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ПРЕДГОВОР
Нас Македонците ни беше забрането да ја учиме својата македонска историја. Ние бевме единствени во Европа, кои за нас Македонците ништо не смеевме да
знаевме. Токму затоа ние сме “осакатена“ нација, која учеше “наведната глава сабја
не ја сече“. Па затоа ние до денес не сме виделе бел ден македонски, туку само мрачини на вештачките европски државнотворни нации, почнувајќи со француската од
крајот на 18 век, што важи за руската со руски јазик кој бил тн.старословенски на
Македонецот Кирил Солунски. Пак, сите други се само од 19 век, само албанската
од 20 век.Не случајно, ако нас некој за нас нешто не прашаше, ние ги собираме рамењата,што мене ми се случуваше се до кога сознав дека никогаш немало Словени.
А јас историјата почнав да ја изучувам од седум години, токму кога почнав
прво одделение, ја изгубив годината. Бидејќи јас ја имам монголската крвна група
В од малата сипаница бев отпишан од живите. Случајно останав жив...Во книгата
на Питер Адамо, Крвни групи и исхрана, кога излезе на македонски јазик, 1996 година, прочитав дека луѓето со крвна група В потешко ја поднесуваат сојата отколку
луѓето со крвната група А која била вегетеријанска. Со тоа се потврди дека Белците
се тие кои во Јапонија го однеле својот грав, од кого произлегла сојата. Денес Јапонците се со околу 40% крвна група А на Белци. Пак, јас со крвна група В во 1999
година од сојата сум повраќал така, што во животот никогаш ми се немаше случено: плочките во бањата беа под мојата пот, а јас така во животот никогаш не сум
потел и уплашил, ми дојде смртта...Кога тоа ми се повтори, тек тогаш сфатив дека
тоа било од сојата чии лектини за монголската крвна група В не се подносливи.
Јас како Битолчанец и Баирчанец за историјата сум имал некој нагон, што се
виде во V-то одделение во Основното училиште “Тодор “Ангеловски“. Тогаш кај
матичарот си го сменав името од Христо во Ристо. Бидејќи матичарот му беше пријател на татко ми, тој ме праша: Зошто Ицо си го менуваш името ? Јас одговорив:
јас сум Словен, а не Грк и Влав.Така беше, ние учевме, дека сме биле Словени. Ние
за Македонија ништо не учевме. За Гоце Делчев учевме само неколку редови...за
Браќата Солунски со своите ученици. Друго ништо не смеевме да знаеме. Јас имав
еден сосед Смилевчанец Стојче, кој беше Илинденец...Јас него за Илинденците редовно го прапшував, сакав за нив повеќе да научам, оти за нив ништо не учевме...
Во VI-то одделение учител по историја ми беше Влагој Масларов. Тој ни предаваше од некоја тетратка како белешки, напишана со повеќебојни мастила. Тој
ни велеше: “деца ова не е македонска историја“...“македонска историја се само Браќата Солунски и нивните ученици“...“ако за нив некој нема да знае тој нема да премине“. Меѓутоа, тогаш ние како деца не сфаќавме, што тој сакаше да ни каже. Ние,
детишта, занесени во топката, а бидејќи бевме сиромашки, таа беше партална, во
чорап со партали. Редовна појава беше место топката, градската калдрма, па летнал
ноктот од палецот...Сами си се лечевме со бабинпрдеж, мочка...Нас ни се велеше
топката била англиска игра, донесена кај нас, од тој и тој, тогаш..., а не дека Александар Македонски бил топкаџија со симболот солускиот лав, кои станале англиски.И Маите играле топка.Маи било од македонската митологија за Маја, до Маико
=Меико= Мехико...Тоа било кога изчезнала флотота на Александар Македонски...
За прв пат се појави и книга за ...револуционери, голем издолжен формат, со
лица од 18, 19 и 20 век. Учителот Благој Масларов ни рече, ние неа мораме да ја ку-
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пиме, а таа е прва македонска... Таа беше преполна со личности, за кои првпат слушнавме. Значи, не сме биле никој и ништо, од Марс паднати, потполни Марсовци.
Иако Железничка станица- Битола е само на 630 метра надморска висина,
како дете кое редовно посетуваше филмови, го засакав поморството. И бев питомец
12-та класа во Морнаротекничка подофицерска школа, машинство, во Пула-Хрватска. Тоа беше 10.09.1961 до 9.10.1963. Благодарејќи на тоа, јас тогаш дознав, дека
поимот Словени бил само политички. Ние питомците во Машинскиот центар се поделивме на Словени (Македонци, Срби и Црногорци) и Илири (Словенци и Хрвати). Бидејќи ние Македонците учевме дека и Словенците со Хрватите беа Словени,
јас не можев да сфатам, зошто тие не се Словени !? Јас ги прашував, зошто не сте
Словени, како ние што учиме ? Одговорот беше: така сакаме !? Тогаш си поставив
прашање, каква е таа историја, кога за неа се говори со сакање и несакање. Упорно
настојував да дознам, во што е сршта, на илирството. Јас бев редовен читател на загребачкиот весник “Вјесник у сриједа“..., во кого редовне во крстостовските имаше
прашаења за Лудевиг Гај, Илирска Бистрица, Илири, Илири и само Илири. Како
упорен, повеќе да дознам, редовно прашував. И конечно ми беше речено, Словените биле одвратна раса, која треба да се уништи, што било дело на Рим. Меѓутоа, кога јас почнав да се бавам со историја, тоа се однесувало за Склавините, кои биле
источно од реката Рајна, кои Рим ги покатоличувал. Токму затоа само Германците
биле најстари и најдолги Склавини, тн.Словени. Бидејќи повторената лага станува
вистина, Германците се научиле дека тие повеќе не биле Словени, туку Словените
кои до денес така се нарекуваат, тие да се доистеребат, што го тврдеше и Хитлер...
Ние средношколците бевме еден спрат над академците. Тие имаа кабинет по
поморство. Јас бев радознал а и чепкаџија и ги видов поморски карти од антиката.
Бев изненаден,кога во нив видов, беше населен само јужниот Балкански Полостров,
со нешто Црноморското приморје. Тоа се совпаѓа и со генетичарот Кавало Сфорца.
Не само што јужниот Балкан бил населен, континентот воопшто не бил населен.
Цела 1964 година се борев да продолжам во Среднотехничко Битола, а имав
и одлука од Комитетот за образование- Скопје. Меѓутоа, во тоа не успеав.
Се запишав Средноземјоделско училиште- Битола, сточарство. Продолжив
на Земјоделско-шумарскиот факултет- Скопје, оддел земјоделие, по сточарство. А
професори ми беа Томе Ангеловски, братот на Тодор Ангеловски, и Благој Васков
од Велес, другар на Кочо Рацин. За нив сакав нешто повеќе да научам.
Продолжив како научен соработник во Баварскиот завод за сточарство во
Груб, кај Минхен, Германија. Негов директор и професор во Виена на Универзитетот за земјоделски науки беше Херман Богнер. Тој многу ги сакаше Словените, веројатно нешто и повеќе за нив знаеше, или беше таков...Тој беше заљубен во Македонија, бил топџија во Солун..., редовен турист во Охрид...Бидејќи јас бев негов, ме
сакаше како свое дете. Редовно во весниците излегуваа написи, Бугарите не ги признаваат Македонците. Дури тој редовно ми кажуваше, каде јас тоа да прочитам. По
некое време, тој ме праша: Колега господин Ристо дали има Бугари ? Јас молчев.
Тој го повтори прашањето, дали има Бугари ? Јас си реков, што му текна и на овој
светски човек да си игра мајтап со нас, Македонците. Следи да го понови прашањето. Како Македонецот следеше мојот одговор, само собирање на рамењата,
наш македонски одговор, оти ние за нас ништо незнавме и денес незнаеме. Тогаш
тој ми рече: ех колега господин Ристо Ивановски, се негира со молчење, а не Вас
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Бугарите ве направија најпоуларни. Без Бугарите Вас никој нема да ве знаеше. Токму затоа во Бугарија нема Бугари, тие се само Македонци, вадат само некој инает.
Јас по докторирањето во Виена истиот ден се вратив и бев неподобен за Земјоделски и Ветеринарен факултет Скопје, Институтот за сточарство-Скопје и Вишата земјоделска школа- Битола, денес Биотехнолошки факултет. Тие до денес немаат кадар,следи ние да сме заостаната земјоделска земја. Се вработив во ЗИК “Пелагонија“- Битола на 24.04.1997, а во 1990 година тој се распадна, од 1991 година
тој се оплачка и уништи...Следи од 20.05.1991 година да сум без работен однос и
право на вработување. Проблем било моето образование кое никој не го нема во
државата. Со објавување на мои написи во македонски весници и трудови во Загреб ги регистрирав виновниците за заостанатоста на земјоделството, сточарството
и ветеринарството. Сите тие како нивни ликвидатори само мене ме ливидираа.
Со сточарство се уверив дека нема Словени, кои северно од реката Дунав
навлегле на југ на Балканот. Бидејќи до 20-от век немало чартер летови, преселбите
биле само со домашни животни. На Балканот нема ниедно домашно животно со потекло од просторите северно од реката Дунав. Бидејќи сите домашни животни низ
континентот Европа биле балкански, сите Континенталци биле само Балканци. Да
не се изуми, дека крвната група А на Белци настанала со инфекции од малата сипаница и грипот, кои биле од чумата на говедото и грипот на свињата, потеклото на
Континталците било само балканско. Бидејќи тие од нив преку 90% не изумреле
како Индијанците во Америка, Континталците се со балканско потекло.
Следи нас Еладците да не негираат. Бидејќи Елада била создадена како наследство на Македонија и нејзиното возобновено царство, тн.Византија, Елада била
само македонска. Тоа што Елада нас не негира, како со македонските Бугари, и македонските Еладци нас не прават најпрочуени, зашто им благодариме.
Јас бев редовен испраќач на мои написи во “Македонско сонце“- Скопје и
“Македонска фаланга“- Прилеп. Вториот прекина да излегува, а со промена на уредникот во “Македонско сонце“ станав неподобен. Следи јас да не сум подобен и во
другите гласила, што важи за други, посебно ние кои велиме дека Ѓорѓи Кастриот
бил Македонец. Тој за Црногорците бил Црногорец, Србите Србин, Бугарите Бугарин, Грците Грк, Албанците Албанец и Арнаутите Арнаут. За македонските гласила и МАНУ тој само Македонец не смеел да биде. За МАНУ него да го прогласи
Албанец, во ноември 2005 година, МАНУ Петар Поповски и мене не прогласија за
лаици, а само ние до денес за него имаме објавено книги, друг никој, ни академик.
Најбитна е македонштината. За античка Македонија бевме само пет лица,
кои пишевме за античка Македонија. Во 1997 година во салон 19/19 во Работничкиот универзитет- Скопје имаше трибина. Предававме ние петмината. Власта имаше пуштено провокатори, за таа да пропадне, во што не успеа. Секој предавач застапуваше своја терминологија за тн.Словени. Токму затоа секој беше на своја страна, со свој поим. Поради тоа младите рекоа, тек сега ништо не знаеме...А како тие
нешто ќе научат, кога ни до денес за политичкиот поим Словени немаме заеднички
став, што ќе се види и во оваа книга, објавена со таа цел, извонредни извори со повеќе поими создаваат само збрки,а не заеднички успех.Следи овде тоа да го пробам
Како што не се успеа со предавањата во Салон 19/19 и во разни написи, се
јави нова искра на Граѓанска инцијатива во Прилеп. Таа одржуваше предавања и
требаше предавачите да издадат заеднички Билтен итн. По правило, непријателот е
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појак од нас Македонците, во Р.Македонија. Од тоа ништо не стана, а од нас остана
само поединечни стрелци кои пукаме во празно, меѓусебно убивајќи се. До кога ова
ќе трае, не се знае. Токму затоа во предговорот ја пишам оваа кратка историја која
се однесува од 1990 година до денес. Кога ние ќе бидеме единствени и само така ќе
можеме да победиме не знаеме, нема никој да не обедини, поединечни стрелци.
Следи, јас самиот за се сам да си инвестирам, од никој помогнат. Ние немаме Институт за античка историја, нити книжарница за нашите...антички книги.
Битно е едно, започнавме само петмина. Денес состојбата е во наша полза,
младите генерации повеќе не веруваат она што го учевме за дојденците Словени
одникаде, веројатно, од Свемирот или Утробата на Земјата. Јас сум разчистил со
тн.Словени, во кои спаѓаат: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и
Словени од Слово, а Логос=Слово, како и Божјо Слово.
Во прилог е и оваа книга. Се надевам не бев досаден со изложувањето.
БЕЛЦИ
Во прилог да се наведе наодите откриени во околината на Солун, пронајден
(1960 г.) на македонска почва, во пештерата Црвена Стена,1 близу селото Камени
Гумна (денес Петралона), на полуостровот Халидики. Таму бил пронајден женски
череп на возраст меѓу 25-ет и 30-ет годино, стар 270.000 години.2 Исто така, биле
откриени наоди од човечка активност стара приближно половина милион години.
Меѓутоа, черепот бил на неандертал, кој со човекот немал потомство, како и со другите мајмуни, бидејќи тие не биле еден вид на живосуштество, со различен број на
хромозоми, кои не се истоветни. Освен тоа, кај човекот првобитна крвна група 0
била првобитна, а другите (А, В, АВ) следат потоа, а кај мајмуните сите крвни групи се уште од самиот почеток. Дека од неандертал и други мајмуни не може да потекне човек се гледа во ембрионалниот развиток, во кого човекот во ниеден стадиум не личел на мајмун, ниту обратно. Бидејќи главата се образува првобитно, таа е
најмеродавен доказ: сите видови на мајмуни имаат череп на одраснат цицач, а
човекот на фетален череп...Исто така, од црн мајмун не може да потекне црн човек,
затоашто на мајмуните мораат да им испаднат влакната по телото за од него да
постане Црнец. А од Црнец да потекне Белец треба да пораснсат веќе изумрените
влакна, што не е можно...
Се наведе: “човечка активност стара приближно половина милион години“.
Тоа било леденото доба, кога Белците биле повлечени јужно од 35-та паралела, јужно од Крит, во Левантот, кој со вода поинтезивно почнал да се налева од постледено доба, а до 4.000 г.п.н.е. се создало Средоземно Море. За доказ дека тоа не било море е јагулата. Ако постоело море, таа немаше да се мрести во Саргашко Море.
Како што јагулата билја јагула од време кога немало континенти, истото важело и
за човекот. Се ова говори, Европјаните во 19 и 20 век создале збрки.
1

Д-р Петар Поповски, “Украдена историја“, документирани факти за грчкото присвојување на древномакедонската историја, култура и цивилизација, приватно издание, 2009 година... Во книгава ќе
се искористат само изворите, кои ги наведува Поповски, надополнети со на други и мои од книгите.
Напомена,мноштво извори од други автори,на пр. Олга Луковић Пјановић...веќе ги имам користено.
2
Kokkaros and Konellis, Deconverte d'un crane d'homini paleolitigne dans la penisule chalcidigne, L' Antropologie 64, Athena, 1960.
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Бидејќи Арапскиот Полуостров и Египет се простори на темните раси, тие
никогаш не биле за свиња. Следи во Библијата свињата да е непожелна. Бидејќи на
Евреите Тотем им било прасето, населението во Палестина... имало исто потекло со
Бригите. Следи говедото и коњот биле бригиски, дури кај Феникијците и на Арапскиот простор. Исто така, и египетскот коњ бил бригиски. Напротив, египетското и
бригиското говедо било со потекло од Левантот, пред да почнат потопите. Со ова
се потврдува, заедничкото потекло на Египтјаните и Бригите. Само бригиското говедо имало понатамошен развиток. Па токму поради говедото и свињата потекнала
крвната група А на Белците. Според Адамо, таа била постара преку 15.000 години.
Таа можела да настане само во Левантот, кој се најдува меѓу Египет и Арапскиот
Полостров, со најстара населба Јерихон од постледено доба...Што се однесува за
Европјаните, тие се со балканско- малоазиско потекло, со бригиското/илирското
говедо и други животни, со крвната група А на Балканците која настанала во Левантот. Токму затоа тие не изумреле како Индијанците преку 90% кои немале говедо и свиња, ни коњ...Континентот се населувал и со растенија од Балканот. Бидејќи до денес нема климатски услови за лозата, таа до денес не е населена во Данска и Скадинавија. Следи таму и низ Русија... грозјето до денес се уште го нема.
Следи од Левантот, од постледено доба да се селат на околните простори,
дури да се селат кон Исток. За Пиктет: “Ограноците на ‘ариевскиот’ словенски род
во праисторискиот период се простирале од Индија до крајните граници на Западна
Европа, сочинувајќи од еден крај до друг крај долг синџир на народи создадени од
иста крв. Она што е сигурно, е тоа дека од самиот почеток на историското време
ние го наоѓаме тој првобитен народ веќе растурен на еден огромен простор и поделен на голем број нации, од кои повеќето го заборавиле своето потекло...“3
Овде се говори за Белци со пелазгиски=тн.словенски јазик, пришто поимот
Словени е политички на берлинско-виенската школа. Ова се потврдува со доказот,
од исти тн.словенски простори не можат да потекнат античките Македонци и тн.
Словени, чиј јазик бил варварски=пелазгиски.Во прилог е наводот на Артур Вајгал.
Тој пиши: “...Вистинските Македонци биле со светла коса, сини очи и имале побел
тен од просечниот Грк. Тие имале северна крв...Грците...не можеле да го разберат
македонскиот јазик, кој немал речиси, никаква сличност со нивниот...“.4
Коине бил тн.грчки, т.е. старогрчки, по создавањето на државата Елада=Грција. Меѓутоа, коине не постоел за време на Александар Македонски. Тој ја читал
“Илијада“ на јонски јазик и писмо, како што тој оставил доказ во Индија, каде стои
наод од неговиот дедо Аминта, на јонско писмо. Бидејќи се пишело на јонски во
Мала Азија и во Елада..., истото се пишело и во македонскиот кралски двор.
Македонија била населена од постледено доба. Ова се потврдува со најстари
градежи, најстаро палеолитско орудие, како на пример секира...Следи домашна
прераоботка, посебно грнчарството. Токму затоа има многу примероци на земјени
садови со различна форма и димензии,5 како наоди во балканските музеи.
А токму затоа во Македонија е откриена и најраната неолитска населба во
Европа. Харолд Ламб вели: “Македонија е место на првата постојана населба во
3

Adolphe Pictet, Les origine…, Tome premier, p. 12.
Артур Вајгал, Александар Македонски, Скопје, 1992, стр. 24.
5
Спореди кај: Fritz M. Heitchelheim and Cedric A. Yeo, History od the Roman People, Prentice-hal. INC,
Englewood Cliffs, N. J., 1962, p. 16- 20.
4
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Европа, датирана на околу 6620 години п.н.е. Тука условите за создавање се особени изразени, благодарејќи на автентичниот еднороден народ. Затоа, таа е место и на
многубројни еднородни кралства...“.6 За Родоен: “...Македонија е место на првата
постојана населба во Европа, датирана на околу 6620 години п.н.е. Тука условите
за создавање се особено изразени, благодарејќи на автентичниот еднороден народ.
Затоа, таа е место и на многубројни еднородни кралства...“.7 Пак, Хаарман вели: “...
Балканот, со центар Античка Македонија, бил јадро каде што била родена најстарата цивилизација која со своите културни вредности ја облагодариле Европа и светот, му дал писмо, врз чија основа подоцна било создадено латинското...“.8
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.
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.
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.
“Сабазија9 (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 е поставен на почетокот на градското Шеталиште во Битола.
6

Harold Albert Lamb, Alexander of Macedon: The Journey word'. New York, 1946.
R.J.Rodden, Proceeding Prehystory Soc., 28, 1962, p.267.
8
Prof.dr Harold Haarman, Early civilization ant literatcy in Europa-edit.: Mouton de Gruyter-Berlin-New
York, 1996).
9
Драгослав Срејовић и Александрина Цермановић, “Речник грчке и римске митологије“, Српска
книжевна задруга, Белград, 1979.
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Од претставената симболика Македонците биле варвари=сточари,никако поморци. Токму затоа македонските приморски места биле владеани од Атињаните...
Затоа Македонците како Варвари никогаш не биле Пирати. Следат збрки авторите
да ја бараат врската со она што го пишел пророкот Мојсие: “...Поморските народи
се собираат од север. А бродовите од страна на Китим го покоруваат Асур, го покоруваат Евер, па и него ќе го стигне вечни гибел...“ (Китим на Кипар..., Р.И.)
Во Македонија се пронајдени сите знаци за пишување, и тоа во милионски
примери, кои биле најстари. Такви биле цртиците и реските. Ваков бил шлемот од
Негов карактеристичен венетски натпис, денес во Cunsthistorisches Museum Dunaj
во Келн. Инаку преселбите во Германија била венетска и склавинска, чии традиции
биле тракиски, споредено со она што го пишел Херодот.За германските руни (црти)
пишев во претходната книга, со потекло од Балканот, пред и во новата ера.
Значи, Белците биле Пелазги.Пак, пелазгиски богови имале Феникијците. П.
