеи и објавил повеќе дела на својот јазик. Уште е поважен херцеговачкиот Србин Вук Караџиќ, кој обавил пет свески на народни епски песни во раздобјето од 1841. па натаму и повеќе од било кој придонел за стварањето на модер-
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ниот хрватскосрпски јазик, кој се темели на неговиот херцеговачко наречје, ама во
наредните раздобја и Србите и Хрватите, воглавно, го прифатиле како свој“.
Следи српскиот јазик бил само после 1841 година. Следи тој бил нов народ.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Francicus Maria Appendini…наведува:
„Испаѓа...Аму Буе...А како што можевме да заклучиме, дека Ами Буе го проучувал
со многу внимание јазикот на земјите за кои пишел (нпр., како ни соопштува, говорејќи за својата работа, направил и самиот српско- француски речник, со изнедадувачки број на српски зборови: 8.700!, значи, ние немаме разлог да сумњаме...“.
Се пиши за земји,а Србија станала земја со македонскиот тн.старословенски.
Пак, имало само верски и црковни народи: Цариград, Охрид, Пеќ и Трново.
Ама никогаш немало еладска, влашка и арбанашка црква- без нивни народи.
Со верските и црковниот јазици населението на Балканот се одродува.
Најголемо влијание за одродување се извршило со исламизирањето и населувањето на Азијати- Арнаути (Татари, Черкези...). Со нив дошле и Циганите.
Бидејќи во исламот важи правилото „или ќе го примиш исламот или ќе бидеш истребен“, што со векови без прекин го спроведуваат и Албанците на Балканот, ќе изчезне сиријскиот арамејски јазик на кои биле пишани првите книги на Библијата- сите други книги се пишани на тн.старо-грчки (коине) во Александрија, а
чија прва граматика и првиот речник биле составени само во 300-та г.п.н.е. (Велс)
Веќе коине повеќе не се употребува во христијанството, што важи и за тн.
старословенски јазик кој бил создаден со реформа од коине. Турција која била најхристијанска земја со коине постанала исламска земја со арапски јазик кој произлегол од арамејски. И затоа авторите пишуваат за сличноста на арапски со коине,
како што според нив коине бил сличен со персискиот- овој призлегол од арамејски.
Трагедијата ќе продолжи со Балканот, кој ќе биде исламизиран од Албанците, кои вон Албанија се 90% Азијата и само 10% Европјани- нивното одродување
не ќе биде од арапски јазик туку од албанскиот во кого има и монголски зборови.
Неминовно доаѓа заклучок, мора да следи ослободување од злото-Албанци.
Па тие до денес ги прогонуваат и истребуваат Православните- сè нивно ништат...
Албанците (Скиптарите=Тоските) биле одродени тн.Словени- еве и докази:
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Кој јазик го научил римскиот песник
Овидиј, го наведува Миле кој „самиот себе со дополнува, констатирајќи една научна вистина за јазикот на Балканскиот Полуостров со следните зборови: ...
Да го преведемо, значи, заклучокот на овој минатовековниот познавач на балканските и лингвистички проблеми, за кои пишел во својата спомената студија за
расите, објавена во две продолженија во француската ревија ‘Два света’ (‘Revue des
dues mondes’), цитирајќи малку повеќе, говорејќи за расните и националните прашања на земјите на Балканскиот Полуостров, тој во својот текст сакал да го подвлече особено заедничкото потекло во негово доба на исцепканите националности,
а изнад сè единственоста и континуитетот на српскиот јазик. Еве, како тој го формулира својот заклучок:
‘Од таа славна сродност на потеклото, ни преостанува само заедничиот јазик; и тоа е нешто’ Од Варна (на Црно Море) до Рагуза (те. Дубровник, на Јадранско Море) ќе ви рече добар ден на српски. Единственоста на јазикот подобро се
одупира од единственоста на обичаите...’“.
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Бидејќи Албанија се најдува-ла меѓу Р.Македонија, Црна Гора и Дубровник,
друг јазик во Скиптарија не можело да има. Ова се потврдува и со оставштината на
Ѓорѓи Кастриот-тн.Скендербег, цела била само на македонски тн.словенски јазик,
што никогаш не го оспорила шкиптарската наука. Во Дубровник било документирано, на албанските владетелите морале да им се пиши само на тн.словенски јазик.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 37, пиши: „Само во оваа реченица...Непознатиот
виенски хроничар, наведува проф. Новаковиќ, пиши дека одлутале делови, од север, нешто подоцна се вратиле во Илирик и дека на Илири им припаѓаат: Далматинците, Хрватите, Славонците, Босанците, Србите, Рашаните, Дубровчаните, Пољичаните, Албанците и Црногорците...“.
За потсетување дека и Албанците се нашле на австриските земји, во 1745,
односно 1747 година при Дворот на Виена е отворена Илирска дворска канцеларија
(нешто како Министество), за проблемите на „Илирската нација“.
Албанците биле само тн.Словени и се одродиле од својот род кој го мразат.
Бранко Вукушиќ, на стр. 189, наведува: „Албанија не се појавува под тоа
име нигде во Европа пред ни после римската окупација на Балканот. Некои автори
сматраат дека Албанците дошле од истоимената област во денешен Дагестан во 11.
и 12. век како платеници на норманско- сицилијанските владетели во покушување
на освојување на источниот брег на Јадранот...се јавува сè повеќе дела на албанските историчари со тезата дека Албанците се директни потомци на Илирите. Тоа
тешко наидува на прифаќање на званичната историографија вон Албанија. Салинас, на пример, сматра дека Албанците и Словените имаат исто потекло. Во секој
случај, потеклото на Албанците уште е отворено“.
Албанци има Азијати и со монголски одлики и Арбани ородени тн.Словени.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 69, вели: „Сите наши непријатели...Претопувањето на Срби во Шиптари, почнало веќе во средниот век, додека Шиптарите, како
Србите, биле христијани. За тоа пиши др Владан Ѓорѓевиќ во историскиот осврт:
Арнаути, објавен во ‘Катена Мунди’ (Матица Срба и исељеника Србија ...).
‘Словенските имиња, вели австрискиот конзул Хан, така се силно распространети да се најдуваат во најнепристапните гудури на Арбанија. Словените некогаш биле најмногубројни жители на оваа земја. Арбанија била преплавена со Срби
и Бугари. Малисорите и денес знаат дека на малисорските висови живееле Срби.
Северните арнаутски племиња се сеќаваат на своето словенско потекло. Хотите,
Кастратите и Клементите знаат дека се родени браќа на црногорските племиња Кучи, Братоножиќи и Пипери.
Едини арнаутски јунак Скендербег бил српско потекло. Мирдитите имаат
предание дека се со бугарско потекло,а во Тирана денес (1912), живеат 2.000 Срби.
Австрискиот конзул Хан наведува дека, према докажаните граници на простирање на јазиците, излегува дека Словените не го освоиле алпскиот дел на Албанија, туку дека тие уште и денес (1912) живеат во северниот параб на земјата. Некогаш Словените ја населувале и целата јужна страна на алпскиот јазол. Оние неколку арнаутски населби на северната страна на алпскиот јазол, ги обележува само
народното предание на подоцната арнаутска колонија.149
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На крајот на 18 век во северна Арбанија биле колонизирани Азијати- Арнаути=Геги од Кавказ ...
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Арбанасите имале два распространети јазици и тоа оние кои говорат Гегите
и јазик на јужните Арнаути, кои се викаат Тоски. Тоа се толку различни јазици да
Гегите и Тоските, меѓусебно, не се разбираат.
Австрискиот конзул Хан, со германска самосвест и со примерна издржливост, долго работел да ја пронајде секоја ситница, корисна за карактеристиката на Арнаутите, не му толку драги, ама не нашол ни една арнаутска јуначка народна песна
и неколку народни пословици’.
Др Владан, ја прикажува Албанија со српска земја, наведува дека со неа владеле, пред Немањиќите: кнезот Владимир, потоа, Тихомир, Глава, Голем, Слава,
Ивица, Михаило Воислављевиќ (1077). Михаило установил независност на Српската православа црква во Приморјето, со владиканство во Бар, повеќе од сто години,
пред него што Свети Сава ќе ја прогласи Српската православна црква.150
Недалеку од Скадар на Бојана, е сохранет српскиот владетел од 11 век Михаило и син му Бодин, чија држава била од Цетиње и Сава до Драва и Приштина,
со престолнината Скадар“.