Поповски го пиши во фуснота 91 следнотво: “Митолошкиот предок на Феникијците бил Феникс, син на Агенар и Телефаса. Фениксот бил замислен како птица-паун
која поседувала позлатени и црвени крилја, кои пуштале светлина. Тој не се хранел
си плодови од земјата, туку од нивниот мирис, кој по 500 години умирал. Од неговиот прав се раѓа Млад Феникс. Својот татко го погребува во храмот Хелиј (Илиј).
Феникс бил брат на Кадмо и Килик и на сестрата Европа. Кога богот Ѕеус ја грабнал од бреговите на Феникија, кралот Агенор им наредил на нејзините браќа да ја
бараат и ако ја пронајдат, без неа да не се враќаат во татковината. Бидејќи не ја нашле, се населиле во Митолошката Боговска Империја, на сите четири страни на
светот, и станале митолошки предци на Феникијците, Тебанците и Киликијците.
Според едно друго предание, Феник бил татко на Европа, која станала љубовница
на Ѕеус (Тхеос-Деус)“. (Ѕеус=Зевс, Р.И.)
Се потврдува, Белците биле еден народ, со своја иста митологија, со најбитниот Хелиос=Илиос, Хелиј=Илиј, кој бил Зевс=Перун=Св.Илија.
П.Поповски во фуснота 94 вели: “Многумина автори стојат на становиштето
дека по 1862 година н.е,, називите Пелазгија и Пелазги веќе ги заборавиле. По тој
период се родила историска дисциплина под името ‘Пелазгологија’, како современа
наука за Пелазгите, чиј основач бил Fittboden. Во оваа научна дисциплина се обработува историјата, митологијата, културата, лингвистиката и археолошката граѓа.
(Види пошироко кај творецот на таа историска дисциплина: M. Ch. Fittboden, De
Pelazgis. De comentario historica et erotica, Frankfurt, 1862, p. 11-23)“.
Со наводот се потврдува, Европјаните многу касно почнале да се бават со
наука. Токму затоа тие се најголеми искривувачи на историјата на Белците. Следи
тие да говорат дури за индогермани, што било поправено индоевропјани, неспоиво,
затоашто Белците се движеле кон Исток, а Индијците како темни кон Запад. До новата ера биволот, со кого се селеле Индијците, стигнал до Месопотамија. Меѓутоа,
Белците во Индија дошле со своето говедо,кое денес во Индија е познато како зебу.
Бидејќи за него климатските прилик не биле поволни, тоа претрпело промени, како
на камилата му се создало грбка со лој.Истото важи за овцата со лој на задниот дел.
Исто и кај свињата, црна и со повеќе маст. Ама и куса како Азијатите. Токму затоа
во Индија живееле Белци (Ведите...) и Индијци, што важи и денес. Бидејќи две раси
темни и бели не можеле да потекнат од исти простори, Белците во Индија стигнале
од источното Средоземје. Следи поимот Индоиевропјани бил само фалсификат.
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ПРЕСЕЛБИ НА БЕЛЦИТЕ
Белците од Левантот, кога започнале потопите, почнале да се преселуваат на
соседните простори. Со постледеното доба преселбите продолжиле, тоа било се додека не се оформило Средоземно Море, околу 4.000 г.п.н.е. Потоа преселбите продолжиле од населените простори. Белците стигнале во Индија...Кина...Јапонија. Доказ е крвната група А на Белци, која била вегетеријанска, оти Белците станале сточари и земјоделци, а Монголите опстоиле со првобитната крвна група 0 на ловци и
рибари, како Индијанците. Овие во Америка до по 15 век не го познавале коњот.
За Белците Пиктет вели: “...Тој ариевски народ, кој своите ограноци ги простирал од Индија до крајните граници на Западна Европа, сочинувајќи од еден крај
до друг, долг синџир од еднородни и еднојазични народи, создадени од иста крв...
Она што е сигурно, тоа е дека од самиот почеток на историското време, имено, го
наоѓаме тој првбитен народ веќе растурен на еден огромен простор и поделен на
голем број истородни нации, од кои повеќето го заборавиле своето потекло. Тој народ непознат на било каква традиција, но чие постоење е во некоја рака- обелоденето од филолошка наука...“.10
П.Поповски истакнува: “...Познатиот српски антрополог, академик, проф. др Србољуб Живановиќ, директор на Европскиот институт за проучување на древните Словени во Лондон, врз основа на ДНК (Ц14) анализа, направена во Британскиот музеј во Лондон, дошол до релевантни научни сознанија, според кои, ‘Србите, како и останатите словенски народи на Балканот биле домородци’ и дека ‘на балканските простори никогаш немало други инородни племиња, освен словенските’.
Соопштувајќи ги резултатите од своите истражувања, овој знаменит научник вели:
‘...Жителите на широкото Подунавје, вклучувајќи го и целото Балканско Полуострово, се автохтони на оваа територија и тука не се случило никакво доселување од
некои други краишта, т. н. големи преселби и населување на Словени. Такви доселувања тука немало, барем не во онаа смисла како што не учи германско-нордиската школа. Антрополошките истражувања на бројни некрополи во подрачјето на
Рас, во Војводина, долж брегот на Дунав, во Требениште (кај Охрид, Македонија,
б.н.), во Трњак, Панонија и пошироко, тој факт е со сигурност докажан. Населението на сите тие простори има Кромањонска (бела) раса, од која настанале Пелазгите
и Динарците...Населението на тие простори повеќе од 10.000 години не се променило во својот основен генетски материјал...’ “.11
Живановиќ истакна: “како што не учи германско-нордиската школа“. Тој вели: “...Официјалната германска антропологија неодамна докажа дека основен предвидлив супстрат на германскиот народ преставуваат Словените. Со други зборови,
тоа значи дека Германците ги колонизирале и асимилирале Словените, но исто така
дека Словените биле автохтони жители на тие простори, и тоа, дека Србите и Германците се многу блиски во етнички поглед, што се посведочува со бројни топоними од словенско- српско потекло...“.12
10

Adolphe Pictet, Les orignes indo-europennes on les Aryas primitives, Essai de Paliontologie linguistigue,
Tome premier, Paris, 1877, p. 9.
11
Д-р Србољуб Живановић, Овде смо бар десет хиљада години, во “НИН“, бр. 2864, Београд, од 16
ноември 2005.
12
Ibid…, 4.
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Историски германски народ не бил познат, а тн.Германци биле со балканско
име Герман,кој бил тн.словенски бог, а и со име Теути од Теута балканска кралица.
Антропологијата била вклучена за потеклото и преселбите на народите, со
која се создаваат збрки, затоа што главата според временските прилики се менува.
Питард го истражувал движењето на Динаридите, населени североисаточно
од Јадранско Море.Тој вели: “...Еден интересен факт никому нема да му промаши...
Југозападната обала на Норвешка и североисточната обала на Шкотска се населени
со луѓе од истата раса...Сигурно е дека тие луѓе претставуваат значаен процент на
целокупната раса. Тие луѓе, кои Греј ги смета за припадници на Динарската раса,
прават чуден исклучок. Ако тие, навистина, и припаѓаат на оваа убава човечка раса,
чие главно седиште денес е на источната обала на Јадранско Море, треба да се знае
како дошло до одвојување на таа група, кое денес го констатираме. А веднаш се поставува прашање- каде било првобитното пребивалиште на оваа раса ?“13
П.Поповски пиши: “Ова загадочно прашање долго го мачело историчарот
Питард, бидејќи тезата што ја ширеле Грците и некои ‘недоволно упатени научни
работници’ во поглед на првите жители на Балканот, ја замаглувале историјата, давајќи неточни, произволни и искривени податоци, кои ‘со векови наназад науката
ја вртеле во круг’.14Изразувајќи отворен сомнеж, но и револт кон тезите врзани за
првите жители на Балканот, кои, според него, не се потпираат на егзатната наука,
вели: ‘...Ние сеуште сме големи незнајници во однос на антрополошкиот карактер
на најстарите жители на Балканскиот Полуостров’.15 Поради што смета дека е неопходно, во интерес на традиционалната (објективна) историја и акрибија, науката
да го расфетли прашањето: ‘кога и на кое место точно се јавиле овие брахикефални
луѓе (Динарците) со висок стас’.16 Повод за отвореното сомневање во егзактноста
на тезите и идеологиите врзани за првите жители на Балканот, кои свесно и тендециозно ги ширела грчката наука, му дале ‘...цивилизациските и истоветните наоди најдени во низините на Русија и околу Црното и Егејското Море’,17поради што
бара со објективен научен пристап да се отстранат сите контраверзи во историската
наука кои ги опсервира агресивната и ненаучна грчка наука и пропаганда“.
Меѓутоа, антрологијата е расистичка наука, што се потврдува со нејзината
погрешна метода, оти прво не се оди на F-тест туку на t-тест, што не е дозвоено. За
антролозите исхраната, почвата и периодот не се битни. Следи, антропологијата да
е расистичка.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 долхокефалните опаднал. Мезокфалните 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
13

Eugéne Pittard, Les races et l’historire (Introduction ethnologie a l’historie). Bibl. “L’évolution de l’humanite, la Remaissance du Livre”, Paris, 1924, p. 276.
14
Ibid.
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Ibid.
16
Ibid…, 297.
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е потемен во зависност од изложеноста на сонцето, што е потврдено со Критјаните.
Дјурант пиши: “Нивната кожа при пороѓај била бела. Дамите, кои се држат во лад,
имале светол тен, конвенцијално бледило; ама машките, кои на сонцето создаваат
богатства, така се препламнати и румени, да Грците ги викаат како Феничаните
Phoinikes- пурпурни, црвено-кожци. Главата е повеќе долга отколку широка, цртите се оштри и префинети, коса и очи сјајни, како кај денешните Италијани. Овие
Критјани очигледно се огранок на ‘медитеранската раса’ “.
За да се потврди наведеното, се истакнува, што било пронајдено во Македонија. Во неа, како на домородци и “дојденци“ тн.словенски издолжени черепи
биле ретко застапени.Значи, немало и нема некакви тн.Словени. Имало само Белци.
Тие за време на леденото доба биле повлечено јужно од 35-та паралела...
Бидејќи во Подунавјето биле пронајдени населби, авторите говорат, од таму
потекнале Белците. Меѓутоа, тие биле краткотрајни, со потекло од топлиот период,
како што било и со оние низ Европа. Следи тие да бидат затрпани. Токму затоа во
Подунавјето не ги познавал Херодот (5 век п.н.е.), што било се до со Прокопиј (6
век н.е.). Адријан (2 век н.е.) таму престојувал во зимно време, невидел жители...
Север степи и пусти со други растенија, различни од на југот на Балканот.
Ова се потврдува со пчелата: северната била темна како темната монголска раса луѓе, а јужната светла како светлата (белата) раса луѓе. Северно немале домашни животни, а југот бил со домашни животни... Следи Белците со крвната група А да се
вегетеријанци, а Монголите само ловци и рибари. Монголите подоцна го прифатиле коњот на Белците, што било спротивно на монголските Индијанци кои коњот не
го познавале многу подолго а и по 15 век н.е. Исто така, Монголите ја прифатиле
овцата на Белците, која се спроменала со подолга опашка и со повеќе маст, како кај
камилата...Се потврдуваат, две различни расни генетско-географско подрачја.
Херодот пиши: “...Ленот и Конопот го одгледувале исклучиво Скитите, каде
и да живееле...“18...“...Во нивната земја расте Коноп најсличен на Ленот, освен по
дебелината и височината. Конопот расте како див и како питом. Од тие растенија
Траките прават облека најслична на Ленот, како што гледаме...!“...“...Скитите на
Балканот имале една страст која за Хелените била многу чудна. Имено, тие го загревале семето од Конопот додека тоа не почнело да дими, кое потоа, кај нив предизвикувала физичка опојност...!“19 (Хелен од хел=светол на германски: хел=бел, Р.И.)
Како што името Скити било на јазикот на Белците, тоа било и за конопот. А
ленот бил на Белците, кој бил прифатен од Монголите. А ова било и со конопот за
Белците. Истото се случило со свилата на Монголите, а имало и “Пат на свилата“.
Најбитно било дека Монголите користеле опиум=опи ум, како што било со
од конопот. Тие биле темни и како Индијците имале црн чај.
Скитите ги владееле двете страни на реката Дунав, дошле на Балканот...Следи тие да бидат протерани од Филип Македонски, што важело и со Римјаните итн.
Авторите го трагале потеклото на Белците. Тие знаеле дека не е можно на
исто генетско-географско подрачје да потекнат две раси, белата и темната. Бидејќи
денес расите во Индија живеат една покрај друга, авторите морале да го трагаат потеклото на Белците. Антропологијата употребува поими доликоцефални (долохикефални) како долгоглав кога главата е отприлика за четвртина поголема од шири18
19

Her., Historia, Melpomena, IV. 74.
Her., Historia, Melpomena, IV. 74. Adolphe Pictet, Les origins…, pp. 386-395.
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ната и брахицефални (брахикефални) за кратка глава со ширина на черепот бар 4/5
од должината. Ова го истражувал Р. Андерс. Тој ги делел белите луѓе по облик на
главата на: долихоцефални и брахицефални, Според него, Словените20 повторно се
нашле меѓу Монголите...Па ипак, решението не било пронајдено. Тогаш отпочнало
да се расправа за тоа каде Аријевците живееле...Претпоставката дека нивната првобитна постојбина Јужна Русија била отфрлена поради несовпаѓање на флората; во
јужна Русија, имено, не успева се она, за што постои назив праиндоевропски. Според другата претпоставка, првобитна аријанска постојбина се наоѓала во Индија,
или во централна Азија. Индија била земена во обѕир особено затоа што во денешниот хиндуски јазик се задржале мошне стари јазични особености, но тоа гледиште, со обѕир на флората и фаумата, било отвфрлено.
Произлегува дека обликот на главата не може да биде расна одлика. Кога
оваа не била расна одлика, кај Белците излишно е да се говори за типови на глави.
Мора да се земи во предвид дека јужно-централна Русија била простори од каде
Монголите навлегувале кон запад во Европа и дека на тие простори Белците се
населиле со свои балкански животни. Токму затоа отпаѓа претпоставката за друга
домовина на Белците освен онаа на југот. Таа била само Средоземјето. Ова се
потврдува и според земјоделските култури кои биле на Белците со крвна група А.
Во DER GROSSE READER’ DIGEST WELT ATLAS е преставено каде што
се одгледува: Пченицата ја нема во Централна Азија, што важи за ‘ржта со овесот и
јачменот. Истото се однесува за пченката, сорти на просо, орис... Состојбата за сета
монголска Азија уште е полоша во однос на сојата која се одгледува западно од Јапонија и во неа. Во општо ги нема кикириките, сончогледот, маслинки, грозје, јаболка, круши и плодови со јатки, дури трсков и репов шеќер, но и цитрус плодови.
За месото се гледа дека најповеќе се произведува во вонбалканска Европа. Како
што сувиот појас се поместувал кон север, денес месото е вон Балканот. Произлегува, монголска Азија не била производител на животни намирници. Монголите
биле само ловци и рибари, со првобитна крвна група 0. Кога Белците со коњот, говедото, свињата...дошле на тие простори, кај Монголите се создала не крвна група
А на вегетријанци, туку крвна група В која е месојадна а без доволно хлороводородна киселина во желудникот за да се активира ензимот пепсин, кој го започнува разлагањето на белковините. Токму затоа луѓето со таа крвна група сакаат да
јадат повеќе кисело итн. Инаку сојата како култура луѓето со крвната група А подобро ја поднесуваат отколку луѓето со крвната група В на Монголите. Ова говори,
Белците со себе понеле легуминози, житарици, плодови итн.Тие нив на тропските...
простори ги прошириле. Се дошло до јапонска соја, јаболко...
Авторите говорат за санскритски јазик на Ведите кои биле Белци. За нив пишел индискиот автор Бал Гангадхар Тилак (1856-1920), “Артичката прадомовина
на Ведите“. Тилак после сестраните изучување на ведските текстови и првите археолошки разултати објавил сензационална теорија за артичката прапостојбина на
ариевската цивлизација, според која, постанокот на ариевската, ведска традиција и
20

Со тоа што “Словените повторно се нашле меѓу Монголите“, никогаш немало Словени. Бидејќи
антропологијата не нуди докази за постоење на Словени, а досега не постоел некој друг метод или
наод се потврдува, Словените биле најголем историски фалсификат. Ако се земи во предвид, дека
Татарите од Црноморието имале заокружена глава, а тоа било тн.прадомовина на тн.Словени, кои
имале издолжен череп, видлив е злосторот врз тн.Словени, од само ништожниот политички поим.
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култура и прапостојбина на Индоевропјаните се најдува во најсеверните (хипербореални), артички области на Европазија. Ова говори, од просторите на животните
на Белците со густи влакна. Бидејќи на монголските простори немало услови за земјоделски култури на Белци, Ведите потекнале од запад, од каде биле земјоделските култури, од источното Средоземје. Бидејќи крвната група, според П.Адамо, била
постара од 15.000 г.п.н.е., а таа настанала од домашни животни говедо и свиња, кои
ги немало северно од реката Дунав, преселбата на Ведите била од Јужниот Балкан
со Мала Азија, јужно од Црно Море. Во Индија го има бригиското дативно у.
Видливи се генетско-географски подрачја на Белците со влакна по телото,
како спротивност на Монголите со густа коса, ретка брада и без влакна на телото.
МОНГОЛИ
Имињата на монголските племиња им ги давале Белците на својот пелазгиски јазик. Таков бил поимот Скити, оти како коњари многу скитале. Поимот Монгол е понов, што произлегол од мон=човек и гол, гологлав човек.
На Кавказ прво време биле населени Белци, а тек потоа дошле и Монголи.
Херодот за на Кавказ пиши: “...Тука, месното население се судрило со Скитите, биле совладани од нив, по што ја изгубиле власта, а потоа Скитите ја зазеле
цела Азија...“.21
Скитите продолжиле да продираат кон југ, кон Персија, Сирија и Египет.
Овие биле во спротивност на Белците, Пелести, за кои говорат египетски извори.
Херодот соопштува: “...А тогаш тргнаа кон Египет. Меѓутоа, кога стигнаа во
Палестинска Сирија, ги дочека египетскиот крал Псаметих и со молби и дарови ги
одврати да не одат понатаму. А кога потоа, по повлекувањето било во Сирија, во
градот Аскалон, мноштво Скити минаа низ градот и не направи никакви штети.22
...Потоа Скитите владееја во Азија дваесет и пет години...“.23
Херодот вели: “...Преку Гера се наоѓа т.н. Кралевска земја и во неа живеат
најхрабрите и најногубројни Скити, кои останатите Скити ги сметаат за свои робови. Земјата на југ им се простира се до Таухира, а кон исток до каналите што ги ископале синовите на слепите заробеници и до пазарот во пристаништето кое се вика
Кремни, на Меотското езеро, а на другата страна допираат и до реката Танаис...“.24
Бидејќи Скитите биле Монголи тие не ги прифаќале пелазгиските богови.
“физички биле ликвидирани сите (Скити, Р.И.) кои прибегнувале кон примена на туѓи обичаи, особено на хеленските“.25
“...Скитите нарочно избегнуваат да се служат со туѓи обичаи, а чуствуваат
одвратност кон обичаите на другите народи, особено кон хеленските...“.26
Пелазгиските богови според Хелиос наречени и хеленски. Значи, хел=бел.
Под наслов “Херодот имаше право, Амазонките постоеле“, што следело од
“научните истражувања засновани на археолошки ископувања го потврдуваат
постоењето на жените воини северно од Црно Море“, беше објавен напис. Во него
21
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стои: “Веста која минатата година ја најави ‘Њујорк тајмс’ е потврдено во
последниот број на ‘Journal of Indoeuropean Studies’ со статијата за сауро-сарматските жени номади. “...Недалеку од градот Покровка, во близината на границата на
Казахстан, кампањата на откопување во последните четири години, обелодени група од 50 ‘кургани’ (могили) од 6. век п.н.е., во чија внатрешност е пронајдена изненадувачка погребна опрема...Тогаш археологот Жанис Девис- Кимбел, директор
на Центарот за изучување на евроазиските номади и автор на горенаведената
статија, дојде до идеја овие податоци да ги поврзе со легендата за амазонките. И,
ете така стигнавме до приказната на Херодот, кој за време на едно патување
северно од црно Море, околу 450 г.п.н.е., ги слушнал приказните за жените воини
кои на коњи крстосуваат по степите на јужна Русија. ‘Амазонките’, ги нарекува
Херодот, а соседните Скити, напротив, ги нарекуваат ‘оирпати’, ‘оние кои ги
убиваат мажите’...Од амазонките и од Скитите, така, настанал народот организиран
во матријархалните племиња Сауромати, чии жени јавале, ги употребувале лакот и
стрелата и пред свршувачката морале да убијат некој непријател. Девис– Кимбел
вели: “Според Херодот, ова племе живеело во степите на североисток од реката
Дон. Но, археолошките ископини го утврдија нивното присуство на многу пошироко подрачје, од источните брегови на Долни Дон се до јужните уралски степи. И
покажаа дека околу 600. г.п.н.е. почнале да ги пасат овците, коњите, па дури и
некоја камила во степите околу Покровка, каде што доаѓале напролет за да се задржат до есен, за да слезат подоцна кон питомата клима на јужен Казахстан и северен Узбекистан. Потоа околу 400. г.п.н.е. Сауроматите ги сменил народот кои античките автори го нарекле Сармати: и во женските гробови на Сарматите, создадени меѓу 4. и 2. век п.н.е. е пронајдено оружје...“.