За потеклото на Албанците е следниот доказ, дека вон Албанија живеат 90%
Геги и 10% Тоски. Следи Гегите во Северна Албанија и вон неа имаат кавказко- црномирски традиции на Черкезите и Татарите, носат бело кавказко капче итн. Пак,
Тоските=Шкиптарите- според скиптар на кого има орел- се Пелазги=тн.Словени.
Па тн.Словени биле само одродени со албански јазик, сличен на Азербејџан.
Арбанија, р=л, била само бригиска со сите бригиски=брзјачки гласови итн.
На Албанците одн. Арбанасите поимите биле им со тн.словенско потекло.
Најбитно било што таа 100% била под Охридската архиепископија само со
тн.старословенски јазик. Па и затоа нејзината оставштина била само тн.словенска.
Како што Охрид и Дебар биле бригиски, бригиска била сета Шкиптарија.
Ова било повод Шкиптарите да ги имаат сите бригиски гласови, само со разлика во
темниот вокал- место тој да се употребува како кај Бригите, а се говори за илирски
Бриги, кај нив е помасовна употреба како кај Траките. Следи авторите говорат, дека тие немале илирско потекло туку тракиско. Значи, тие биле дури романизирани.
Како што било романизирање во 19 век, истото било и со србизирањето со
тн.Вукови гласови. Ова се потврдува со доказот, што српскит јазик бил од 19 век.
За да се потврди дека тн.Вукови гласови биле од 19 век се гледа и во Дубровачки тестамент, кој го наведува Стјепан Антолјак- кај него нив ги нема, а и без ј.
Авторката, во поднасловот г) Franciscus-Maria Appendini, го наведува и ова:
„Сосем узгред и случајно, на истата таа 231. страна, Кулуниќ споменува, дека Албанците 1783. г. воопшто немале писмо...На истото тоа место писателот го
споменува Вук, кој рекол, дека: ‘...писмото готово ги надминувала можностите, до
кои би се можел да се воздигне човечкиот ум...’ “. (Исто пиши Фалмерајер..., Р.И.)
Тие како одродени Бриги тн.албанско писмо немале до 1908 година- Битола.
Следи за Албанците како Муслимани=Турци во Чаир- Скопје, на 21.11.2013,
со македонски православни средства да се отвори школа.Таа била посветена на албанското писмо во Битола,дело на Власи чие семејство денес не го познава шкиптарскиот трорасен јазик...Школата го добила името Конгреси и Манастирит=манаст-

150

Пеќката црква била под Охридската архиепископија, како што била и сета Арбанија...Бар итн.
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ирит-151ит=бригиски завршеток за трето лице,кое не постои во шкиптарскиот јазик.
Дури повеќе шкиптарски презимиња завршуваат со бригиско=брзјачко дативно у ...
Пак,во Битола нема-ло шкиптарска и албанска маала,туку само Арнаутмаала
или Маџермаала. Следи Арнаутите во Битола биле само едно: Турци=Муслимани.
Албанците се турско-монголски народи: тешко учат тн.словенски родови...
Се заклучува,Албанците како Шкиптари=Скиптари не знаат кои се и што се.
Следи правилото, одродениот од својот род, тој него и најповеќе го мрази.
Како објаснување се кажува дека се преведувало од албански на македонски
веќе сто години, што не е точно, затоашто службен македонски јазик немало пред
да ја има македонската држава.Па Скиптарите сè до 1924 година не сакале да имаат
школа на својот јазик, затоашто нивни јазик и писмо биле само тн.грчко и арапско.
Албанците не биле/се народ со еден јазик на еден народ, туку на четири народи=јазици: грчки, романски, словенски и татаро-турски (Г.Мајер).Следи авторите
да ја трагаат врска на албанскиот јазик со јазиците во Европа, а без на тн.Словени.
Како одродени тн.Словени се Еладците, Власите и Арбанасите (Албанците).