Монголите биле без влакна на телото, како што биле Црнците, спротивно на
Белците, обрастени со влакна. Затоа на Белците им припаѓале животни со густи
влакна, а вакви биле коњот, говедото..., спротивно на монголите и Црнците магарето, камилата...Коњот и овцата на Белците станале монголски, но не говедото...Монголите своите владетели ги закопувале со своите коњи. Вакви биле Скитите, кои
биле Татари=Готи, со својот бог Асен. Се истакна: “Од амазонките и од Скитите,
така, настанал народот организиран во матријахарлните племиња Сауромати“...
“Сауроматите ги сменил народот кои античките автори го нарекле Сармати“.
Значи, Скити=Сауромати, Сауромати=Савромати, у=в, без в (и) о Сармати.
Најбитно е што овде се кажа: “И покажаа дека околу 600. г.п.н.е. почнале да
ги пасат овците, коњите, па дури и некоја камила во степите околу Покровка, каде
што доаѓале напролет за да се задржат до есен, за да слезат подоцна кон питомата
клима на јужен Казахстан и северен Узбекистан“. Ова говори, климатските прилики покрај Црно Море со Дунав не биле поволни. Ова го потврдил и Адриан (2 век
н.е.), кога тој со македонската легија престојувал на тн.словенски простори. Тие не
биле населени, под снег и мраз. Токму затоа тн.домовина на тн.Словени како Белци
никогаш не била населена. Дури денес во Романија и Унгарија нема тн.Словени ?!
Следи да се праша, што се денешните Романци и Унгарци ? Ништо друго туку само Белци=тн.Словени, чии простори биле православни и католички со службен јазик тн.старословени и латински. Кај нив Рим издејствувал нивните тн.словенски јазици да се променат: на тн.словенски Романци да се латинизира, иако тие
останале православни, а на тн.словенски Унгарци монголизира. За јазиците Вотсон.
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ТРОЈАНСКА ВОЈНА
Херодот вели: “Хелените дел од митологијата ја имаат превземено од Египтјаните, а поголемиот дел од Пелазгите...“.27
Диодорус пиши: “...Легендите од митологијата се превземени од современиците на Хомер, кои што нивните дела ги пишувале на пелазгиски јазик, притоа
истовремено служејќи се со пелазгиското писмо...“
Тацит истакнува: “...Со пелазгиски букви пишувал и Пронапид, учителот на
Хомер...“.
Плиниус вели: “...Тимотие пишувал со пелазгиски букви и зборувал на говорот пелазгиски...“.
Бидејќи Хомер во “Илијада“ го опишувал свештеникот Тимотие, а тој живеел пред Хомер,се потврдува, имало повеќе Хомеровци, што било во времето на Пизистрат (6 век п.н.е.): Хомер и Хесиод биле творба на неговиот Редакциски одбор.
Ова се потврдува со наводот на Херодот: “...За потеклото на секое поединечно божество...до вчера (Хелените, Р.И.) не знаеле баш ништо. Мислам, наиме дека
Хесиод и Хомер биле постари од мене, најмногу четиристотини години и никако
повеќе. Тие на Хелените први им ги создале приказните за постанокот на божествата, им дале имиња и ги објасниле божествените почести и вештини и, на крај, ги
опишале нивните ликови...“.28
Бидејќи Илијада била склопена од Редакцскиот одбор на Пизистрат (6 век п.
н.е.) од три ракописи со магаре од Египет...,а магаре во Мала Азија немало до 480 г.
п.н.е., со коњ и говедо од Бригија (Европа) и островите во Јадранско Море, кои се
населувале од 6 век п.н.е., Хесиод и Хомер биле само од 6 век п.н.е., никако инаку.
Диодорус (90-30 г.п.н.е.), од Agiria, на Sicilia, пиши: “...приказните од митологијата во кои се зборува за Атлантите, Аргонаутите и Амазонките, се превземени
од современиците на Хомер, кои нивните дела ги пишувале на пелазгиски јазик и
со пелазгиски букви...“.29
Се кажа, Амазонките во 6. век п.н.е. биле само “северно од Црно Море“.
Токму затоа тие во 6. век п.н.е. произволно биле внесени. Значи, само фалсификат.
Според Хомер, “...Кралевите на Македонските племиња, на Пеоните и Пелагонците, со своите современици се борат како Троја во двеилјадитите години...“.30
Се гледа врската со Македонија и Бригија (Европа), каде била тн.Троја.
Овде е битна врската, кога Атина ги превзела македонските поморски простори, а ракописот за тн.Троја бил бригиски, кој за трето лице завршувал на ет=ит.
Тоа било за време на Пизистрат. А тоа останало се до со Филип Македонски. Американскиот историчар Бацид, врз основа на стари записи, пиши: “...Присуството на
хеленското население по крајбрежјето на Македонија, кое Филип II го изчистил, не
го променило македонскиот етнички карактер. Исто така, многу посилното и подолгото хеленско присуство во Египет не ја претворила африканската земја во област
на Хелада. Старите народи знаеле каде завршува Хелада, а каде започнувала Македонија. Тие верувале дека планината Олимп била во Македонија, а планината Пар27

Her., Historia, Euterpa, II. 50, 51, 52 and 53.
Her., Historia (Euterpa), II. 53…
29
Diod., Bibliotheke historike, III, 67, 4.
30
Хомер, Илијада, препев. Михаил Д. Петрушевски, Скопје, 1982, В 810-В 920.
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нас во Хелада. Така географот и историчар Страбо зборувал за Олимп, дека е највисоката планина во Македонија. Таа сеуште е највисока...“.31
Меѓутоа, Атина сакала да има дело, како што имал Египет...со магаре, таа
собрала ракописи и со содала свое дело, “Илијада“.
П.Повски пиши: “Овде ние зборуваме за оригинални дела од Хомер, а не преписите, преводите, ‘обработените’, ‘преработките’ што биле извршени по наредба
од атинскиот тиранин Пизистрат (Πίξίστρατ 560-529 г.п.н.е.), син на Хипокрит (Ηίποκρίτ),32 кој барал ‘содржината во тие дела да се прилагоди на хеленските интереси’.33 За ова прашање, кое го расфетлува историчарот Платон,34 пошироко ќе
стане збор во следните поглавја од оваа студија“.
“...На пример, Хомер, кој во својата ‘Илијада’ ја опишува токму, Тројанската војна, никаде не споменува Хелени...“...“На пример, Англичаните Bjuri и Migds,
кои се сметаат за докажани подржувачи на грчката романтичарска наука, велат: ‘...
Веќе е поставено прашањето, дали воопшто некогаш се случил поход на Грција на
Троја ?’35Сите овие сведоштва упатуваат на заклучокот дека се работи за своевидни
измислици што имаат за цел хеленскиот елемент да се вгради во секој настан...“.
Херодот пиши: “...во борбите со Хелените загинаа многу Тројанци, и ако им
се верува на поетите, во борбите ги загубиле своите животи двајца, тројца, па и повеќе Пријамови синови...по што им била нанесена голема болка на Тројанците...“.36
Се барала врска со Тројанската војна. Според историите на Европјаните, тие
имале Тројанско потекло. Бидејќи во Мала Азија источно од Троја нема езеро=море, од каде изгрева сонцето, а запад висока планина каде тоа зајдува, во Мала Азија
не можело да биде тн.Троја. Една река не се влива во друга, туку тие се паралелни.
Тие не се брзотечни, за коњи да носат. Во Мала Азија никогаш немало јагула, со
која има метафорична сцена. Се тоа постои во Пелагонија, на исток езеро=море до
1963 година со јагула..., а на запад висока планина Пелистер. Скамандери=с камен
дери=де ри во 6 век п.н.е., во 5 век п.н.е. Еригон=е риг=рига=ри га=Геа, од 9 век
н.е. Црна Река. А таа кога извира таа рика=ри ка, која рига носи земја, која е црна.
Втора била Семоенс=Семенс=Семнс=Семнис=Семниса=Шемница. Постоел градот
Дерион=дери он, дери=де ри. Се ова се потврдува со името на реката Курдерес=к
урдере с: к(ко=како) ј-ур (ис=иш) дере=дери, носи се со себе, па Битола била поплавана. Таа била со делти, на кои имало драги, се до Драгор. Бидејќи Пелагонија
била центар на збивањата, а Европјаните имале Тројанско потекло, врската е видна.
Елиан, кој живеел во III -от век п.н.е., запишал: “...Јазикот на кој била напишана ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ им припаѓал на илирските Бриги,сродни на Дарданците,
од фамилијата на древните Пелазги. Од времето на Пизистрат, до денешната официјална верзија, која е направена во Александрија (III-и век п.н.е.). вметнати се
многу хеленски доработки во ‘Илијада’. Заради ова, Платон во своето дело ‘Репу31

Jacques Bacid, Macedonia Through the Ages. Macedonian World Congres, Ph. D. Columbia University,
1983, p. 47.
32
Значи, започнало со Хипократес, татко на Пеисистратос (=пеи си с трат), а никако Пизистрат.
33
Her., Historia, Klia, I. 59. Види и: Херодотова историја..., т. I, књ. I, гл. 59. стр. 31-32.
34
На оваа страна 145 има слика со тн.Хомер, со текст: “...Тоа го признава и Платон во своето дело
‘Република’, во кое го моли Хомер за прошка поради тоа што во ‘Илијада’ се избришани многу места со цел тоа дело да добие хеленска содржина и карактер...“. Поимот Хелени бил нов, 6 век п.н.е.
35
Џон Багнел Бјури- Расел Мигс, Историја..., 67.
36
Her., Historia, Euterpa, II, 120. Види и: Херодотова историја..., т. I књ. II , гл. 120, стр. 163-164.
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блика’ го моли Хомер за прошка што се избришани многу места во ‘Илијада’, што
на некој начин ги повреди чуствата на многу Хелени. Ова дава јасна постапка дека
Хомер за Платон не бил Хелен...“. Значи, тн.Троја била варварска, само Пелагонија.
За доказ е наводот што во историската наука Хесиод е нарекуван “Хомеровец“.Следи тој да се одушевува кога ги чита оригиналните дела на Хомер, но бил
крајно разочаран кога тие исти дела ги читал во превод на хеленски јазик. Птоломејовиот и Александриски јазик бил коине. Токму затоа тие биле наполно “осактени“ и “целосно хеленизирани“.
ТРАКИ И ИЛИРИ
П.Поповски: “...Сите тие етногени групи, според Херодот, ‘зборувале на
еден ист јазик, на илирскиот“,37 што се потврдува и кај уште двајца други автори,
кај Денсунсиону и кај Полиб.Првиот вели дека‘...Илирите се тракиски варвари...“,38
а вториот дека ‘...Илирскиот и тракискиот јазик се дијалекти на македонскиот јазик
...’39 ...“. Значи, сите Балканци биле еден ист народ, Пелазги со пелазгиски јазик.
П.Поповски вели: “Западномакедонските племиња: Бригите (Фригите), Мионите. Московитите, Енгелините, Пајонците, Дасаретите, Дарданците, подоцна нарекувани Илири и Миси (Мизи), кои и припаѓале на древномакедонската етничка
група Анти, во многи извори се врзуваат со поимот Illyrii proprie dicti. Овој поим од
страна на одделни научници најразлично се токува. Titus Livius Дасаретите и Илирите ги споменува како две одделни племиња,40 Mella на една страна ги става
Енгелините и Дасаретите, а на друга страна Илирите, нарекувајќи ги Illyri proprie
dicti,41 ‘Вистински Илири’, Cabanes и Pajakowski, пак, стојат на становиште дека
поимот Illyri proprie dicti било ‘збирно име за илирските племиња на југ од градот
Леска (Lesos, Leš)’,42 до Епир,43 поточно, на просторите кои ги населувале Енгелините и Дасаретите, што значи дека се работи за истите племиња кои сега биле нарекувани Илири. Овој поим, кој во историските науки создава голема збрка, според
некои, го измислиле Римјаните за етничките бригиски групи кои го населувале северниот и источниот Јадрански брег, бидејќи кај нив бил силно развиен култот кон
Сонцето, кое Македонците го нарекувале Илиј. Имено, во прво време тие еднородни етнички групи биле нарекувани Илији, а потоа модифицирани во Илири. Римјаните го воскреснале тоа древно име и го ‘разнесле’ најдалеку на север, се до Панонија (Унгарија) и на запад, до Истра и Северна Етрурија (Италија) во провинција
Илирик44...Историчарот Bonfanie и над стотина други еминенти автори со светски
глас тврдат дека ‘илирскиот јазик бил исто што и македонскиот’.45 А дека сите тие,
37
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т.н. илирски племиња, кои од страна на некои автори се третирани како недефинирани (апстрактни) племенски групи, Филип II Македонски при проширувањето
на границата на Македонија, кога успеал да го обедини сите македонски племиња
на север,46 сега нарекувани илирски, со кои војувал на двапати, во 359/8-та и 365-та
година п.н.е., како последица на локалистичките сфаќања на нивните племенски
водачи, Isokrat запишал: ‘...Тој (Филип) стана господар и владетел на мнозинството
Илири, освен на оние кои живеат северно на Јадранско Море...’.47
За истородниот карактер на македонските и илирските племиња зборува податокот дека основачот на Илирското кралство, Бардилас, чие етничко потекло не е
de facto назначено во изворите, бил Дасарет,48 односно Македонец. Првата илирска област ја востановиле Римјаните во 166 година п.н.е., што ја опфаќала територијата на денешна Хрватска. Уште пред да стапат Римјаните на Балканот, населението од Панонија на север, до Пелопонез, на југ и Тракија на исток, го нарекувале илирско, бидејќи зборувал на ист јазик, како и сите други племиња југоисточно од Илирија. И тие имале обичај, кој не бил ни хеленски ни римски, од најрано време бил домороден обичај кај Македонците (Бригте-Фригите), познат само
и исклучиво на македонските етнички простори и таму каде што живеело древномакедонското население, во Мала Азија- во Фригија и Битинија и на Медитеранот.
Моќта на Бригите, Пајонците и Едонците на просторите на Македонија во периодот меѓу VI-от и V-от век п.н.е., се простирала од пристаништето Дрча (Дирахиум,
Драч) на запад, до Хелеспонт на исток, во Тракија, која ги загрозувала дури и градовите кои му гравитирале на Мраморно Море.49 Едонскиот басилеј Гете (488-469
г.п.н.е.), во V-от век п.н.е., ковал монети,50 што зборува дека Едонците, како и
Бригите, имале развиено економска база и силна воена и политичка моќ над северните македонски простори. Друг Едонец-Пајонец, кој одржувал тесни врски со македонската држава, со неговиот современик, царот Пердика II, бил басилеј Дерда
(469-441 г.п.н.е.).51 Со своето мудро водење на пајонско- едонската држава, успеал
да ги обедини сите северни древномакедонски племиња, кои, исто така, имале свои
племенски водачи. Во тоа време на балканските простори, според Елис, ‘...Македонците преставувале доминантна политичка и културна група...’.52
За генетската врска на древните Бриги (Фриги) со средновековните Македонци, византискиот хроничар, Никофор Григора, при една посета на Струмица, во
1326 година, забележал неколку народни песни, по што заклучил дека тие ‘многу
потсетувале на фригиските’.53 Овој податок потврдува три многу важни прашања:
46

Polyaen, IV, 11, 4. Види и: Diodor., XVI, 8 и во гл.: XIX. 67, 3-68, I. и: Никола Булић, Северна граница Античке Македоније, во: , Београд, 1929, 237-247.
47
Isok., Phil., 21. Овој податок го напишал во 346 година п.н.е. Види и: Polyaen, IV, 11, 4 и: Diod.,
XIX, 67, 3-68, 1.
48
P. Cabanes, Les Iluries…, p. 130 and 157. Види и: M. B. Hadzopoulos, Limites d’expansion macédonienne en Illyrie, in Acted u l coll. Int. “L’Illyrie méridonale et I’Epire dans I’antiquité, Clemont-Ferand
1984”, Paris, 1987, p. 85. Овој податок кај некои автори создава забуна, бидејќи Дасаретите се споменуваат дури на крајот од III–от век п.н.е., а Бардилас кралувал многу порано, на почетокот од IV–от
век п.н.е.
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Her., History, Terpsihora, V, I. Види и: Херодотова историја..., т. II, књ. V гл. 1, стр. 7.
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Gadler, Die antike Munzen Nordgriechenlands, Macedonia und Paonia III, Berlin, 1835, p. 64, N. 3.
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Thouk., I, 57.
52
J. R. Ellis, Macedonia under Philip, Philip of Macedon, Berlin, 1972, pp. 145-147.
53
Одбрани четива за историјата на македонскиот народ, Скопје, 1951, 122.
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дека Бригите на Балканскиот Полуостров и нивните соплеменици Фригите во Мала
Азија,54 имале исто генетско потекло- древно македонско, дека нивниот изворен јазик суштествувал во континуитет и на балканските и на азиските простори и дека
тие, Бргитете, односно Античките Македонци, за кои грчката романтичарска наука
тврди дека изчезнале од јужните европски простори, всушност, во XIV-от век н.е.,
го населувале најголемиот дел од Балканскиот Полуостров. За сродноста на сите
тие племенски групи соопштува и Полибиус, кој пишува: ‘...Македонците и Тракијците биле луѓе од ист народ. Тие зборувале на еден ист јазик и верувале во исти богови...’.55
Хомер уште повеќе го проширува кругот на еднородните и еднојазични племенски групи кои го сочинувале пелазгиското, т.е. протословенското родовско јадро.56 Во неговата ‘Илијада’ стои напишано: ‘...Малоазиските Дардани и Тројанци,
па преку Тракијците, Бесите, Македонците, Пеонците, Агријанците и Северозападните Дарданци, кои учествувале во борбите за Троја,57 сите тие се Енети...’.58
Несомнено, најрелевантен аргумент...Хомер меѓу втората и дваесетата песна
јасно кажува дека Тројанците се Дарданци, а Дарданците59 се Венети60...“.
“...Римскиот историчар Anri Flokt, кој живеел во II-от век н.е., запишал: ‘...
По Македонците, според божјата волја, востанаа и Тракијците, кои порано им плаќаа данок на Македонците...’.61...“.
Бенедикт Курипешиќ, истражувајќи на просторите на Бугарија во 1530 година, тамошниот говор го нарекол “венетски“, односно “словенски“.62 Патеписецот
Антун Вранчиќ (1504-1573), во 1553 година, тој јазик го нарекол “илирски“.63 Патеписецот Стефан Герлах, во 1573 година, во Пазарџиско (Бугарија) видел Св.Писмо на “словенски“, односно на “илирски јазик“.64 Савијур Лозинјан на истите бугарски простори открил стара мермерна плоча со “илирски натпис“,кој бил “сличен
со современото словенско писмо“.65
Енеа Солвио Пиколомини, во XV-от век, Јужните Словени ги нарекувал со
општо име “Illyracae gentes” односно “Илирски народ“.66
П.Поповски вели: “До 1485 година во актите на Римската конгрегација на
Ватикан за означување на Јужните Словени се употребувал терминот‘Славјани’,67 а
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од таа дата наваму само ‘Илир’ или ‘natio illyrica’.68 Првите хрватски хуманисти се
обиделе да ги означат дури и границите на таа ‘nation illyrica’. Еден од нов бил Јурај Шижговиќ (Georgius Sisgoreus). Во својот спис ‘De situ Illyricae et civitate Sibenici’ на јужнословенското подрачје гледа како на ‘единствена културна и географска
целина, одредувајќи ги границите: на запад од Фирландија, на исток до Црно Море,
на север од Унгарија и на југ до Грција“. Марино Барлетио, кој бил бискуп во Скадар во периодот помеѓу 1466 и 1524 година, под името Илири ги подразбирал Словените на Балканот, вклучувајќи го и македонското население во Матија (Албанија), бидејќи, како што вели: ‘сите тие зборувале на еден ист јазик, на илирски, односно словенски’.69 Неретко Словените на тие простори ги нарекува уште Трибали,
Трачани и Македонци, меѓутоа сите тие за Барлети биле Словени. Овие примери
говорат дека древните имиња на одделните еднородни пелазгиски племенски гранки се задржале во континуитет дури и до XVI-от век, иако уште во првите векови
од новата ера почнало да се заменуваат со заедничкото име Словени.(Склавини,РИ)
Хипотезата за генетската врска на Антите, Венетите, Феникијците, Трибалите, Илирите и на другите пелазгискиож гранки со современите Словени, била предмет на опстојна анализа и во XVII-от век. Германскиот историчар Валвасор (1689),
кој една своја студија му посветува на ова прашање, вели: ‘Вендите и Словените,
како и Вандалите и Вендите се ист народ (во ориг.: Wenden und Sklaven seind ein
Volk, Wandalen und Wenden einerlei Nation…)’.70...“.
Се истакна:“Wenden und Sklaven“.Не се работело за Словени,туку Склавини.