Еладцие биле коинизирани, Власите со Арбанасите коинизирани (грцизирани) по укинување на Охридската архииепскопија, па латинизирани од католичкото
влијанието, потоа и романизирани под влијание на Романија која отвора романски
школи и турско-татаризирање(монглоизирање)-Власите се повеќе романизирани.152
Секако, влашкиот (романскиот) јазик содржи помалку монголски зборови.
Слободан Јарчевиќ, на стр. 167, пиши: „Еден...хроники за настаните од XI
столетие на Гркот Михаил Аталиот. Др Деретиќ поседува примерок печатен во
Берлин на грчки и латински јазик 1853. година, под наслов: ‘Scriptorum historiae
Byzantinae’, во издание на ‘Academiae Litterarum Regiae Borussicae’.
Мада ова не е осамен документ од тоа време за Албанците, тој е еден од најзначајните, оти е во прашање на современик кој присаствувал на истоварување на
околу 300 албански семејства, со византиската војска, во луката Драч, 1043. година.
Наравно, Аталиот ја опишува раната судбина на албанскиот народ, кој од кавказка
Албанија е преселен од страна на Арапите на Сицилија и Јужна Италија, а од овие
области (таа 1043. година) на Балканот ќе ги преселат Грците. Постарите изданија
на европските енциклопедии содржат одредница за државата на Албанците на Кавказ, додека поновите изданија таква одредница не донесуваат. Можда и новите
историчари, во оваа книга, се приближуваат на Европа, бар кога е во прашање
историјата на Албанците“.
Албанскиот јазик бил/е како во на кавказка Албанија, денешен Азербејџан.
Пак, Арбанасите не сакале свој јазик- нив школи им отвориле Рим и Виена.
Власите и Арбаните како Бриги=Брзјаци се со бригиско дативно у во презимињата, како и именките правени како трето лице со ит: Бунарит, Језерит, Жарит...
Власите и Арбаните како одродени Бриги=Брзјаци го имаат темниот вокал.
Само тој кај нив не е ретко како кај Илирите туку масовно како кај Траките- исток.
151

Албанците, како 100% муслимански=турски колонисти,во Р.Македонија во 21 век насилно ги менуваат со милениуми старите македонски имиња и нив ги заменуваат со имиња на шкиптарски јазик
кој бил од 20 век.Пак, кога тоа треба да се направи и обратно од шкиптарски јазик тоа Албанците не
го спроведуваат. Најдобар пример е и со Школата, затоа што името на расипаниот бригиски говор
во шкиптарскиот јазик треба да гласи: „Битолски конгрес“. Самиот поим Манастир означува град на
манастири и цркви, кои Албанците само ги ништат- Албанците се само исламски мафијашки народ.
152
Според Густав Вајганд (1924), Албанците и Власите биле „браќа“- со различно „мешани“ јазици.
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Темниот вокал го имаат Скиптарите. Еве еден пример: Тетово, според тетка,
на албански Tetovë-s, што е како во португалскиот Мире: е=ë. Само романизирање.
Најдобро се гледа во францускиот јазик и другите јазици во Франција со е=’.
Па тн.Не-словени се одродени тн.Словени со нови јазици, кои се изучувале
во школи, и тие како такви ги научиле. Токму и затоа тие нив и ги познаваат.
Бидејќи Власите немале свои школи, а романскиот престанал да се учи во
државите на Балканот, тие како народ немаат еден ист јазик. Следи Власите од Гопеж, Крушево ...потполно не се разбираат. Дури во различни семејства, како и едно
исто семејство, како народен јазик исто не го познават- во зависност на наученоста.
Ова е во спротивност на Брзјаците- сите Брзјаци на сите место исто го знаат.
Денес во Европа имаме еднорасни јазици варварски=пелазгиски=тн.словенски јазици,дворасни јазици романски (пелазгиско-семитски- Семитите биле Црнци)
западно од Германија и трорасни готски јазици (дополнително готски- Готите биле
Татари) источно од Франција.153 Следи да се обедини Европа со тн.словенски јазик.
Затоа Европјаните,сакале или не, ќе се обединат со тн.старословенски јазик.
Поедноставен македонски=бригиски: ва-на-та: ваму-онаму-таму...-најточен.