Шулц истакнува: “...Венетите, Траките и Илирите, подоцна наречени Словени, му припаѓале на едно исто родовско стебло...Се родиле и живееле на балканските простори. Не само што вечно останале на своите древни живеалишта, туку
наспроти подолгата римска навала, го сочувале јазикот, верата, а на некој начин и
слободата...Тие себе си се нарекувале Словени...“.71...“...Целата словенска земја, односно цела Европа, северно од Грција, на која живееле Траките и Илирите, а според
поновите Илирија...Трако-илирскиот јазик, во кој влегувале дијалектите на сите трако-илирски области, вклучувајќи го и македонскиот дијалект, го зафаќал најголемиот дел од Европа...“.72...“...Апостол Павле престојувал во Илирија. Таму, имено,
од почетокот, од создавањето на светот живееле Македонци, кои во христијанската
вера ги вовел Апостол Павле...“.73
Според Гроте, Венетите биле ист народ со Илирите. Себастијан Долчи наведува, “ако Етрурците, исто што Илирите, кои според говорот негуваат најголемо
почитување и кои се отприлика и иста вера, (тогаш) на нив од овие зборови-сите
стари- да живеат на прастар начин- во јазикот нема ништо повеќе ? До денес во
68
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70
J. V. Valvasor, Slava Vojovodune Kranjske. Die Ehre des Herzogtums Grain, Nürnberg, 1689.
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22
Апулија постојат цели градови, основани од најстарите жители, кои се служат со
илирскиот јазик“. Исто така, Долчи вели: “Врз основа на старите сведоштва, може
да им се припише заеднички јазик на Трачаните,Илирите, Сарматите и на Гетите на
Скитија и на Келто-Скитите, кој се вика илирски или словенски“.74
На просторите на Скитите и Сарматите се селеле Белците=Пелазгите.
Историчарот и етнограф Шулц,од средината на XIX-от век вели дека целиот
простор од Балтикот до крајните граници на Западна Европа бил населен со Словени.75 Според него, “тоа бил чист словенски супстрат, без какви и да е примесо на
други народи и народносни групи. Во еден историски период сите тие биле нарекувани Траки, на кои им претходеле Пелазгите, но кои потекнувале од истото словенско стебло“.76...“...целата територија на север од Грција била нарекувана Тракија. Со тоа име биле нарекувани сите земји на кои живееле Словените, почнувајќи
од Акрокерунската и Камбунската Гора, односно од Епир и од планините кои ја делат Тесалија од Македонија, па се до Балтичко Море, потоа од Црното до Јадранското Море и Апенинските планини, од Бористенските (на Дњепар, Р.И.)извори, до
изворите на Рајна, Дунав, Сава и до устието на Елба.На целиот тој простор живееле
без прекин Траките“.77...“...од Ерусалим до Илирик, го проповедал христијанското
евангелие“. Повикувајќи се на големиот руски свештеник Нестор, тој вели: “...Апостол Павле прстојувал во Илирија. Таму, имено, од почетокот живееле Македонци,
кои во христијанската вера ги вовел Апостол Павле“78...“...целата северна земја, односно цела Европа, северно од Грција, во која живееле Траките и Илирите, според
старите називи, таа територија била нарекувана Тракија, според поновите- Илирија
...“.79 (Се менувале сами имињата на провинциите, народот останувал ист, Р.И.)
Шулц говори за Трако-Илирскиот јазик, дека “...македонскиот јазик е ТракоИлирски“.80 Тој се повикува на познатиот историчар Полибие, III-от век п.н.е., и тој
пишува: “...Полибие докажува, точно и одредено, дека илирскиот јазик е исто што
и македонскиот дијалект. Бидејќи е тоа така...“, тој понатаму вели, “...денес на современиците им е тешко да ја одредат границата меѓу родовите така цврсто со крвна врска поврзана...“.81
Шулц истакнува: “...Траките и Илирите на Балканот не само што останале
на своите древни огништа, туку наспроти римската навала, го зачувале јазикот, верата, а на некој начин и слободата...82 Во I-от век од новата ера тие веќе се нарекувале Словени“, додавајќи дека “нивните потомци биле “современите Македонци“. Тој се повикува на Страбон, дека “постоела родовска блискост и истоветност
на Траките и Илирите, а во тие рамки и на древните Македонци.83 Притоа тој вели:
“...Траките и Илирите не можеле да бидат туѓи едни на други на кој и да е начин,
бидејќи и двата рода биле од исто потекло, а освен тоа имале исти обичаи, уредува74
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ње и почитувале исти богови...“84...“...и за едните и за другите богот Сатор бил Девада, а богот Силен- Севад, додека богот Беха, како врвно божество, бил нарекуван
Савадиус, односно Сабатиус“, по кое, по се изгледа, Сабините во Италија го добиле
своето племенско име.
Халкокоудил вели: “...Траките и Илирите, кои ја населувале целата северна
страна на Хелада, меѓусебе биле сродни, па дури истоветни“.85 Според него, Траките и Илирите, како и Трибалите, биле “...најстари и најбројни меѓу народите“, биле
“еднородни и еднојазичен народ...“.86 Повикувајќи се на Херодот, тој вели дека “...
сите тие имале исти обичаи. Халкокоудил истакнува дека “старите Траки живееле
на Балканот и во Европа“, каде што “...од секогаш постоеле нивни потомци“, додавајќи дека “...и Траките и Илирите- се денешните Словени“87...“...Сарматите имале
ист јазик со Илирите- од Јонското Море до Венеција“...“...меѓу Илирите имало и такви кои се гордееле со староста на својот јазик, други со земјата што ја поседувале“...“... истите тие Илири ја населувале Полска, потоа Сарматија и Скитија“88
...“...Словените од Сарматија навлегле во Европа...“.
Белците се населиле во Сарматија, каде тие го прифатиле нејзиното име.
Владимир Георгиев истакнува: “...само топономијата особено хидронимијата...која е многу стабилна...може да даде сигурни известувања за етничката припадност на еден народ кој живеел во многу далечно време, а за кој не постојат други известувања и податоци. Најголемиот дел од тие имиња се потврдени.Има веќе
две до три илјади години кои се сочувани до денес...Тие имиња на места и реки на
споменатите простори се јавиле во многу далечно време...“.89
ПЕЛАЗГИ
На Балканот и Мала Азија живееле Белци. Тие од и преку Балканот го населувале ненаселениот конитнент. Нивниот јазик бил пелазгиски=тн.словенски.
Делата во кои се говори за Атлантида, Аргонаутите и Амазонките биле напишани на пелазгиски јазик и со пелазгиски букви.
Диодорус пиши: “...Легендите од митологијата се превземени од современицте на Хомер, кои што нивните дела ги пишувале на пелазгиски јазик, притоа истовремено служејќи се со пелазгиското писмо...“90
Тацит истакнува: “...Со пелазгиски букви пишувал и Пронапид, учителот на
Хомер...“.91
Плиниус вели: “...Тимотие пишувал со пелазгиски букви и зборувал на говорот пелазгиски...“.92
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Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапидес, “кој уште го користел
писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови ученици биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел: “По преданието, Лин, пишувајќи со пелазгиски слова, оставил приказна за делата на првиот Дионис, како и
други приказни. Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес, Хомеров учител“. Следи Дионис=Пионис=Пианис=Пианиш, опианиш, и Пронапидес= пронапид=пронапит=про напит...: про=само тн.словенски префикс.93 За
пиво во Атина од германски извор Phix-пих=пив, Bier=пиер=пиар: пиет=пиат...
Римскиот историчар Gaius Cecilij Plinius major (постариот 23-79 г.н.е.) вели:
“...Првите дела кои се напишани на хеленски јазик датираат после VI век пред Христа...“.94 Значи, со хеленскиот јазик се почнало во 6 век п.н.е.
Ливиус вели: “...Пелазгиските гранки- Етолците, Акарнанците и Македонците не биле Хелени. Сите тие зборувале на еден ист јазик- нехеленски...“.95
Бидејќи се велело мајчини јазици за мајчини говори, а хеленскиот бил пелазгиски со митолошкиот поим Хелени според Хелиос,тн.Хомер “Илијада“ и “Одисеја“ и на тн.Хесиод (Ηεσιοδ) –“Теогонија“ и “Археад“ потекнувале од 6 век п.н.е., и
нивното пишење било на пелазгиски јазик, како што потоа пишел и Платон.
Херодот зборувал дека “Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во
“Критија“ говори за јазикот на “варварите“, кои уште во негово време говореле со
“варварски јазик“. За ова да се потврди, се продолжува со постари и понови наводи.
Хекатеј од Милет, кој живеел во 500 г.п.н.е., врз основа на спомениците од
неговиот период, сведочи дека во старо време на Пелопонез и северно од него биле
населени со варвари (Пелазги). За Платон во елинскиот јазик има многу зборови
кои исто време припаѓале на говорната вештина на варварите (Пелазгите). Тој го
наведува зборот “вода“ со кој исто така се служел и Фрижаните (Бригите).96 Велс
наведува дека фригискиот јазик бил скоро ист како грчкиот и македонскиот. “Од
многуте таинствени обреди, што завладеале во познатата доба на Атина, биле по
свое потекло фригиско (ако не трачко)“. Херодот пиши: “народот на Атина и Атика
бил пелазгиски. Еден Трачанин тврдел во разговор со еден Атињанин дека тие во
минатото биле браќа од иста крв“. Значи, се говори за Бриги, Траки и Македонци.
Склавините на Пелапонез во 15 век имале говор како оној во Либек Германија. Кога тоа така било, отпаѓал друг јазик на Македонците. Овие биле Пелазги.
Дидорус вели “...Тие што биле понапредни во знаењето, пред VI и V век пред Христа ги користеле врежаните знаци на првите Пелазги и говорот пелазгиски ...
Дури потоа почнале да се користат хеленските знаци, превземени од Пелазгите...“97
Херодот вели: “...имињата на останатите божества, за кои тие велат дека им
се непознати, јас мислам дека Хелените ги примиле од Пелазгите, освен Посеидон,
за кого дознале од Либјците...“.98
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Олива пиши: “...Најстар документ за Македонците ќе најдеме во зачуваниот
дел на хисидискиот Список на жените, каде се наведува дека,ќерката на Деукалион,
Тхија му родила на Дио (Зевс, Р.И.) два сина, Магнет и Македон, кои го населувале
теренот кој се простирал околу Олимп и северно во Пиерија...“.99
Херодот говори: “...Во времето кога Пелазгите живееле во земјата којашто
сега се нарекува Хелада, и Атињаните биле Пелазги и тогаш се нарекувале Кранајци, а за време на кралот Керкоп се нарекувале Кекропиди. Кога потоа власта ја превзел Ерехтеј, Атињаните го променале своето име и, по војсководителот Јон, синот
Ксутов, кој ги предводел Атињаните, го добиле името Јонци...“.100
Значи, поимите Хелени...Јонци биле митолошки, а од многу поново време.
Па тој вели: “...Јонците додека живееле на Пелопонез, во покраината која
денес се вика Ахаја, и тоа пред доаѓањето на Данајците и Ксутите на Пелопонез, се
нарекувале, според кажувањето на самите Хелени, Егијалски Пелазги, а името Јонци го добиле по синот на Ксута, Јон...“.101
Значи, Македонците...Хелените...Јонците...сите биле еден пелазгиски народ.
Јустин вели: “...Античките Македонци потекнуваат од најстарите жители на
Јужниот Балкан. Пелазгите се најстари жители на Атика, подоцнежна Хелада. Античкиот историчар Трог Помпеј пишува дека Македонците потекнуваат од Пелазгите...“.102
Следи Македонците биле еден најстар пелазгиски народ.
Херодот истакнува: “...Каков бил поранешниот јазик на Пелазгите не можам
да кажа со сигурност. Но, ако го претпоставиме преку јазикот на денешните Пелазги-на пример, на оние кои живеат во Крестонија, над Тиренците, кои, пак порано
престојуваа во областа наречена Тесалија и им беа соседи на Дорците или на оние
на Пелазгите кои ги основаа Плација и Скилака над Хелеспонт и по многуте други
пелашки градови, кои подоцна ги променија своите имиња. Тие привремено живееја заедно со Атињаните, или, пак, кои живееја и во другите градови, а всушност се
Пелазги- значи ако направиме споредба со секој од нив, ќе мораме да потврдиме
дека Пелазгите зборувале на барбарски јазик. Од своја страна, мислам дека Пелазгите беа барбарски народ...“.103
Херодот вели: “...Со сигурност се знае дека народот во Крестонија зборува
на јазик кој е различен од соседните јазици...Ниту Крестонците, ниту Плакејците не
зборувале на ист јазик на кој зборуваат народите кои сега живеат околу нив, а тоа
докажува дека тие сеуште зборуваат како некогаш...на пелазгиски...“.
Се говори за Крестонија, каде подоцна никнал градот Костур, каде се говорел посебен јазик (говор) на варварскиот=пелазгискиот=тн.словенски јазик.
Херодот пиши и: “...По сите докази, древните Атињани имале потекло од
Пелазгите...Тие ја изградиле тврдината на градот Атина и Акрополот...Акропол бил
пелазгиски град...“.104
Бидејќи во Атина изградено било пелазгиско, Атина била само пелазгиска.
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Меѓутоа следи и: “...Атињаните воделе потекло од Пелазгите, а Лакедемонците се од хеленско потекло...“.105
Спартанците (Лакедемонците) биле Хелени, а поимот бил нов.Пак,Спарта ја
основале Дорите, а тие се населени кон југ од Македонија. Тоа било во железното
доба, кое постоело во Македонија, но не во Елада, затоашто Атињаните против Филип Македонски се бореле со бронзено оружје. Следи македонските Бриги=Брзјаци
биле говедари (Зевс), коњари (Посејдон) и свињари, но не Еладците. На предниот
дел (врвот) на бродот се носела главата на нерезот (вепарот), а усната пења ја претставувала морската пења. Во Елада биле пронајдени вазни, на кои се гледа на врвото на бродот е поставена глава на нерез. Според Фалс, нерезот бил нацртан на
штитот на Спартанците. Бидејќи Долна Македонија... и Елада биле/се простори за
маслинки и смокви, тие никогаш не биле за свиња, што важи за говедото и коњот,
кои биле бригиски. Се потврдува, Спартанците биле едно исто што и Бригите.
Па следи: “...античкиот пелазгиски народ, претопувајќи се во Хелените, го
заборавиле својот стар јазик и го научиле хеленскиот јазик...“.106
Поимот Хелени бил од 6 век п.н.е., а овде се говори за претопување на јазици, а тогаш јазиците биле говори, што важело за античките Македонци, и денес.
Јустин пиши: “...Пелазгите се најстари жители на Атина, која подоцна ја населиле хеленските племиња...“.107
Платон пиши: “...Барбарите, се постари од Хелените...Првите зборови Хелените ги зедоа од барбарите...108 “живееле измешано, едни покрај други, додека стародомните Пелазги не биле целосно хеленизирани...“.109
Значи, Хелените биле Пелазги, чии први зборови како варварски биле први
хеленски, од 6 век п.н.е., кога започнало со митологијата, која како бригиска станала хеладска. Таа не била во Хелада, туку во Долна Македонија со Олимп,а до денес
на него има знак, кој означува од каде почнувала Македонија, од 1913-та година.
Платон вели: “...Мислам дека Хелените, а специјално тие кои се под доминација од Варварите, многу зборови превзеле од Варварите...“.110
Платон пиши: “...Му се припишува варварски карактер на се она што не го
знаеме, од причина што зборовите биле испревртени од повеќе страни, та не ќе биде чудно, стариот хеленски, во споредба со денешниот варварски, од него да не се
разликува ни најмалку...“.111
Значи, хеленски=варварски. Тој бил само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Херодот пиши: “...Потоа се роди хеленскиот јазик, секогаш употребуван со
тој истиот, како што ми се чини мене. Во стварност, одвојувајќи се од Пелазгискиот, фактички слаб, од мал во почетокот, се зголеми во мноштво, благодарејќи им на
Пелазгите, кои му се приклонувале како и многу други варварски народи...“.112
Платон пиши: “...Од тоа немало ништо подобро врз основа на што би ја
установиле вистината за вистинските имиња (во хеленскиот јазик). Треба ли како
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поети на трагедијата, кога се во некоја тешкотија, да прибегнеме кон машината која
ги воздигнува боговите ? Треба ли и ние така да се извлечеме (и да кажеме) дека
првите зборови ги востановиле боговите, поради што се точни ? Или (треба ли да
кажеме) дека сме ги превзеле од Варварите, та според тоа, да кажеме дека Варварите се постари од нас...?“.113
Платон кажува: “...Барбарите се постари од Хелените...Првите зборови Хелените ги зедоа од Барбарите...“.114
Херодот истакнува: “...Хелените...многу зборови превзеле од Барбарите...А
тој, хеленскиот, пак, јазик, потоа се родил, употребуван секогаш со тој истиот, паралелно со варварскиот. Во стварност, одвојувајќи се од пелазгискиот, фактички
слаб, од мал во почеток, се зголеми во мноштво, благодарувајќи им на Пелазгите,
кои му се приклонувале, како и многу други варварски народи...“.115
Тој вели: “...Хеленскиот јазик е новороден јазик, кој во почетокот се зборувал паралелно со пелазгискиот...“.
Платон говори: “...во варварскиот јазик има многу зборови кои истовремено
и припаѓаат на говорната вештина на Варварите...“.116
Ова е повторување на претходното: хеленски=варварски=пелагиски.
Платон кажува: “...Хелените во мое време не можеа од свое становиште да
го разберат значењето на многу зборови во хеленскиот јазик, од кои некои се задржале и до денес...“. (Па хеленскиот јазик бил нов со нови кованици..., Р.И.)
Платон истакнува: “...Мислам дека Хелените, особено оние кои им се потчините на ‘варварите’, многу имиња зеле од ‘варварите’...Им се припишува варварски карактер на многу зборови кои не можеме да го утврдиме нивното потекло во
однос на хеленските...“.117
Се потврдува претходното, хеленскиот јазик бил варварски=пелазгиски.
Платон вели: “...Бидејќи зборовите се превртувале на различни начини, не
би било никакво чудо стариот хеленски јазик да се спореди со сегашниот, варварски. Од него ни малку не се разликува...!“
Само хеленски=варварски=пелазгиски=тн.словенски, ништо друго. Ова се
потврдува со наводите на авторите во вториот милениум н.е., кои пишат во Атина
и Елада верниците, христијаните, коине не го разбирале и тие понатаму си говореле
на својот варварски јазик. Истото важи за во Македонија, чиј јазик бил варварски.
Се заклучува,се говорело на варварски=пелазгиски јазик,кој имал дијалекти.
Овде би требало да се наведи за посматрањата на Страбо. Тие во неговата
Географија биле напишани на јазикот коине. 1) Моето соопштување завршува на
запад и на север, со племињата од Епир и од Илирија и на исток со оние на Македонија до Визант. По Епирците и Илирите, потоа, доаѓаат следните припадници на
Елините: Акарнаните, Еотолците и Озолианите Локрани; следеле Фокианите и Бое113
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отијците; наспроти нив ракавот на морето, е Пелопонез. 2) Во Елада имало повеќе
племиња со елински говори. Може да се каже дека јонскиот е истиот како стариот
атички, за атичките припадници од старо време бил наречен јонски, и од нив потекнале оние Јонци, кои ја колонизирале Азија и го користеа што сега се нарекува
јонски говор; може да се каже дека дорскиот говор е истиот како на Аеолците, за
сите Елени надвор од Истмус, освен Атињаните и Мегарианите и Дораните кои живееле околу Парнас, се до овој ден уште наречен аеолински. За Дјаков и Ковалев,
Дорците и Еолците се пробиле на југ. Дорците околу 1.100 г.п.н.е. продреле од
Епир преку Беотија и Коринтската превлака до Арголида и Лаконија. Според други
автори, Дорите биле од Долна Македонија. Овде е најбитно што Дорците и Еолците, значи, дорскиот и еолскиот говор бил од север. Ова говори, тие биле исти со
оние во Долна Македонија.
Дјурант пиши: “Точно е дека грчкиот јазик бил разгранет во дијалект- еолски, дорски, јонски, атички, ама овие меѓусебно биле разбирливи“. Според Пашке,
тоа биле: еолскиот (источна Тесалија, Лезбос, северно-западна Мала Азија до Смирна), јонскиот (Атика, Еубоја, Споради, Киклади, Самос, Хиос, средниот дел на малоазиското крајбрежје), дорскиот сроден со северозападниот (Пелопонез, Крит,
Мелос, Тера, јужна Мала Азија) итн.
Замаровски вели, дека “во Хомеровите песни Тројанците и Грците разговарале непосредно без преведувач“...“Кога се работи за Тројанците, без најмало двоумење се претпоставува дека зборуваат со ист јазик како и Ахејците- т.е. грчки“...
“Вергиле оди понатаму и кажува (во другата книга Енеида) дека јазикот на Ахејците од Тројанците се разликувал само нагласокот“. Велс наведува дека фригискиот јазик бил скоро ист како грчкиот и македонскиот. “Од многуте таинствени обреди, што завладеале во познатото доба на Атина, биле по свое фригиско (ако не трачко)“.Страбо вели: “на исток со оние на Македонија до Визант“.Значи, македонски.
Од наводот на Пашке произлегува дека се говорело на дорски говор и на Пелопонез, во “Стара Грција“, а Дорите биле преселени од север- Македонија. Токму
затоа немало “Стари Грци“ со посебен јазик, различен од на Македонците.Затоа тие
меѓу себе отсекогаш се разбирале. Како што било во старата ера, тоа останало во
новата ера, до денес кај тн.Словени. Се кажа, во старата ера тн.стара Грција била
Пелазгија, а новата ера Склавина и Анти. Значи, тн.стари Грци биле тројни тн.Словени. Со тоа што говорот на Пелопонез бил како во Либек, а Македонија опстоила
блиска на Пелопонез, без основа се говори за друг јазик.
Херодот истакнува: “...Ако Феникијците, навистина ги грабнале свештеничките од храмот и едната (Променеја, Р.И.) ја продале во Либија, а другата (Тимарета, Р.И.) во Хелада, тогаш е сигурно дека таа (третата: Никандра, Р.И.) им е продадена на Теспротанците, кои тогаш живееле во денешна Хелада, а која порано се
викала Пелазгија...“.118
Славчев истакнува што Филип II Македонски изјавил: “разголена смеса од
единки- од гении и робови“.119
Ова би морало да се образложи. Кога во 19 век се создавала државата Елада,
рускиот цар Николај и првиот еладски претседател Каподистриас велеле, на Елад118
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ците не им била потребна држава, нив ги интерсирало само за власт и плачкање, а
за нив никогаш не била битна држава. Папандреу Стариот рекол, Елада ја создале
свештеници и бандити. Пак, до 1868 година не се знаело, дали некогаш имало Хелени или Ахејци, дури не се знаело за нив, дали тие посоеле, и како им изгледале
куќите...Поимот хеленизам го внел Дројзен. Инаку се велеше, бедни како Грци. Тоа
останало до 1980 година, кога Елада, тн.Грција, ја примија во Европа. Бидејќи нив
никогаш не ги интересирало за економија, во 2009 година таа е пред банкрот. Следи нивната историја била фалсификат.А и со таков до 2009 година ја лажеа Европа.
Херодот пиши: “...Атињаните ги имале протерано Пелазгите од Атика. Дали
во таа ситуација праведно постапиле или неправедно, тоа не можам да го кажам:
наведувам само тоа што го кажале други. Хекатеј, синот Хегесандров во неговата
историја, на пример кажува дека земјата која се наоѓа под Химет- а која на Пелазгите им била дадена како награда што ги изградиле бедемите околу тврдината е
убаво обработена, а порано била лоша и не вредела за ништо, ги опфатило завист и
посакале да ја дограбат таа земја, па заради тоа ги протерале Пелазгите без никаква
друга причина...“.120
Она што го рекле Николај, Каподистриас и Папандреу важело од времето
што го опишувал Хекатеј. Тие биле само поморци. Значи, само плачкаши и пирати.
Следи Хеленското Море да биде Пиратско Море. Наспроти плачкашите и пиратите
биле Пелазгите, кои биле сточари и земјоделци. Ова до денес се Македонците.
Херодот кажува: “...Пелазгите, кои во тоа време живееле на Лемно, решиле
да им се одмаздат на Атињаните...Тие прибавиле лаѓи од педесет весла,па кога атинските жени ја прославувале свеченоста, во честа на Артемида во Браурон, тие им
поставиле заседа, па многу заробиле, отпловиле со нив на Лемнос и ги зеле за свои
иночи. Кога овие жени родиле многу деца, ги воспитувале...по атински обичаи и на
атински, т.е. хеленски јазик. И овие не сакале да се мешаат со синовите на пелашките жени, но кога некој би добил ќотек од нив, сите скокале да му помогнат.
Овие деца дури сметале дека имаат право да им командуваат на оние деца и биле
многу појаки од нив. Пелазгите кога го забележале тоа, поразговарале...па со ужас
помислиле- до што тоа ќе доведе кога овие деца, веќе сега знаат да се организираат
против нивните законити синови...па што ќе прават кога ќе пораснат ! И тие тогаш
одлучиле да ги убијат синовите на Атињаните. Тоа и го направиле, потоа ги убиле
и мајките...“.121
Стоеше: “Тие прибавиле лаѓи од педесет весла“. Пелазгите не биле поморци.
Тие биле Варвари (сточари и земјоделци). Бидејќи млекото е производ на серумот
во крвта, тоа содржи се од крвта. Следи Варварите да се покрупни и појаки од Пиратите.Во војската на Филип Македонски била со снажни мажи, кои победувале...122
БРИГИ
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луѓе, коишто Фригиецот Пелоп, кој бил роб на моите претци, толку ги покорил што
тој народ и таа земја уште и ден денес се именуваат по името на освојувачот...“.123
Херодот запишал: “...Фригијците имале опрема слична на пафлагонската, и
тие многу малку си се разликувале.Но Фригијците,по кажувањето на Македонците,
во времето додека живееле во Европа и биле соседи на Македонците, името им било Бриги, а кога се преселиле во Азија, го промениле во исто време и роднината и
името и се нарекле Фригијци. Арменците124 биле вооружени исто како и Фригијците, затоа што се потомци на Фригијците. И двата овие народи ги предводел Артахмо, кој бил оженет со ќерката од Дарие...“.125
Херодот навел:“Но Фригијците, по кажувањето на Македонците, во времето
додека живееле во Европа и биле соседи на Македонците, името им било Бриги, а
кога се преселиле во Азија...“. Следи Бригија=Европа. Според Стафан Византиски,
Троја била во Европа. Споредувајќи ги наводите на Стефан Византиски со оние на
Херодот таа требало да биде само во Горна Македонија. Ова се потврдува со наводот на Елијан (3 век н.е.). Тој пиши, скоро илијада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал на илирските Бриги. Кога јазикот бил на илирските
Бриги, Троја морала да биде само на просторите на Брзјаците од каде потекнале Бригите. Стефан од Византија запишал дека Бригите биле македонско племе, што живеели во соседство на Илирите. На претходната страна 126, во фуснотата 211, П.
Поповски пиши: “Бригите ја населувале Горна Македонија, северно и северозападно од градот Вила Зора (Велес), во која спаѓала и Матија, денешна Албанија подоцна наречена Нови Епир. Во наративните извори Бригите се посведочени во Антипатрија (Белград), денешен Berat, потоа во Skampys (Скадар) и Dyrrahion (Дрча,
Драч, Duruz), што значи долж источниот брег на Јадранското и Отранското Море“.
За Херодот: “...Египетскиот крал Псаметих126 за време на своето владеење
решил да дознае- кој народ, навистина, е најстар на светот...Оттогаш,се верува дека
Фригијците се постари од сите други народи...Египтјаните признаваат дека Фригите се постари од нив. Јас ова го чув од Хефестовите свештеници во Мемфис...“.127
Стефан Византиски говори: “Бригите на Балканот биле Македонско племе“,
кое “живеело во соседство со Илирите“.128
Бидејќи Бригија=Европа, а Илирите била западно од Европа, тн.Троја била
во Пелагонија. Меѓутоа, просторите на Бригите, според Херодот, биле многу понасевер и понаисток од Пелагонија.Токму затоа, Пелагонија со Пелистер биле центар.
Зачудува и наводот дека древните Македонци во периодот меѓу третиот и
вториот век п.н.е.., биле нарекувани Илири, а македонскиот јазик илирски.129
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Биле познати симболот на лавот во Солунско и прчот на Бригија. Со лавот
глаголицата била однесена во Далмација и пошироко, во употреба се до со 20 век н.
е. Напротив, во Истра кирилицата. Меѓутоа, во 16 век кај Марин Барлет стои, дека
тн.старословенски бил илирски јазик, а Илирик бил Црна Гора (Зета) без приморјето. Значи, поимите понатаму биле во употреба. Следи, илирски=тн.словенски.
Клем. Алекс. говори: “...Велат дека Фригите, водата ја нарекуваат беди, како
и Орфеј...“.130 Од беда до Бедиса.Па Едеса: Одеса=одес=одеш, водата оди и не се
враќа. Ова било/е во Македонија. За Нерознак: “македонско–фригиска глоса“.131 За
нив, според Гиперт, “сите тие имаат словенско потекло“.132 Пак, Хас прв ја искажа
хипотезата за “бригискиот карактер на македонскиот јазик“.133 Ова е и денес во
нашата држава Р.Македонија, оспорувана и понижувана, со Македонци генијалци.
П.Поповски пиши: “Археолошките извори и епихорските имиња во Македонија, што им се припшуваат на Бригите, говорат дека бригиската група, во која се
вбројуваат пајонските, едонско-мигдонските и други племиња,134 било главното
јадро на прасловенската135 популација на Балканот. Во бригиската група племиња,
освен пајонските, се вбројуваат уште Енгелините, Десаретите и Едонско-Мигдонската група, т.е. подгрупа на пајонската, составена од Едонци, Горно-Крестонци и
Ситонци, што се гледа од нивните епонимни имиња.136 Според една легенда, забележана од античките автори,Мигдон137бил кралот на Мионите-Мигдоните, а според
една друга легенда- крал на Тројанците, кои господареле со градот Троја. Неговиот
брат Едон,138бил крал на Едонците.Мигдон имал син Граст и внука Тирса, според
чие име бил наречен градот Тирса.139Сите тие племенски групи се вбројувани во
Македонци.140 Познатата Микенска цивлизација, прославена по своите културни
вредности, била гранка од древните Пелазги.141 Микените живееле на еден поширок простор на приморскиот дел од Балканот, најмногу на островите и во Мала
Азија. Тие биле етнички Бриги и Мигдони. Во Украина се пронајдени голем број
археолошки предмети од ‘микенскиот тип’, со потекло од регионот на Егејско Море.142 Самиот тој податок доволно документирано кажува за етногенетска врска на
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Најстариот податок за Бригите ни го дава Херодот. Тој соопштува дека тие
биле многу стари жители на Балканот и во Македонија144 и дека имале свој крал
Мида,145 син на Гордион.146 Хроничарот Ксантос, чии сознанија ги пренесува Страбон, Бригите ги споменува во III –от век п.н.е. за кои вели дека во Мала Азија дошле веднаш по Тројанската војна (1193-1183 г.п.н.е.),147 каде го добиле името Фриги.148 Страбон, пак, 149 го корегирал Ксантос во еден дел од неговиот запис, тврдејќи дека “Бригите од Македонија делумно преминале во Мала Азија пред и по
Тројанската војна“,150 со што се потврдува хипотезата за древномакедонскиот карактер на Троја пред и по војната. Оваа поставка ја потврдува и Кемпински, кој врз
основа на стари наративни извори, вели дека во периодот меѓу XVII-от и XVI-от
век п.н.е., Бригите од Македонија (македонските) Фриги (пајонска група) и на анадолски (малоазиски), кои ја основале Голема Фригија, односно Мајонија.151 За присуството на Бригите (Фригите) на азиските простори пред Тројанската војна е посведочено и со имиња на четворица фригиски водачи во Хомеровата ‘Илијада’, кои
‘за злато и сребро станале сојузници на Пријам’.152 И Македонецот Марсија ги споменува Бригите (Фригите) и притоа ја опишува македонската легенда, дека ‘оној
што ќе го одврзе јазолот на колата со која Мида од Македонија дошол во Фригија
(Мала Азија), ќе владее со Азија’.153 Подоцна таа легенда била проширена со тоа
што, Александар III Македонски, за кој се претпоставува дека совршено добро ја
знаел македонската легенда,154 кога стапнал со својата војска на тлото на Азија, со
својот меч го пресекол Мидовиот јазол, манифестирајќи ја со тоа својата сила, моќта и способноста, со што покажал дека освен со европскиот, ќе владее и со азискиот и африканскиот континент.
Преминувањето на дел од Бригите (Фригите) во Мала Азија, некои автори
погрешно го врзуваат со Втората (в)индоевропска миграција, тврдејќи дека, наво144
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дно, биле потиснати од Дорците..155Тоа не е вистина, со оглед на фактот што во ниту еден извор Дорците не се посведочени на Балканот.156 Освен Борза, тоа го константира и германскиот научник Chadwich John. Тоа е грчка романтичарска приказна, шуплива идеологија и голема заблуда. Бригиското преминување од Македонија во Мала Азија бил природен процес, што не бил раководен од, некакви, освојувачки, политички и други мотиви, туку плод на развојот на трговијата и на културните врски што постоеле на Медитеранот, т. е. На Западот со Истокот.
Бригите во наративните извори ги среќаваме под различни називи, како: Briges, Bryges, Brigoi, Brigoni итн. Според лингвистот Георгиев, тие биле македонски
и фригиски157 етнос,а облиците Brukes и Brukai, според Kempenski, биле пелазгиски
(тракиски),158 што значи, и едните и другите имале пелазгиско, т.е. древномакедонско потекло. Престолнината на Бригите бил градот Бригија, кој се најдувал во Западна Македонија.Стефан од Бизант го запишал податокот од Хесикиј за овој град, за
кој се вели дека бил во Македонија,159 а е посведочен и во Интерариите, но кој до
денес не е убициран на теренот. Се претпоставува дека тоа бил некогашниот културен и трговски центар Берорград, во пределот Черменика, во Матија (Албанија), кој
се споменува во неколку анжујски и венецијански извори, чии колонијални граници биле во неговата близина. Додека живееле на Балканот под името Бригијци, Фригијците биле главно етно-културно јадро на древните Антички Македонци.160 Сродноста меѓу Бригите и Античките Македонци, т.е. со Пајонците и Пелагонците, се
посведочува и со обичајот на давање божански имиња на смртниците, што бил карактеристичен само за нив, кој претставувал единствен случај во античкиот свет.
Овој обичај најрано се среќавал во Македонија, на територијата на пајонско-едонско-мигдонско-московитските племиња и во Мала Азија, имено, таму каде што живееле Бригите (Фригите), односно древните Антички Македонци.161 Сродноста се
изразува и со керамиката од VIII-от век п.н.е.,162 потоа со техниката на мозаик од
конвексни копчиња163и во бронзата од VI-от век п.н.е..,најдени во Македонија, сродни со фригиските бронзени садови за вода од VIII-от век п.н.е., што се толкува како ‘survial’ на бригиско-фригиските форми во Македонија.164 За генетските врски
меѓу Бригите (Фригите) со древните Македонци,165 Херодот пишува:
‘...Повикувајќи се на тврдењето на Македонците, Фригијците во времето кога живееле во Европа заедно со Македонците, го позајмиле своето име од Бригиј155
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ците, но по нивното доселување во Азија тие си го смениле и името, заедно со местото на живеење...’.166
Тоа исто го константира и Руфиус. Тој напиша:
‘...Македонецот Филота своите сонародници Македонци понекогаш ги нарекуваше YXФригијци‘...’.167
Бригите што ја населувале Горна Македонија, северно и севернозападно од
градот Вила Зора (Велес), во која спаѓала и Матија, денешна Албанија, подоцна наречена Нови Епир, биле компактно племе, во кое влегувале неколку еднородни
гранки, како: Пајонци, Пелагонија, Дасарети, Енгелини, Миони, Милци и Московити.Пајонците се нарекувале и Пелагонци.168 Плиниус, пак, Пелагонците ги вбројува
во пајонска група племиња,169 со бригиско, односно фригиско потекло,170 што, според Гарашанин, претставува доказ за нивното етничко изедначување.171 Страбон
соопштува дека на север Пајонците се граничеле со Дарданците,172 со кои често
стапувале во сојуз за одбрана од Аварите. Северозападно од нив биле Енгелините,
кои подоцна го добиле називот Дасарети. Го населувале просторот околу Охридско
Езеро и северозападно од Охрид, долж долината на реката Шкумба, во Деволско,
Антипатриско (Белградско) и Дрчанско (Драчко), во Матија (Албанија). Тие биле
од македонска етничка припадност. Плиниус дословно вели: ‘Дасаретите се протегале на север од Епир, до дивите барбари Дарданците’.173 И Страбон ни дава исти
вести, тврдејќи дека ‘Дасаретите се наоѓале помеѓу Аутариатите и Ардиеите (на
Епир)и Дарданците’,174 на север. Материјалната култура на тие простори е сродна
со онаа во Пелагонија,175 што зборува дека на тие простори живеело еднородно и
еднојазично македонско население. Гробницата од македонски тип откриена на археолошкиот локалитет Долно Селце,кај Подградец,176денес Албанија, покажува дека станува збор за македонско племе, бидејќи е единствена на тие простори.177 Сето тоа упатува на заклучокот дека како и да биле нарекувани одделните племенски
групи северно од гората Олимп, на југ, до над Дарданија, на север, сите тие му припаѓале на едно исто родовско стебло, на пелазгиското (бригиското) т.е. на древномакедонското.178Во наративните извори Бригите и сите нивни гранки се посведочени на сите македонски простори: во Антипатрија (Белград), денешен Берат, потоа
во Skampus (Скадар) и Dyrrahion (Дрча, Драч,Duruz),179 што значи дека ја населувале територијата на Матија (Албанија), долж источниот брег на Јадранското и Орта166
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нското Море,поточно на просторите на кои живееле Антите со својата престолнина
Антипатрија. Податок што зборува дека се работи за една иста племенска група, но
со различно име. Освен Горна Македонија, Страбон соопштува дека ‘уште во првата половина на III-от век п.н.е., бригиските епихориски имиња се посведочени во
срцето на Македонија’,180 со што се потврдува податокот дека целата територија на
етничка Македонија ја населувале Бригите...“.
ФЕНИКИЈЦИ
Феникијците биле Пелазги, со пелазгиска митологија.
Доналд Харден вели: картагинските Феникијци“...“ги прифатиле древногрчките божества за свои“.181 Бидејќи тн.грчко било пелазгиско, а Хелада Пелазгија,
Феникијците, кои ја создале Картагина, своите пелазгиски божества со себе ги понеле во Картагина. Следи Хелените ги прифатиле од Феникијците пелазгиските богови за свои.
Пелазгиската митологија била во Пелагонија со Пелистер. За време на владеењето на Пизистрат (6 век п.н.е.) на македонските приморски простори, таа била
поместана во Олимп, која била гола планина без важност и можност за божества.
Па се трага ракописот од тн.Троја во Бригија (Европа), чии биле божествата: Ма,
Геа, Уран, Зевс, Аполон, Херакле, Хера, Артемида, Дионис, Дарон, Атина, Афродита и други. Следи на Феникијците=Венетите симбол да им бидат роговите на
бригиското говедо, што денес на главата ги носат Венетите=Викинзите=Варезите.
Исто така, на врвот на бродовите била поставена главата на нерезот со своите заби
со плунка како морска пења, кои немаат врска со просторите на маслинки, смокви...
Следен бил бригискиот симбол тело на змија со глава од лав од Мариово и Солунско, кои биле поставени на врвот од чамецот на Викизите=Венетите. Дури Херодот се чудел, како е можно лавот во Солунско и Мариово да живее како домашно
животно, без да ги напаѓа животните и луѓето. Се кажа: “Се приповедува дека Зевс, во вид на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија“. Се
било само бригиско: говедо (Бик=Зевс), коњ (Пастув=Посејдон), нерез=вепар,змија.
Змија на глава имал Александар Македонски, Зевс, а таа била и бригиска куќна...
Херодот истакнува: “...И навистина, имињата на сите божества дојдени се во
Хелада од Египет...освен Посејдон, Диоскур, Хера, Хестија, Темида, Харита и Нереида...А имињата на останатите божества, за кои тие велат дека им не се познати,
јас мислам дека Хелените ги примиле од Пелазгите, освен Посејдон...“.182
Херодот вели: “...За потеклото на секое поединечно божество, и дали тие од
секогаш постоеле и како изгледале, тие, до неодамна, и така да кажам, до вчера, не
знаеле ама баш ништо...“.183
Со ова се објаснува најбитното, поимот Хелени и хеленската митологија се
само од 6 век п.н.е., кога за време на Пизистрат поимот и митологијата се внесуваат. Како што Мојсеј во Библијата ја внесува својата еднобожна=еврејска митологија, за која има објаснување за секое име, што личноста врши дејствија, што е на
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денешните македонски говори, наведено во моите книги и на други автори, истото
се случува со тн.Хомерови делата, чие име е добиено според дејствието кое го врши...Со ова се потврдува, тогашната митологија тек тогаш почнувала да се учи...
Херодот пиши: “...Некои од овие божества (со исклучок на Нептун) верувам
дека Хелените ги предзедоа од Пелазгите. За Нептун, пак, тие дознаа од Либијците,
кои отсекогаш го славеле...“.184
Во енциклопедијата Грoлиер стои: “...Грчката митологија содржи митолошки елементи од различни култури и истории...“.185
Во неа стои: “...Индоевропскиот, културен елемент во оваа митологија е преставен преку богот Зевс... Зевс е најглавното божество во грчката митологија. Тој
има чисто индоевропско потекло и претставува божество, поврзано со симбилот на
небото и небесните феномени...“.186
Во неа се говори: “...Посејдон претставува индоевропско божество и тој е
постар брат на Зевс...“.
П.Поповски пиши: Диодорус и Тацитус ја проучувале писменоста. Тие напишале: “...Феникијците се здобија со името дека ги имаат пронајдено буквите, кои
што истите тие букви подоцна го имаат прифaтено и други народи...“.187
Херодот вели: “...Хелените...од Феникиците го научиле писмото,кое порано,
по мое мислење, не го познавале...“.188
Џон Багнел Бјури истакнува: “...Грците ја превзеле азбуката (писмото) од
Феникијците. Откако ја преработиле, така преработена, азбуката им ја предале на
Фригијците во Фригија...“.189 Тие им биле поблиски на Феникијците: Фриги=Бриги.