Македонците со Филип Македонски го почнале обединувањето, што продолжило со неговиот син Александар Македонски, а Европјаните ќе ги обедини македонскиот тн.старословенски јазик.Па Македонците конечно и ќе победат за Европа.
Одлучуваат само Русите и Србите, чии падежни јазици се само македонски
тн.старословенски. Тие треба да се откажат од своите јазици, а да се повратат на
отфрлениот тн.старословенски- тој како македонски бил најстар во Европа од 9 век.
Пак, рускиот и српскиот јазик никако не се прифаќаат од Неруси и Несрби.
Бидејќи двата јазика вон своите земји се омразени, ќе следи обединување.
Обединувањето е неопходно, затоа што Европјаните биле и останале еден
ист народ, јазично поделени и тоа само на две групи: тн.Словени и тн.не-Словени.
Бидејќи балканските народи биле од 19 и 20 век, се потврдува и со титулуте.
Х.Џ. Велс, на стр. 293, пиши: „Уште од денот на Александар Велики...Затоа
ја ценеле титулата ‘цезар’ многу повеќе отколку својата сопствена и еден на друг
му бранеле земањето на тој звучен назив. Оттука историјата на светот поглавито се
раскажува за кралевите и пустоловците, кои настојувале за тоа да постанат цезари
(цареви) или императори. Колку тоа ‘цезарско лудило’ зело замаф, докажува чинителот дека светската војна (1914. до 1918.) оборила не помалку од четири цара:
германски цар (‘кајзер’-германска деформација на зборот ‘цезар’), австрискиот цар,
рускиот цар и фантастичната фигура на бугарскиот цар.154Францускиот ‘император’ (Напалеон III) е срушен уште годината 1870.
Денес (годината 1920) нема повеќе никој на светот да ја носи царската титула и да го одржува преданието на богоцарот“.155
L I T E R A T U R A

153

Западно од Германија се романски, а источно од Франција готски=татарски: Пекинг=пе (град)
кинг (владетел): кинг-кениг и Викинг=вик кинг; вик + н = Винк-а: Виница...Винковци...
154
И сегашениот бугарски владетел носи титула цар, ама таа службено на странски јазици се преведува „крал“.
155
Кралот на Велика Британија ја носи и понатаму, покрај останатите, титулата цар на Индија. Можда тоа писателот во овој случај не го зема во обѕир, бидејќи титулата на британскиот крал не ја
носи како главна туку како споредна титула.
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Naslovot na knigava e napi{an spored pove}e avtori. Za knigava,
isto taka, se ko-risteni i delovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621
(9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
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.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100,
25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142,
28.11.2011.
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012.
61. "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012.
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012.
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012.
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012.
66.
"Sklavinite=tn.Sloveni
domorodni
na
Pelopones",
str.
62,
26.05.2012.
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012.
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012.
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012.
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013.
72. " Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013.
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013.
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013.
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013.
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013.
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138,
23.09.2013.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da
se najdat na internet: www.Brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja
e navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37,
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38... i 78 na makedonski jazik. A i ovaa 79- ta kniga e vnesena vo
internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991.
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite.
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci,
samovolnici, silexii...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat
za pratenik od VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996
godina- da se izma~i tu`itelot za toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i
sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja zakasna samo
za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se
`aliv do Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba.
Mojot predmet vo Vrhoniot sud so godini go krie{e prviot bratu~ed na
generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego bevme dvata na
konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od
sudskiot so-vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel
programa za razvoj na Kombinatot, go tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i
propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-koj nego mo`e da
go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki,
Pretsedatelot na Iz-vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata
inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-ve{taj na
Kabinetot na
Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i fakti.
Namerno od site sudski odluki toa ne postoe{e- jas morav sporot da go
izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na
obrazot..., i taa mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev
bil partiski- taa sega e vo Vladata. Nejziniot predmet, vo kogo stoi:
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu-{nost toa e
najosnovoto ~ovekovo pravo.Predmetot go potpi{a Presedatelot na
Narodniot pravobranitel, denes Pretsedatel na Ustavniot sud. Bidej}i od
nego za mene nema pogolema sviwa, sè dodeka toj e vo Ustavniot sud,
Sudot e najgolem sviwarnik. Se se}avam opoziciski-ot Vener na Brand
koga toj re~e za Germanskoto sobranie za sviwarnik- a zo{to ne i Sudot!