Херодот пиши: “...Хелените научиле многу корисни работи од Феникијците
...Пред се, од нив го научиле писмото, кое Хелените порано, по мое мислење, не го
познавале. Од почетокот пишувале исто како и Феникијците, а подоцна, паралелно
со промените на јазикот, се менувала и формата на буквите...Со право ги нарекле
феникијски, затоа што Феникијците и ги донеле во Хелада...“.190
Диодор истакнува: “...Пелазгите први ги употребиле Кадмејските (според
Кадмо, Р.И.) букви, а подоцна Хелените ги превзеле од нив...“.191
Дионисиј од Милет, повикувајќи се на Диодорис од Сицилија, соопштува
дека “...Пелазгите први ги употребувале Кадмејските (феникијските) букви“, кои
потоа “Хелените ги превзеле од нив...“, додавајќи дека “тие, Кадмејските Пелазги
имале големо влијание врз Хелените“.192
Во енциклопедијата “Гролиер“ стои: “...Грците го превзеле писмото од Феникијците на кое му додаде вокали...“.193
Доналд Харден вели: “...Грците го присвоиле токму ова нормирано писмо од
Феникијците и го усовршиле со тоа што некои од буквите ги употребиле како зна184
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ци за самогласки...“194...“најраните грчки натписи му припаѓаат на седмиот век“...
“присвојувањето на феникијското нормирано писмо, се случило по 800-та година
п.н.е.“.
Мисулин наведува: “...Околу вториот милениум п.н.е., Феникијците ја составиле азбуката од 22 букви. Ова писмо беше многу едноставно (упростено), разбирливо во споредба со хиероглифските знаци на Египет или пак со клинестото
писмо на Вавилонија. И затоа феникиското писмо се распространило надолго и нашироко. Врз нејзината основа е базирана и грчката азбука, од која произлегоа, речиси, сите азбуки...“.195
Харден вели: “...Во Делата апостолски луѓето (жителите) од Малта се нарекувале ‘Барбари’, што значи дека зборувале јазик кој не бил ниту грчки, ниту латински и затоа морал да бил некој феникијски дијалект...“.196
Бидејќи Берберите биле Барбари, што важело и за Македонците, а овде стои
и жителите на островот Малта, кој бил само малта=малата, нивниот диалект=диа
(дво) лект=рект=рекот како на Македонците бил варварски=пелазгски. Пак, што се
однесува за тн.грчки (коине, Птоломејов и Александриски јазик) бил од 3 век п.н.е.,
а латинскиот на Лив Андроник во 240 г.п.н.е... На коине во истиот век била преведена “Илијада“, што важело и за сите други дела. Илијада најповеќе ја сакал Александар Македонски, која била напишана само на јонски (варвaрски=пелазгиски).
Ова се потврдува со наводот на Лудвиг Ф. Пасоф (1815 г.). Тој вели, дека во
“Илијада“ и “Одисеја“ постојат многу зборови слични на чешкиот и словачкиот јазик. Така тој открил идентични зборови од Хомеровиот оригинал. Некаде по стотина години Константин Чулкас во неговата книга го потврдува истото. При тоа тој
кажува дека јазикот на Славомакедонците од Лерин води потекло од раниот Хомеров јазик. Исто така, во книгата се наведува дека тој не е јазик туку идиом на грчкиот јазик. Пак, колку тој бил идиом на еладскиот јазик може да се види во секој
еладски речник. За потеклото на неговите зборови нема толкувања. Следи за околу
60% зборови се наведуваат само арахаизми. Ама тие биле само пелазгиски.
Херодот пиши: “...Камбис...и издаде наредба на флотата да тргне кон Картагина. Меѓутоа, Феникијците одбиле да ја извршат наредбата, бидејќи со тешка заклетва се обврзале дека никогаш нема да војуваат против синовите на својата татковина, бидејќи со тоа би извршиле тежок грев. Значи, Феникијците не сакале, а
други кои би биле способни да можат да изведуваат поморски поход- немало. Така,
Картагинјаните биле спасени и не паднале во персиско ропство. Камбис сметал за
некорисно да ги присилува Феникијците, бидејќи тие доброволно им пристапиле на
Персијанците и што целата персиска флота зависела од Феникијците“.197
Харден истакнува: “...Уште далеку во минатото Феникијците биле, речиси,
меѓу првите како истражувачи...“.198
“...Феникијците биле први во IX-от век п.н.е., кои воспоставиле трговски врски меѓу Источниот Медитеран и Егејскиот свет, со центар во Сидон и Тир на Пелопонез...“.
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Харден пишува: “...Каде и да оделе, Феникијците цврсто ги чувале својот јазик и писмо, иако со текот на времето се јавувале промени во јазикот на различните
области што ги населувале...“.199
Феникијците биле Венети. Тие биле први преселници вон Балканот.
ВЕНЕТИ
Според античките карти прво бил населен јужниот Балкан, а потоа покрај
Црно Море, и подоцна до реката Дунав. Потоа, преселбите продолжиле северно од
Дунав итн. А тоа било по 1 км годишно. Ова се соовпаѓа со генетско-географската
оддалеченост од Средоземјето, зашто пиши и генетичарот Кавали Сфорца. Преселбите се одвивале на просторите на Скитите и Сарматите.
Пак, Сарматите биле Монголи. Следи тие да бидат коњари, но не говедари и
свињари. Тие не ја обожавале свињата. Кога Белците се преселиле на просторите на
Сарматите, во Сарматија, се нарекле Сармати. Исто важело и за Скитите, кои биле
Татари со нивниот бог Асен, кој бил бугарски. Ова се потврдува со наводот “КелтоСкити“. Ова ни објаснува, Келтите од и преку Балканот како Пелазги се населиле
на просторите на Скитите. Овие биле само ловци и рибари, неземјоделци...
Следи авторите да говорат за Пелазгите, како што биле Антите, Венетите,
Скитите, Келтите, Бригите (Фригите), Траките, Трибалите и Илирите.200
Павел Тупаев вели: “...Градот Енеја претставува крупно и многу важно сведоштво на Херодот дека Венетите во Македонија далеку во антиката го населувале
целиот Балкан, од каде свои гранки пружале во Централна Европа и Азија...“.201
Павел Тупаев пиши: “самиот факт што престолнината на древните Венетиградот Венеја, односно Енеја, се наоѓал во егејскиот дел на Античка Македонија,
зборува за нивното родовско потекло“, дека “Венетите, всушност, биле Антички
Македонци“.202
Димитриј Скепсијски (262-184 г.п.н.е.) истакнува: “...во многу далечно време гранка од Венетите ја напуштило својата престолнина Енеја во Македонија и се
иселила во Мала Азија, каде го основала градот Троја...Венетите биле родени браќа
со Антите и Феникијците, живееле едни покрај други и измешано...“.203
Страбон (1 век н.е.) ги проучувал Венетите од Пафлагонија и Месопотамија,
во Мала Азија, па истакнува: “многу стара и напредна цивлизација“, која “по паѓањето на Троја почнала да се движи кон запад, кон Тракија и на северозапад кон
Истра, каде што го основала градот Пула...“.204
П.Поповски, на том први, стр. 63, има слика на Вавилонската кула, со текст:
“Ѕидањето на Кулата била со намера да се допре небото. Овој вид степенаста кула
го носел називот зигура, што на древномаскедонски значи- ѕвездена. Се споменува
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во Библијата, а ја подигнале конструктори и гредежници од древномакедонските
племиња Анти и Венети. Спаѓа во редот на седумте светски чуда“. Се надополнува
со ридот Небо во близина на Јерихон, кој бил најстар град од постледено доба. Населбите кон исток се се помлади. И следи кулата да се вика Небокатница=небо катница, а на врвот имало плоча со име Зигурет, з=с, сигурет, осигурет од Потоп. Со
потопите нивото на морињата се кренало околу 90/91 метри. Врската е очигледна.
Титус Ливиус (59 г.п.н.е., и 19 г.н.е.) вели: “...По големата војна, Венетите
почнале да се враќаат во својата татковина (Македонија, Р.И.) освојувајќи го на запад целото Јадранско крајбрежје...“.205
Тацит (1 век н.е.) пишува: “...Венетите се во крвно сродство со Антите, Феникијците и Сарматите...206По Тројанската војна еден крак на Венетите од Азија почнал да се движи кон Сарматија, а друг крак кон својата прататковина (Македонија,
Р.И.) и Јадранското крајбрежје...“.207
Јулиус Цезар (100-44 г.п.н.е.) говори: “...Венетите ја населувале цела Брета208
нија, и ги има и далеку на северозапад...Тие се вредни градители, кои подигнаа
многу градови, со кои можат да се гордеат...“.209
Египетскиот географ Птоломаии (53-117 г.н.е.) вели: “...Венетите се древни
и многу распространет народ. Освен Мала Азија и Балканот, тие го населуваат и
Венедскиот Залив,210 севернозападно од Сарматија...“.211
Овој негов податок е регистриран во неговиот атлас на светот “Cosmografia”
од 75 г.н.е. Со слични податоци е и неговиот соработник Плиниус Постариот (2379 г.н.е.). Во неговите белешки стои: “...Венетите отишле далеку од својата прататковина,од Балканот и сега живеат во базенот на реката Висла и на крајот на Балтичкото Море...По нивното име тоа Море било именувано како Венетски Залив...“.212
Исто така, тој вели: “Венетите се населени и далеку на запад од реката Висла“, што значи отаде Баварска и Саксонија, што се совпаќа со наводите на Цезар.
Плиниус пиши: “...Некои автори известуваат дека тие области, дури до реката Висла се населени од Сармати, Анти, Венети, Скири и Гири...“.213
Значи, Сарматија на Сарматите и Скитија на Монголите,кои биле коњаници,
никако говедари и свињари, биле населени со Белци, со потекло од Балканот и Мала Азија.Времето кое тие биле населувани било 1 век п.н.е.,1 век н.е., 2 век н.е. ...214
Полибиус (2 век н.е.) кажува: “...Од Азија до западниот Јадрански брег е распослана древна цивлизација која се нарекува Венети...Со западните европски земји завладеала непосредно по Тројанската војна...Нивниот јазик е малку поразличен
од оној на Келтите. Но во обичаите и носијата се еднакви, со мали разлики...“.215
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Руф пиши: “Венетите населувале големи територии во Европа, на Балканот
и во Мала Азија...“.216
Руф вели: “...Венетите од Малоазиската област Пафлагонија активно учествувале во војската на Александар Македонски и тие биле главна воена сила во
неговите походи кон исток...“.217
Ромејскиот историчар Јорданес (528-588 г.н.е.) вели: “...Венедската племенска група ги населувала териториите северно од Алпите, од Панонија до реката
Дњестар, а Антите териториите помеѓу Дњепар, Дњестар и Црноморското крајбрежје...До IV-от н.е. големата склавинска, античко-венетска заедница се распаднала
на три дела, на западните Венети, источни Анти и јужни Склавини...“.218 Значи,
само едно: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини, Словени=Словени.
Се потврдува, на монголските простори, северно од Дунав со Црно Море, во
Скитија и Сарматија, се селеле Белци, во време, кое го опишува авторот, во 6 век.
Меѓутоа, најбитно е што авторот не говори за Словени од слово, туку Склавини. Склавини Римјаните до 5 век н.е. не познавале, а се работело за 6-от век н.е.
Јорданес уште појаснува: “...Навистина, како што рековме на почетокот од
излагањето или во списокот на племињата, тие биле од едно исто потекло, а сега се
јавуваат под три имиња Венети, Анти и Склавини...“.219
Јорданес вели и: “...Дакија е заштитена со стрмите Алпи во вид не венец. Од
нивната лева страна, која е свртена кон север и од почетокот на реката Вистула, во
огромно мнозинство живее многубројниот народ Венети. Навистина, нивните имиња се менуваат според различните родови и места, но тие главно се нарекуваат
Склавини и Анти...Како што рековме, тие се едно исто потекло, а сега се јавуваат
под три имиња: Венети, Анти и Склавини...“.220
Очевиден е доказот дека е без основа што пишат авторите, дека Словени биле Антите, Венетите и Склавините,а никаде ги нема самите Словени според слово...
Јорданес на 60 страна од својата “Gotica” ги опишува преселбите од Азија
кон север и запад. Тој соопштува дека по враќањето на Антите и Венетите од Азија
на европските простори “центар на Венетите на Запад била областа Оглеј со истоимениот град“,221 каде подоцна бил подигнат градот Венеција- Италија.
Ј.Бобиензис, во својата “Cronica” запишал: “Венетите кои живеат северно и
западно од Алпите себе се нарекуваат Склавини и се расплоснани на огромни пространства“.222
Па континталните Венети се преименувале во Склавини, но не во Словени.
Латинскиот историчар Фредегaр Шоластикус, од почетокот на VII-от век,
дека во многу средини тоа население себе си се нарекува Склавини. Притоа дошол
до заклучок дека тогашните венедско-склавински популации своите родовски коре216
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ња ги влечеле од првите жители на Балканот, од Пелазгите, за што како главен аргумент му послужила митологијата и ономастиката што ја среќавал кај некои антички автори. Неговите вести за истородноста на Венетите со Склавините, тој соопштува дека ги формирал врз основа на стари летописи. Појаснувајќи го тој факт во
својата “Historica”, пишува: “Венетите каде и да се населени, од најстари времиња
биле нарекувани Склавини и обратно- Склавините на сите нивни територии биле
нарекувани Венети. Така се нарекувани и сега, во ова мое време...“.223
И во “Житието“ за Св.Колумбо, кое потекнува од 812 година, Склавините се
опишани како потомци на древните Венети. Тамо на оригинален начин е посведочено дека тие биле во крвно сродство со Феникијците. На едно место од овој споменик сои напишано: “...Венетите биле дамнешни претци на Склавините, кои денес
владеат со многу држави. Тие се родени браќа со Антите на исток, во Азија и Сарматија и со Феникијците во Крестонија (Долна Македонија, Р.И.)...“.224
Адам Бременски, кој живеел во XI-од век, пиши дека “Венетите и Антите се
расеани по цела Европа и Азија“. Тој вели и: “...Во Чешка и Полска и во јужните
делови на Европа, на Балканот и во Мала Азија, постојат мноштво покраини наречени Склавини. Нивни жители се древните Венети, кои често се нарекувани Винули и Вандали. Тие не се разликуваат ниту по обичаите, ниту по облеката, ниту по
јазикот...“.225
Значи, покраини како области=склавини. Следи според Вандалите Венетите да го прифатат тоа нивно име. Па од Вандал=в андал се до Андалузија.
Потоа П.Поповски продолжува: “Германскиот бискуп Хелмолд од XII-от
век, кој дава опис на државите во негово време наречени Склавини, за кои вели дека биле населени од древните Венети, земајќи ја за пример Полска, укажува на податокот дека ‘нивни жители се јавувале под различни имиња, како: Венди, Вендули
и Вандали, слично што како и Германците биле нарекувани со различни имиња, а
всушност им припаѓале на едно исто родовско стебло’. Во ориг.: ‘Wo also Polen
endet, kommt man zu einem sehr ausgedehnten sklavischen Lande, nämlich zu denen, die
vor alters Vandalen jetzt aber Wenden oder Winuler genannt warden…’ “.226
Во оригиналот стои: “...Вандалите ама сега Венди или Винули наречени“.227
Винценти Кадлубек вели: “...Полските Склавини од секогаш биле нарекувани Венети, односно Вандали“...“Древните Венети, пиши тој, “кои во текот на историјата се јавувале уште и под името Вендули и Енети, биле далечни предци на
Склавините...Тие од најстари времиња населувале голем дел од Азија и Европа“.228
Хроникон, од XIII-от век, за нив вели: “се еден ист народ, со ист јазик и исти
обичаи, кој настанал далеку во праисторијата“. Тие “од градот Енеја во Античка
Македонија ја пренесле културата во Азија и Централна Европа“.229
Два века потоа, германскиот историчар, Гранц напишал: “...Вандалите и Венетите биле еден ист народ со Склавините. Првите биле далечни претци на втори223
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те. Тие живеат како еден народ од Полска, до Далмација. На Венетите им се припишуваат многу културни дејанија во Франција и Шпанија, та дури и во Африка...“.230
Меѓутоа, кај него во насловот стои Вандалија. Таа била на Вандалите. Тие
биле Монголи. Како што во Скитија и Сарматија Белците го прифатиле името Скити и Сармати, истото се случило и во Вандалија да се дојде до нивни име Вандали.
Полскиот научник истражувач од XVI-от век, Марцин Биелски, дошол до
заклучок дека Антите, Венетите, Вендулите, Енетите, Феникијците, Македонците,
Бригите и Склавините “биле еден ист народ, иако во одделни историски епохи биле
нарекувани со различлни имиња...Сите тие се Склавини, кои му припаѓаат на големото пелазгиско стебло“...“Вандалите и Склавините, и сите други, биле веднородни
браќа“...“Како и да бидат нарекувани, тие се Склавини“.231
Како Биелски биле Кантцнов, Салует, картографот Минстер, хроничарот
Врамец и лингвистот Бохорич.Во тој смисол германскиот историчар Кантцов (1505
-1564) пишува: “...Склавините и Вандалите се еден ист народ...!Исто така, како што
Германците различно ги именуваме: Германи, Теутони, Алемани ...!“.232
Во оригиналот не стои Sclavi=Склави туку Slavi=Слави, што дополнително
се создава збрки. Бидејќи се работело за територии, области, тоа биле само склави.
Меѓутоа, името Герман за Германи и Теута за Теути биле балкански.
Германскиот историчар Eltzelt пиши: “...Вендите, односно Венетите го населуваат најголемиот дел од Европа...Тие се древни народи, кои на централните
европски простори дошле во многу далечно време од југ, од нивната престолнина
Венеда на Балканот...Тие денес го носат заедничкото име Склавини...“.233
Минстер, од XVI-от век, пиши: “...Вандалите или Вендите, се древен антички народ, кој на овие простори дошол од јужните мориња. Тие биле предци на народот кој Германците го именуваат како Вандали, а денес се нарекуваал Склавини
или Венди“. Во оригинал: Mecklenburg-Pommern-Preusen: jedem Brandenburg und
was dem Polenland zugeleitet alles Wandale geheißen und ihre Einwohner haben auch
Sclaven oder Wenden geheißen...“.234
Се работело само за Венети=Склавини, а денес само како тн.Германи.
Хроничарот Врамер, кој дошол до стари пишани споменици, по потекло од
928 година, во кои стоело дека “Хенетите, Венетите и Антите биле исто што и
Склавините“...“..Тие, се еден и ист народ, кои кај Европејците се именуваат со различни имиња. На пример, Германците ги нарекуваат Енети, а Данците Венети...
Како и да се наречат, тие се, сепак, современите Склавини...“.235
Лингвистот Бохорич (XVI век) заклучил дека “...постои црвста и нераскинлива врска меѓу Хенетите, Вене(д)тите, Виндите Вандалите и Склавините ...“...
“...Се работи за еден ист народ кој во многу далечно време, многу порано пред антиката, од јужните балкански и азиски простори се разпослал по цела Европа...“.236
Поими само за еден ист народ: Хенети=Енети=Венети=Венеди...=Склавини.
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Истото се гледа кај дубровачкиот историчар Мавро Орбини: “...Не треба да
се прави разлика меѓу Словените, Венетите, Вендите, Вандалите, Илирите и Сарматите. Тие се еден народ...Иако носат различни имиња, кои несомнено предизвикуваат збрка, меѓутоа раководејќи се по јазикот и обичаите, сепак и припаќаат на една
иста нација, на словенската...Денес Словените владеат со многу царства, кралства и
со многу провинции...Тие се потомци на древните Венети...“.237
Кај него стои Слави, со к Склави. Бидејќи се работело за население на трите
континенти, Европа, Азија и Африка, неговите наводи не се однесувале за Словени,
според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово, туку само за област склавина.
Следи тој да го наведува поимот провинција на латински: тема коине и склавина на
венетски=илирски=тн.словенски јазик, на кого се говорело во негово време, 17 век.
Ваков бил и Ангелис: “...Вендите имале свои предци пред тие да го освојат
Рим и Картагина, кога биле предводени од својот крал Генсреич, кралот на Вандалите...Тие нивни предци, претпоставувам, се долу, на југ, на Балканот...Таму треба
да бидат нивните стари корења...! ?“238
Видливо е испреплетувањето на поимите на Монголите (Скити, Сармати,
Вандали...) со оние на Пелазгите (Венети...).