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja
tu`iv dr`avava vo Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka,
izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. Od Strazburg be{e prateno pismo
so sudski materijal. Me”utoa, pismoto stignalo vo Sko-pje, vo po{tensko
sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od
nejzino rabotnoto mesto. Od Strazburg dobiv odluka- sum odbien:
R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne bila potpisnik na
konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
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Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go
ubeduvav da pro-izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en
sorobotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo vo Grub do Minhen i
doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu ubavo
rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100%
propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e
ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit,
imav proizvodi so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso,
mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-vedo, ovci, kozi); samo so bentonit
za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-ko kaj
pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site
`ivotni..., a bea pre-dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so
urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a toga{ vo nego be{e i
Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku
300 goenici samo zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go
spre~iv so aktiviraweto na bentonitot zgolemuvaj}i ja apsorcionata
sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj be{e i
Institutot za veterinarstvo tvrde{e deka i koko{kite ja koristele
ureata za zame-na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatostlaici. Pa taka nie od R.Makedo-nija i R.Srbija ja istisnavme
Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-dej}i tie ne
mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100%
propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e
preparat za pot-siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za
tvrdo sirewe- masovno vo upotreba. Bidej}i navedenite institucii nemaa
kadar,jas sè nivno prezemav,tie me mrazea i odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no
nivo po sto~arstvo, veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar
od Zemjodelski i Veterinaren fakultet- Skopje so svoite instituti, a
kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-skoveterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti
sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi
rasturaa-samovolnost.
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev
nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi,
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg,
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da
bidam proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se
slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni.
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Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat
doktorat do tn.prof.
Ovoj
veterinaren
lekar
so
svoite
kolegi
veterinari
od
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici,
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma,
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majkirodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100%
porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa
sviwite se vakci-niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do
vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... Jas isprativ predmet so kogo
potvrduvav deka ima ~uma..., koja e zabraneta vo Evropa,a toj so svoite
kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat. Isto
taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-ni{uva{e sè samo za interes, a
samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-zam. Koga
Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se
izvezuva. Pa istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e)
stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so
lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvovlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo
ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica.Mora da
se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men, r`, oves...) od {to
na-rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani
genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola, a ne zavisna-delovna od
Veterinrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo. Pod HMS "Stre`evo" ne se
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka,
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to
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sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen
direktor,
a
i
samo
toj
go
raspadnal
Kombinatot.Ostanal
samo
zemjodelskiot
delZK
"Pela-gonija".Kako
laik
za
zemjodelskoto
proizvodstvo
toj
go
douni{til
Kombinatot.
So
private-zacijata
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i
so Indijec 20.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e
nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati
u~estvuva{e vo podigawe i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto
be{e so pogre{na
tehnologija i
bez te-hnolo{ka povrzanost, a
rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi na
akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite
itn. se nosat von Bi-tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz
narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i
na Skopjani- isto-riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi
bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. Ne samo Evropjanite da ja
sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i
Bitolsko Pole za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska
grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na aerodrom vo Bitola, a samo toj
imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {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.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene
se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme
kako vo 19 vek.
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Потекло на Белците (Пелазгите)
Човечки јазици и прва просветеност
Поморски народи
Пишење
Богови и ѕвезди, свештеници и кралеви
Богови, општествени сталежи и слободни луѓе
Еврејско свето писмо и продоци
Ариски народи во преисториско доба
Грци...
Наука и вера во Александрија
Христијанство
Источно Римско Царство (тн.Византија)
Европјаните со балканско- малоазиско потекло
Балканците и Малоазијците само со пелазгиски јазик
Античките Европјани со илирски=тн.словенски јазик
Тн.Словени=Повеќебожци Европјаните=Христијани
Европско наследство
Германската историска школа штетна и за Германите
Антропологијата расистичка
Заговор врз Пелазгите=тн.Словени
Грчки и латински јазик настанале од пелазгиски јазик
Раса=народ=јазик
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