Винко Прибиќевиќ, прва половина на XVI-от век, вели: “постои нераскинлива генетска врска меѓу древните Анти и Венети, кои далеку во праисторијата го
населувале Балканот, Европа, делови од Азија и Северна Африка и современите
Македонци...“...“...Античките Македонци биле првата цивлизација на балканските
и европските простори кои востановиле свое писмо и своја култура пред сите народи. Тоа писмо и таа култура потоа се рапирила по цела Европа и Азија. Врз основите на тоа првобитно писмо, кое било создадено многу милениуми пред Христа,
подоцна била создадена латиницата...“.239
Прибиќевиќ за Антите, Венетите, Феникијците и Илирите вели дека тие биле антички Македонци, односно Словени, “тие имаат иста родовска крв, без оглед
на тоа што во разните историски периоди носеле различни имиња“...“Античките
Македонци и сите нивни предци биле Словени. Од таа древна словенска цивилизација потекнувал и Александар Македонски, кој со своите храбри и мудри подвизи отвори нови страници во светската историја и култура...“.240
П.Поповски пиши: “...Рускиот етнограф Татишев, анализирајќи ја античката
епоха дошол до заклучок дека ‘Хенетите се исто што и современите Словени;241 географскиот етнолог Шлецер ја поставил хипотезата, според која ‘Словените се потомци на Илирите и Венетите’;242 рускиот научник Тредиаковски меѓу Вандалите
ги свртстува Далматинците, Македонците, Србите и Бугарите;243 англискиот истражувач Героте стои цврсто на становиште дека ‘древните Венети потекнуваат од Ба237
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лканот’ и дека ‘се родени браќа со Илирите, а тие пак со Словените’.244 Словенецот
Трстенјак укажува на податокот дека ‘Венетите биле во крвно сродство со виндскословенските народи’,245а австрискиот историчар Хелмолт ја застапува тезата дека
‘...Венетите, Вендите и Виндите биле далечни предци на современите Словени’ и
дека ‘тие праисториски народи, покрај останатите земји, ги населувале уште и
старите римски провинции Панонија, Норик, Растија и Винделиција’246…“.
За Гриневич е несфатлива “прататковината на Словените била некаде во
Средна Европа“...“по VI-от дошле на Балканот“. Затоа тој пишува: “...Не е можно
тој народ да живеел на едно место, на една определена територија, а истовремено
на сосема друго место, на некоја друга далечно место, на некоја друга територија,
да се наоѓаат неговите зборови...“...“Балканска теорија за Словените“.247
Сплавински дошол до заклучок: “Антите и Венетите, односно Словените не
се движеле од Северна Европа, од зад Карпатите кон Балканскиот Полуостров, како што се обидоа да не уверат некои несовесни автори, туку обратно- од Балканот
кон Северна Европа и на исток кон Азија“...“...Венетите, Вендите, Вандалите, Енетите, Хенетите и Феникијците, кои како еднородни го носеле заедничкото име Венеди, далеку во праисторијата биле распространети на три континенти, започнувајќи од Феникија во Азија, па преку Мала Азија, егејските острови и северните брегови на Африка, потоа цела Грција, Македонија, Тракија, Бугарија, Романија, Молдавија, Украина, Белорусија, Скадинавија, Германија, Полска, па се до британските
острови, се наоѓале тие далечни предци на современите Словени...“.248
Стефан Верковиќ, на крајот на XIX-от век, напиша:“...Нашите Словени имале жива традиција дури и во времето на Алексансар Македонски...Со својата древна писменост, култура и традиција, оваа најстара цивлизација во Европа, облагороди многу земји и народи, опсипувајќи ги со првите цивлизациски плодови...“.249
Во своето писмо, овој босански книжевник, објавено во 1888 година, во весникот “Dragoljub” во Загреб, вели: “...Словените, а не Грците се прародители на
цивилизацијата...Тие ги поставија основите на писменоста во Европа и ја развија
древната култура, која денес тендециозно и злонамерно е наречена хеленска...“.250
ПРЕСЕЛБА НА ВЕНЕТИТЕ
Кај П.Поповски стои: “За Венетите во континуитет пишувале и голем број
автори од постантичкиот период и во новата ера, меѓу кои: Strabon, Jordanes, Pomponij Mela, Kasius Diz, Ptolomai и други. Сите тие известуваат дека Венетите биле потомци на древните Пелазги, дека потекнувале од балканските, т.е. од македон244
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ските етнички простори и дека водени од ‘магијата на трговијата’ уште пред 2700
години п.н.е.., се растуриле по цела Азија, Европа и Северна Африка...“.
П.Поповски пиши: “И двете етнички групи Антите и Венетите, освен во
Азија, свои карактеристични племенски траги оставиле и на новоосвоените простори. Движејќи се кон север, Антите на тие простори формирале стотици и илјади населени места, меѓу кои градовите Варшава во Полска, кое преставува аналогија на
градот Варсава на Пелопонез, а Москва во Русија, по етничкото име на племенската гранка Московити, која е посведочена во Македонија и Владивосток на Далечниот исток. Венетите, пак, предводени од Енеј, ја основале Венеција во Северна
Етрурија (Италија), потоа Виндова (Виена, Виндобона) во Австрија, источно од неа
градот Венета, потоа градот Берлин, по името на синот на Македон-Бер251 и стотина други населени места со карактеристичните венетски имиња, Енеа, Венеа, Венета, Венда, Виндола, Енета, Келта итн. Цела Европа била распослана со тоа карактеристично име. По освојувањето на територијата на денешна Шпанија, Венетите
формирале своја држава под името Келтика (Celtica). Имено, во многу извори Венетите се нарекувани Келти. Тоа го соопштува и Strabon, кој вели: ‘Венетите се познати и под името Келти’.252 Како што ќе видиме во понатамошниот текст, со слични венетски имиња била распространа Велика Британија и Скадинавските земји.
Податокот кој на документиран начин кажува дека потомците од древните Пелазги
(Анти и Венети), т.е. од Античките Македонци, меѓу II-от и I-от милениум п.н.е.
целосно го освоиле просторот од Индискиот на исток, до Атланскиот Океан на запад. (Берлин=Бер лин; Хераклеа Линка=лин ка: лин, линее=линеарка, Р.И.)
Подоцн, во времето на македонската царска династија Аргеиди (365-310 г.п.
н.е.), само во времето на Александар III Македонски во Азија биле подигнати над
70-ет градови со велелепни згради, од кои 17 го носеле имато Александрија, посветени на војсководецот на сите времиња Александар. Останаите градови носеле карактеристични, автохтони древномакедонски имиња, пренесени од Македонија,
меѓу кои: Сидон, Варсава(постоеле на Пелопонез), Венети, Феникиј, Едеса (Воден),
Филипол, Смирна, Пела, Антипатрија, Атика, Егеја итн...“.
Венетите “се споменуваат во Хомерова ‘Илијада’ како ‘сојузници на Троја’
и ‘жители на малоазиската област Пафлагонија’...Херодот ги опишува како ‘балкански народ’, преставувајќи ја истовремено и нивната престолнина Енеја, која во
одделни антички наративни и епиграфски извори се среќава и под името: Венети,
Енети, Аенеа, што се наоѓала во македонската беломорска област Тесалија, каде
што истекува и реката Венетија, како и притока на Бистрица. На неколку места во
својата ‘Историја’ вели ‘Венетите се илирско племе’,253 кои името го добиле по богот на сонцето Илиј, како негови поклоници...Венетите ги споменува и латинскиот
историчар Руфиус, за кои вели дека ‘преставувале составен дел...и главна сила во
војската на Александар Македонски’.254Многу подоцна, во I-от век н.е., Plinius (постариот) соопштува дека во негово време ‘Венетите ги населувале областите дури
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до реката Висла’,255 во Западна Европа, а во II-от век н.е., Тацитус, пак, укажува на
податокот дека ‘Венетите ја населувале Централна Европа’ и дека ‘биле многу вешти во војувањето и градежништвото’.256...“.
Белците го населувале ненаселениот континент и тоа трагајќи го рудното
богатство, како што била живата за правење на калај за бронза итн. Следи за време
на Римското ропство Македонците биле колонизирани низ континентот. А овде се
гледа, дека преселбите продолжиле во 1-от и 2-от век н.е. Истото трае до денес, а
никогаш обратно. За тн.Словени на Балканот нема ниеден наод. Ако некој таков би
нашол, тој итно би требало да ја добие Нобеловата награда.
П.Поповски на стр.74 наведува четири карти, со следен текст: “...Како што
може да се забележи, Венетите, т.е. древните Македонци од Македонија и Азија дошле до самиот брегови на Атланскиот Океан, населувајќи делови од Шпанија, француската област Бретанја и југоисточните делови од Британските Острови. Според
еден податок, што го среќаваме во повеќе извори, во Средна и Западна Европа се
евидентирани над 230 називи на градови, паланки и поголеми населени места со
името Венети, Венда Вендуала или Енета. Вакви или слични имиња среќаваме скоро во секоја европска земја“.
МАКЕДОНИЈА
Јустин пиши: “...Македонија порано се викала Ематија...Ематија е позната...
по народот пелазгиски...“...“Пелазгите биле родени Македонци“.257 Полибие вели:
“без оглед на тоа како било нарекувано“.258 (Значи, имињата се менувале, Р.И.)
Тукидид “не ги користел општите етникони ниту за другите народи“...“барбарите (Македонците, Р.И.), уште не се одбележувале со едно име“, туку “според
потесните етнички називи“.259 (Значи, името Македонци не било прифатено, Р.И.)
Страбо, Плиниј постариот и Стефан Византиски запишале: “Матија го преставува првобитното име на Македонија“;260 Хесикиј од Александрија пиши: “Ематија била првото име на Македонија“.261
Страбо вели: “на територијата наречена Матија живееле илирски и епирски
племиња, кои потекнувале од еден ист род“...“Најмногу ја сочинувале Ботиеји и
Трачани.Првите биле од Крит, а Траките од областа Пиерија крај Олимп. Пеонците,
Едонците и Бизалтите го населувале Повардарието“...“Ематија порано била нарекувана Пеонија“.262
Со тоа што се вели “Ематија порано била нарекувана Пеонија“, се потврдува, митологијата од Пелагонија и нејзините Бриги=Брзјаци се поместувала на југ,
на просторите каде владееле Атињаните, на македонските приморски простори со
Олимп. Бидејќи тие простори биле за одгледување на маслинки и смокви, а Олимп
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бил гол, митологијата со Бикот=Зевс и Коњ=Посејдон, што важело за нерезот со
своите заби, низ кои тече пења, како морска пења, е поместена во приморска Македонија. Меѓутоа, до денес Приморјето и Олимп не се говедарски, коњарски, ниту
свињарски. Значи, одлучуваат само климатските прилики за нивна исхрана. Следи
авторите да говорат, Олимп како гол не можел да биде митолошки итн. Ваков бил
Пелистер, со своите две езерски очи, кој бил коњарски, а Пелагонија говедарска...
Ова се потврдува со тоа што Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.)
склопил три ракописи со магаре од Египет..., а магаре во Мала Азија немало до 480
г.п.н.е., говедо и коњ од Бригија и островите од Јадранско Море. Токму тие се населувале од 6 век п.н.е. Во неговата, тн.Хомерова, “Илијада“ се наведува родоначалникот на Пелагонците, митскиот јунак Пелагон,263 што претставува апелатив на
името, но и на Пелазгите.
Македонскиот владетел Пелагон го бранел Тројанскиот крал Пријам во Тројанската војна. Затоа на ист простор се трага врската меѓу Пелагон и Пријам. Токму
според Пелагон била наречена котлината и нејзиното езеро, Пелагонија. Пеонците
се нарекувале и Пелагонци. Ематија (име на Македонија кај тн.Хомер) порано се
нарекувала Пеонија, а Пелагонците биле вбројувани во пеонски племиња. Пелазг се
поврзува со македонска Пелагонија, дури се поставува равенство меѓу термините
Macedonian (Pelasgien) или Pelasgia (Macedonia). Пеонија учествувала во битка за
Троја. Водач бил Пирјахме. Според тн.Хомер, тој бил јунак, а негова татковина била кај широкострујниот Аксиос (Вардар) и внук на Пелагон. Значи, централно место била Пелагонија, од каде била митологијата и тн.Тројанска битка.
Страбо, Полибиус и Плиниус говорат: “Пеонците го населувале најголемиот
дел од Македонија...Нив ги сочинувале повеќе племиња, меѓу кои: Еордеји, Алмони, Пелагонци и Мигдонци...“264…“Пеонците биле најзначајна компонента во етногенезата на Македонците“265
Во тн.Хомерова “Илијада“ се споменуваат Пеонците и Пелагонците;266 Страбо појаснува: “Пеонците во многу старо време биле нарекувани Пелагонци“...“учествувале во одбраната на градот Троја...“.267
Се потврдува, ракописот за Тројанската војна бил од Пелагонија. Војната
била на говедардски рамни простори, како што била Пелагонија со свое море=езеро
на Исток, во кое имало јагула до 1963 година, и планина на Запад Пелистер кој бил
коњарски. До денес битолска Пелагонија е најговедарска на јужниот Балкан.
Херодот вели: “Пеонците и Бригите биле трачки племиња“.268
Значи, се потврдува, Пеонците биле од Пеонија (Мариово) и Бригите од Пелагонија и пошироко. Токму тие го имале дативното у, како денес Брзјаците.
Кацаров објаснува: “Македонците, Илирите и сите други племиња потекнуваат од иста пелазгиска основа, кои во Македонија се јавуваат како оформени етноси...“.269 (Етнос=еднос=едност, расна етност Белци=Пелазги, Р.И.).270
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Тн.Хомер ја споменува Ематија (=е матија) како име за Македонија.271 Птоломај вели: “со името Ематија била нарекувана областа каде што се наоѓала првата
македонска престолнина Ајга“;272 Аутенрит вели: “Ематија е античко име за Македонија“273; тн.Хомер вели: “...Хера замина во саканата Ематија, во снежните планини на тракијскиот коњаник“.274
Коњаникот Арес бил само јарес=јарец, прч, кој бил само бригиски=брзјачки.
Македонија била според Македон. Тој бил син на врховниот бог Зевс и на
Тија, ќерка на Деукалион. Македон бил од областа Пиерија, северно од Олимп, Македонија. Хроничарот Хесикиј ја запишал првата генеалогија на името Македонија,
која била сочувана од Константин VII Порфиргенит (913- 956 г.н.е.). Овој вели:
“името Македонија доаѓа од митскиот јунак Македон, кој бил син на Зевс и Тија“...
“Макета и Македонија претставуваат едно и исто име“.275
Јустин (483-526 г.н.е.) пиши: “...Македонија порано била нарекувана Ематија, според името на кралот Емат. Првите докази за неговиот доблест уште постојат во овие краишта. Како што нејзиниот подем бил постепен, така и границите и
станувале тесни.Народот се нарекувал Пелазги, а областа Пајонија.Но, подоцна, кога со храброста на царевите и ревноста на племето, први биле покорени соседите, а
наскоро цели други народи, царството се проширило до крајните граници на Исток.
Се раскажува дека во областа Пајонија, која сега е дел од Македонија, владеел Пелагон, таткото на Астеропај, за чие име знаеме дека за време на Тројанската војна
бил меѓу најславните одмазници на градот. Од друга страна, во Европија, кралската
власт ја имал Европ, син на Македон...“.276
Се истакна: Астеропај “бил меѓу најславните одмазници на градот“. Значи,
Астеропај=а с тер опај. Или с тера, теропај=тропај, кој терал=прогонувал и тропај,
тропал, удирал, одмазнички. Следи Европија, на кралот Европ, била Европа, каде
била тн.Троја. Таа била западно од Солун, во Горна Македонија, Бригија=Брзјакија.
Елијан (3 век н.е.) пиши: скоро илијада и пол години после падот на Троја,
дека овој јазик припаѓал на илирските Бриги. Бидејќи Илири биле Далматинците, а
во неа коњот бил планински каде било поладно, а магарето на ниските простори каде е потопло, во Далмација не можела да биде тн.Троја. Исто така, таа и Истра не се
говедарски, а со говедата се и свињите. Следи на јадранските приморски простори
не можела да биде тн.Троја.Ова важело за бригиска Албанија,во која коњот е помал
од пелагонскиот, а таа не е говедарска и свињарска: тн.Троја била во Пелагонија.
Еврипид277 соопштува: “старата форма на името Македонија е Макета“.278 П.
Поповски вели: “Тоа име го врзува со бахамските, т.е. свештеничките на богот Дионис, кои во Македонија биле нарекувани: Клодони, Мимони и Макетаи. Во современата наука, пак, постојат две групи становишта. Првото, дека името Македонија
доаѓа од придавката македоно, која се среќава само кај Хомер, што значи висок, односно- високи, расни луѓе, планинци, горштаци. Оваа етимлогија е поврзана со де271
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нес веќе надминатата хипотеза дека Античките Македонци во Беломорскиот дел од
Македонија дошле од високи, од планински места, т.е. од Горна (Северна) Македонија. Втората хипотеза, што има голем приврзаници во научниот свет, е дека името
Македонија имало бригиско потекло. Самиот збор Македонија за Бригите значелоземја. Имено, Бригите биле најстар етнички супстрат кој учествувал во етногенезата на Античките Македонци...“279. (Бриг=брег, бреговита=висока земја, Р.И.)
Фалмерајер тврдел, името Македонија преставува античко-венетска кованица што значи Рамна Земја.280 За Елис, во Тесалија, Орестија, Пиреја и Крестонија,
како најстари жители живееле Македони, со нивна територија Македонија. Тој пообјаснува: “...на падините на планините Титарион и Пиериските Планини, заедно
со северните ограноци на Олимп, се наоѓале Македони, кои и го дале своето име на
областа Македонија“.281 (Македон=Макетон=макет он=тн.словенско, Р.И.)
Pecas вели: “...Она што не интересира денес е дека Македонците и го дале
своето име на Македонија и ја прошириле од планината Пинд и Олимп до Места на
исток и до Еригон на север...Така, Македонците и го дале на својата земја името
Македонија. Името Македонија најпрво било национално, а потоа станало историско- географски поим Македонија...“...“...Македонија го зеде името на Македонците. До 700 година пред Христа тие биле ограничени западно од планината Вермион
или јужно од Халијакмон. Големото поле меѓу планините и морето и планината било уште непознато за Македонците. Некаде околу 700 години од ст. ера ги запоседнале источните падини на Вермион, како што учиме од Херодот. Ова големо поле
од меѓу Халијакмон и Аксиос уште не постоело и не се викала Македонија. Македонците се прошириле до Аксиос малку подоцна, како што учиме од Тукидид...Филип ја донел Македонија до реката Нестос (Места, Р.И.) во 348 година“.
Еригон=е риг он, рига, нарига, а како Црна Река носи земја. Следи река=рика=рига, што важи и за Вермион (Каракамен) или... Халијакмон, х=к, кали јак мон:
кали=кали, јак=јак како животното јак а и мон=ман=мин, мина=луѓе. И токму затоа
Халијакмон станува бистра, Бистрица, што не важи за Аксиос=а к сиос, сиас, која
сиа=сјае од варовник, порадишто тој станал Вардар=вар дар. Пак, Нестос=несто с.
Херодот го врзува името Македонија со Дорците.282 Врската била очигледна, што се потврдува, Дорците биле коњари, а до денес дорчо означува коњ со дореста=коњска боја. Тие од Македонија, во железно време, се населуваат на Пелпонез и ги создаваат Спарта...Бидејќи тие простори не биле коњарски, коњот скоро го
немало. Тоа било се до денес, а и навек.
Во прилог се наведуваат следните автори: Артур Вајгал (1880-1934) пиши:
“имало далечно родство меѓу нив (Македонците, Р.И.) и северните Грци“, кои дошле од истите места. Велс наведува дека фригискиот јазик бил скоро ист како грчкиот и македонскиот. “Од многуте таинствени обреди, што завладеале во познатата доба на Атина, биле по свое потекло фригиско (ако не трачко)“. Херодот пиши: “народот на Атина и Атика бил пелазгиски. Еден Трачанин тврдел во разговор
со еден Атињанин дека тие во минатото биле браќа од иста крв“.
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П.Поповски вели: “...името Македонија во прво време биле нарекувани областа околу гората Олимп, реката Бистрица, Гребенско и Орестидско, а дури потоа
се проширило на југ и североисток. Оваа теорија Херодот, кој населението во тие
области ги нарекува Македони. За тоа население претпоставува дека имало, некакво, дорско потекло...“.
Па токму од тие простори Дорите преку Тесалија стигнале на Пелопонес, каде создале свои дорски населби...
За потврда, дека Тесалија била македонска, и за македонските Дори, пиши
картографот Птоломај (I-II век н.е.).
П.Поповски пиши: “Обработувајќи ја македонската држава како заедница на
македонскиот народ, во разните историски епохи, во повеќе извори се дава опис и
на границите на древна Македонија, најмногу од времето на Каран Македонски
(808-778 г.п.н.е.) и на Александар I Македонски (498-454 г.п.н.е.). За најверодостојно се смета мислењето на картографот Ptolomai (I-II век н.е.) на кој се повикуваат
многу автори.283 Според овој знаменит научник, и според сите други извори, македонската држава се прострала на југ областа Тесалија со планините Олимп на југоисток и Пинд на југозапад. На запад Епир, долж Ортанскиот и Јадранскиот брег до
градот Скадар (Skampus). На север границата се движела по течението на реката
Дрим (Drimos) по сртот на шарпланинскиот масив, по северните падини од планината Јакупица, по долината на реката Пчиња и Осоговските и оттаму до Рила Планина, а на исток по источните падини на Пирин Планина до устието на реката Места (Nesta). Античките автори од средината на последниот милениум п.н.е., Беломорскиот (Приморски) дел на Македонија го нарекувале Долна Македонија, а внатрешниот (континентален) дел- Горна Македонија. Според Херодот, во секторот на
Долна Македонија спаѓала Приморска Македонија, со Тесалија, Епир и областите
Орестида и Крестонија.284 Страбон, пак, додава дека во тој дел од Македонија спаѓала и наjисточната област Парарбелија, која подоцна била именувана како Тракија.285 Во Горна Македонија, која била нарекувана уште и ‘Слободна’, ја сочинувале
областите: Тимароја (пл. Тимор), Паравоја, Орестида, Дасаретија, Линкестида, Пелагонија, Дерион, Пајонија, Синтика и Одомантика.286 Страбон соопштува дека таквата поделба на Македонија во тоа време била правена според географските принципи287...“.
Поимите биле на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Овде е најбитен
поимот Дасаретија. Неговата основа е даса, што било и кај Ведите во Индија, денес
во употреба, а и кај индиско-ведските Цигани во Македонија. Во Индија било однесено дативното у, Зебу: з=з, е=е, б=в, у=датив со с=генетив, Зевс=Бик на говедото.
Пак, кај Македонците во Пакистан симболот прч, јарец=јарес, кој бил богот Арес.
Денес во Охрид се вели “Аре што правиш“, а во Битола “Але шо праиш“..., со значење “Побоже што правиш“: р=л, без т шо и без в праиш...
Наведеното е на страна 53 и 54. Следи почнало обединувањето на териториите како Македонија со Каран (808-778 г.п.н.е.), а по него Филип I (640-602 г.п.н.е.,
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што продолжило и со другите, а ваков бил Филип, таткото на Александар Македонски. Пак, на стр. 48 има две карти со текст: “Македонија во времето на Филип II
Македонски. Тој ги обединал сите северни македонски племиња и создал најмоќна
држава во Европа. Поради тоа, Diodorus го нарекува ‘Крал на Европа’, а Theorom
‘Најголемиот маж што дотогаш го дала Европа’. Границата на неговата држава се
простирала од Пелопонез на југ, до Дунав на север...“.
Јустин вели: “...Античките Македонци потекнуваат од најстарите жители на
Јужниот Балкан. Пелазгите се најстари жители на Атика, подоцнежна Хелада. Античкиот историчар Трог Помпеј пишува дека Македонците потекнуваат од Пелазгите...“.288 Значи, Атичаните, Пелопонесците и Македонците биле еден ист народ.
Руф пиши: “...Еден хелинизиран Македонец по име Филота ги задевал своите сонародници, Македонците, едните ги нарекувал Фригијци, а другите Пафлагонци. Поради тоа Македонците му се пожалиле на Александар Трети Македонски
...“.289 Значи, Македонците биле само Македонци, а најповеќето Бриги=Брзјаци.
Меѓутоа, Руф вели и: “...Татковиот јазик на Александар беше многу пораширен одошто хеленскиот. Кога тој зборуваше- Хелените не го разбираа...“.290
Се работело за масовен бригиски говор, кој го говорел Филип, одошто оној
атичкиот. Следи повзување на коине како атички, кој не постоел за време на Александар Македонски. Кај ниеден антички автор не бил споменуван јазикот коине за
време на Александар Македонски. Токму затоа се поставува прашањето, од кој автор Руф тоа го прочитал ? Тој тоа никаде не го наведува. А Делото било од 15 век.
Велс вели: “...Македонците биле единствено племе кое живеело во јужниот
дел на Балканскиот Полуостров...Тоа племе прво на стариот континент создало држава со сите структури на власт, чија слава допрела до сите делови од светот...Од
таа, на почетокот мала варварска земја, Филип создал голема држава, со одлично
воено уредување, какво што дотогаш светот не видел...!“291
За Кабине: “...Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле ниту по
потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско.Нивната историја била слична на онаа на илирското, трачкото и пеонското население, со кои се граничеле, но не со историјата на хеленски градови-држави...“.292
Филип го наследил Александар. Вистина Александар Македонски постигнал
најповеќе со војсководците на неговиот татко. Тој бил успешен се додека тие биле
помлади. Бидејќи тие биле старци, тие сакале да се вратат...Па тој бил отруен со
стикс, со име како и на река, со тек стикс=с тик с: тик=тих=тив. Таа била тиха=
тива=тивка. Пак, според Херодот, на Персијците и Јонците имињата завршувале со
с. Истото било во ...Демир Хисар...: дукоско=дукос ко=тн.словенски завршеток,
илиоско, петроско...Се кажа, тих=тихо и тив=тивко. Следи на македонски Тихиот
Океан бил Pativik=пат тивик=тивок. Со отровот стикс (=с тик с) имало поттик=пот
тик за труење; стиг отровот стигнал и тој за труење стига-л (доволно); стих со тихо
било труењето; стив тој стивна (почина). Па имало заговор. Тој бил долго труен со
288
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арсен, кој бил познат за време на ...Архелај..., во виното, како што било и со Напалеон Бонапарта итн. Следи неговиот род да се уништи и неговото царство да се
распадне. Александар ги раселил Македонците до со Египет, до со Тибет, каде имало/има македонски колонии. Следи Македонија без народ таа лесно да потпадне
под Римското Царство. Следи трагедијата, со последици до Диоклецијан.293
Паулус294 рече: “...Римјаните...го поразија кралот Филип во Тесалија и ги ослободија Хелените од македонскиот јарем...“.
Плутарх пиши: “Римјаните...го поразија кралот Филип во Тесалија и ги
ослободија Хелените од македонски јарем...“.295
“Антиримскиот инцијативи за кревање на востание постоеле и кај еврејскиот народ, меѓутоа нивниот крал Агрипа го одвраќал својот народ од нивните намери, уверувајќи го дека Римската империја е поголема и непокорлива сила. Во
еден говор што го одржал пред големата група Евреи, кои го заземале за кревање
востание против Римјаните, им се обратил со следниве зборови: ‘Кој ве убедува да
им се спротиставите на Римјаните ? Можеби ќе кажете дека ви е тешко да живеете
под ропство ! Добро, но зарем не им е тешко на Хелените...? Така е и со Македонците, кои имаат иста причина како и вие, да се борат за своја слобода...’.296 “
Дека Македонците не изчезнале е наводот со богатиот избор на текстови во
Антологијата на англиски професори Gov и Page. На една надгробна плоча од IV-от
век п.н.е. стои: “На Антипатар Македонецот“, на друга: “Мојот род води од Пела“,
на трета: “Адеос Македонецот“.297 Камена плоча од 253 г.н.е., најдена кај с. Извор
до Бер, стои: “...Јас Десиос Коминиос Јулианос и подарив на мајката на боговите,
Автохтоната, дете, на име Калокерон Олимпин, во возраст од 12 години, родум
Македонец...“.298
Римскиот историчар Созомен, кој живеел на крајот од IV-от до средината на
V-от век, во времето на императорот Константин I Велики (324-337), напишал:
“Хелените, Македонците и Илирите почнаа без страв да ја проповедуваат Христовата вера...“.299
Порфиногенит вели: “...Тесалонике, која што сега е уредена како тема, исто
така, е дел од Македонија. И за да не ги изведувам туѓите и старите свидетели за
таа работа, веродостоен свидетел е Христовиот свети апостол Павле, кој што ја нарекува ‘Македонија’. Тој пишува вака: ‘Со нас беше Аристарх, Македонец од Тесалоника’. Тесалоника е метропола на Македонија, но и граматикот Хиерокле неа
ја стави во македонските градови.Името, пак, го доби поради оваа причина: Филип,
синот на Аминта, (откако) таму ги победи Тесалците, истото име го стави на ќерка
му и на градот...“.300
Грчкиот археолог Пецас, во една своја статија насловена како “Едно свинче
патешественик“, вели: “...Во 1967 година започнавме со долгорочни ископувања во
Едеса (Воден). Отидовме да решиме сериозни проблеми: кои биле древните Маке293
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донци ? Одговорот на прашањето на го даваат целосно историските извори за праисторискиот период. Македонските извори не се зачувани. За Македонците имаме
информации главно од непријателите на Македонците: од Атињаните, како од Демостен, од Римјаните, како Ливие, или од Грците под римска окупација, како Полибие. Само Македонија, само македонската земја може да даде вистинска слика за
древна Македонија, непристрасно...!“301
Синтиа Словиковски истакнува: “...Голем дел од податоците за Македонците доаѓа од писатели кои живееле во грчките градови-држави, полиси. Животот и
историјата на Македонците честопати им биле туѓи на Грците...што како последица
на тоа, тие не ги регистрирале историските настани врзани со нив, туку само за својата етничка група...“.302
Берар вели: “...До не така одамна Франција не ги познаваше Македонците,
Тие за нас беа Тракијци, Пеони, Склавини, див или, речиси, митски народ, кој живее на дното од, за нас, непозната земја. Ние не ги познававме од злобните белешки
на старите и на сегашните Грци...!“303
Борза пиши: “...Македонската историја ги предизвика оние што сакаа да дознат- како овој народ успеа да достигне толкава историска големина ? За несреќа,
на древните Македонци им недостасуваше некој како Полибие, кој ги расфетли
инстируциите што подоцна ги направиле Римјаните славни. Оние што ги споменувале македонските обичаи или им биле непријатели на Македонците, или биле подоцнежни биографи на Филип, или, пак, биле дилетантски собирачи на гласини и
егзотики. Секој обид да се реконструира внатрешната историја на Македонците се
помош на нови фрагменти, е крајно тежок...!“304
БАРБАРИ
Бидејќи б=в Варвари. Тоа означувало луѓе кои се бават со сточарство. Ова
било наспроти поморци, кои биле пирати, од пирење, горење, а потоа плачкање. А
пирати биле Атинците со Атичаните и пошироко Еладците.
Бидејќи се спомна за Еладците, кои биле Хелени, битно е што вели Херодот. Според него, Хелените водат потекло од Египет, од родот на Данајците.305 Египтјаните не го усовршиле говедото, како спротивност на Македонците, чии наследници се европските говеда. Следи Македонците, како сточари (коњари, говедари,
свињари...), да бидат Варвари. Варвари биле и јонските Хелени. За Македонците се
велело, нив не можеш да ги одделиш од коњите, тие биле кентаури: кен (кен=кон
=коњ) таур (=т аур=а ур, говедари). Главни носители биле Бригите кои биле коњари. Нивниот симбол бил прч. Тој бил јарец=јарес=ј арес, богот Арес на војната итн.
Како потврда дека јарецот бил Бог на војната, неговата глава со рогови е на врвот
на трупецот кој е долг со кого се руши, удира и отвора, капијата на тврдината. Ама
301

Проф. ΦοτισΠεχασ, Едно свинче- патешественик, (Αλεηανδρο I Φιλελισ), во: “Ελινικοσ ςορασ“,
Τεδαλονικι, 1982. Цитирано и кај: Христо Андоновски, Јужна Македонија од древните до денешните
Македонци, Скопје, 1995, 19.
302
Dr Synthia Syndor Slowikowski, Sport and Culture…, p. 8.
303
Viktor Berrar, Macedonia, во: “Le revue de Paris”, Paris, 12 august !927. Цитирано и кај: Т. Л. Поречки, Истина о Македонија кроз документацију, Београд, 1992, 62.
304
Eugen Borza, In the Shadow of Olimpus…, p. 232.
305
Her., Historia, Erato, VI. 53. Види и: Херодотова историја..., т. II, књ. VI, гл. 53, стр. 82.

54
тоа било само за Бригија, чиј бог бил. Пак, вон Бригија јарецот бил заменет со овен.
Да не се изуми, дека Александар во Библијата бил преставен прч, а овен бил Амон.
Тукидид вели, Амфилохијците се барбари.306 Псеудо Херод запишал: “...Македонците биле Барбари и наголеми непријатели на Хелените...“.307
Античкиот историчар Трасимах од Хелкедон, град во Витинија, од V-от век,
македонскиот крал Архелај го споредува со Тесалците, нарекувајќи го ‘Барбарин’.308 Клеменс соопштува дека кралот Архелај од страна на Хелените бил нарекуван “тиранин и варварин“.309Ова може да се види во едно писмо што им било испратено на жителите на градот Воден, поврзано со кралот Архелај. А во кого стои:
“...Треба ли ние, Хелените, да му бидеме робови на Архелај барбаринот...?“310
За да се потврди дека варварски јазик бил пелазгиски=тн.словенски, е доказ
што само тој се говорел во Македонија...Елада, на кого говорел и Платон. Ова се
гледа кај Хекатеј од Милет. Тој живеел 500 г.п.н.е. Според него, “тогаш цела Хелада беше населена со Барбари“.311 Тогаш поимот Хелени се уште не бил прифатен,
како што било со Пелазгија која станала Елада. Следи поимот Елада се уште не бил
прифатен за време на Херодот. За време на Тукидид се вели, сега се вика Елада...
Бидејќи Хелада била населена со Варвари, тие говореле само варварски јазик. Ова се гледа кај Хекатеј. Тој насекаде гледал дека во сите градови и села се
зборувало на “барбарски“. Дури Хекатеј соопштува дека “и цела Атика беше населена со тракиски барбари“.312
Страбон, 19 г.н.е., пиши: “Трачаните и Епирците“, вели тој, “живеат до денес, покрај Хелените, а колку повеќе одошто денес, некогаш Хелада морала да биде
со нив населена, бидејќи тие, барбарите, сеуште заземаат најголем дел од Хелада...!“ Следи Хеладе секогаш била варварска=пелазгиска.
Херодот пиши: “Барбари биле нарекувани оние што биле туѓинци, што не го
зборувале хеленскиот јазик“.313 Значи, се говори само за хеленски говор, кој бил
атички, на кого не се пишело, туку на јонски јазик (говор) со јонско писмо. Истото
важело за Македонците, кои иако Варвари пишеле на јонски јазик (говор) и писмо.
Американскиот историчар, од полско потекло, Славиковски вели: “...Терминот ‘барбари’ во антиката бил прифатен како спротивен термин на терминот Хелени, и кај авторите овој термин имал три главни значења-неинтелигентен, странски
и негрчки во однос на националноста, а странски со елементи на инфериорност...
Зборот ‘барбарин’ се однесува, на не-Грците, додека Грците од посебните градовидржави ги нарекувале како ‘ксенои’...‘Барбаринот’ бил антитеза на Хеленот...“.314
Херодот зборувал дека “Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во
“Критија“ говори за јазикот на “варварите“, кои уште во негово време говореле со
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“варварски јазик“. Значи, народен, а народот бил земјоделски и сточарски. До денес се вели земјоделци, кои ги грее цел ден сонцето, тие не можат да мислат. Пак,
сточарите, кои не знаат за слободен ден, со дејност која не носи многу добивка, и
друго не можат да бидат освен “неинтелигентни“. Тие живеат заедно со своите животни. Иако тие најповеќе работат, не се богати како најголемите мрзи овчари и поморци, кои каде одат, тие само плачкаат... Така тие стануваат богати. Секогаш богатиот е “поинтелигент“. Следи тн.Византија пропаднала од плачкашите поморци
Венецијанци, Геновчани..., потоа следат Шпанци и Португалци, а и Англичани. Тие
до денес владеат со светот кој си го плачкаат, тие се банкари и печатат пари, што не
важи за “тикварите“ земјоделци и “воловите“ сточари. Овие поими од гркоманите
Власи...биле употребувани за македонските селани, кои биле “тапоглавци“ итн.
П.Поповски пиши: “...Македонците со името ‘барбари’, освен Демостен, биле нарекувани и од уште двајца хеленски (грчки) антички историчари, од Исократ
(Ισοκρατ) и Разимах (Ραζµαη). Последниот автор уште во V-от век п.н.е., македонскиот цар Архелај (413-399 г.п.н.е.) го нарекувал ‘барбарин’, а неговите сограѓани
во Лариса, со нивното вистинско име- ‘Ларисани’.315 Во прилог на овие аргументи
сведочи податокот што го соопштува историчарката Словаковски, која вели дека
‘Грците воопшто не ги сметале за свои сонародници, поради што биле нарекувани
‘барбари’ “.
Се истакна: “неговите сограѓани во Лариса, со нивното вистинско име- ‘Ларисани’ “. Значи, се работело за селани (барбари) и граѓани (небарбари). Хелените
биле според Хелиос, нов поим кој не се прифаќал. Следи до 1868 година не се знаело дали имало Хелени и Ахејци, и дали тие воопшто постоеле. Еладците биле само
Ромејци, што опстоило со во 19 век, чиј главен град бил Константинопол. Дури Пелопонезците од Крстоносните војни не биле Пелопонезци, туку само Морејци, дури
во 20 век. Следи аворите пишеле што сакале. Тие биле од 19 и 20 век, а не порано.
Словиковски пиши: “...Историчарите имале различно мислење околу тоашто мислеле авторите, како,на пример,Исократес, кога ги нарекувакле Македонците барбари ? Дали овој збор бил употребуван во етничка или во културна смисла ?
Мнозина сметаат дека тоа значи дека Македонците биле странци, кои не го зборувале грчкиот јазик...Знаеме дека пред хеленистичкиот период Грците не ги сметале Македонците за свои сонародници...“.316
Меѓутоа, тн.грчки (коине) бил само по смртта на Александар Македонски.
Кито истакнува: “...Можеме да почнеме со засилување на опсервациите дека
Грците, на многу прост и природен начин биле различни од кој и да било друг народ што тие го знаеле. Грците од класичното време го делеле човештвото на Хелени и Варвари...Грчкиот збор ‘варварос’ не значело ‘Варварин’ во модерна смисла,
не значи, просто, народ кој живеел во пештера и јадел сирово месо. Просто, значело народ кој брмчел ‘Вар Вар’, место да зборува грчки. Ако не зборувате грчки, вие
бевте ‘Варварин’...“.317
Само тн.грчки (коине) бил Птоломејов и Александриски јазик. Инаку жителите во Елада “брмчеле“ на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик во 19...век.
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А Критјаните, во 1913 година, сакале да се приклучат кон Бугарија, чиј јазик го разбирале, што се гледа во Букурештанскиот договор:тие лафеле на тн.Хомеров јазик.
Улрих Вилкен пиши: “...Александар Први Македонски чуствуваше симпатии кон Грците и сакаше да учествува на олимписките игри, на кои само Хелените
имале пристап, но прво беше одбиен како варварин, па мораше да го докажува педигрето на својот дом Аргеада, на Тераклид Темен од Аргос, по што беше примен
како напреварувач. Оттогаш кралевите на Македонија имаа третман на Хелени, но,
како и порано, така и потоа, нивниот народ беше сметан како варварски...“.318
Значи,се работело само за митолошко потекло Хелени од 6 век,но не порано.
Демостен вели: “...Филип, тој човек, кој не само што не е Хелен, ниту со нешто близок на Хелените, туку ниту Барбарин од земја, за која нешто убаво не можеш да кажеш, туку е чума македонска, од каде што порано ни роб асален немаше...!“319
Хелен бил митолошки, што било за Персиец од Персеј...Токму Демостен од
Персијците беше поткупен против Филип, кој се бореше за Панхеленската идеја, но
не Демостен. Кога некој има интерес, него и да не му се верува, што тој зборува...
Ова се потврдува со наводот, Филип ги обединуваже повеќебожците=Хелените против еднобожците Персијци. На обединувањето им пречела Атина. Следи
Демостен во своите “Филипики“ и во трите “Олинтски беседи“ никаде не го нарекува “предавник“ на Хелените, туку “барбарин со коварни планови против Атина“.
Во своите “Олинтски беседи“, што ги одржал во 349 г.п.н.е., настојувал да
го подигне отпадниот морал кај Хелените пред “овенчаните со голем број победи
македонските фаланги на македонскиот крал варварин“, повикувајќи ги на “непоштедна борба против македонските барбари“.320 Изразувајќи го до крај својот антимакедонски презир и гнев, во еден од своите говори вели: “...Има ли нешто ново од
тоа што еден Македонец да ги победи Атињаните и да се здобие со слава што е својствена само за Хелените !?“321
Значи, Филип се борел за Хелените против Персијците, и тоа без Демостен.
Ова се потврдува со наводот, кога Филип II бил запрашан од страна на неговите советници- како гледа на нападите од оној прославен говорник, изјавил: “...
Хелените и не се некаков народ, туку разголена смеса од единки- од гении и од робови...!“322
Значи, немало Хелени како народ, по јазик различен од на Македонците.
Ова се гледа во наративните извори во кои го среќаваме Хевест, како толкувач од
македонски на хеленски говор и обратно, а кај Хелените Кратер. Плутарх пишува
дека Александар III своите телохранители ги повикувал на македонски јазик.323 До
денес ние велима мајчин јазик, кој бил говор, како што бил на Македонците во
Египет. Меѓутоа, авторите толкувач на говорни разлики го пишат како преведувач.
Тоа е повод денес да се создадат разлики, божем имало мноштво етнички народи.
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“Времето на Орфеовиот живот“, вели Данковски, “одел толку многу далеку
во минатото, што ни самиот Платон повеќе не можел да го одреди. Тој, Орфеј,
барбаринот, бил првиот верски учител во Хелада, а неговите ученици биле пронаоѓачи на филозофскиот јазик...“. И самиот Платон изјавува дека “во хеленскиот јазик
има многу зборови, кои истовремено и припаѓаат на говорната вештина на барбарите...!“324 Херодот вели, “во негово време во Хелада сеуште се зборувало на варварски јазик“.325 Значи, хеленскиот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Херодот истакнува: “...Пелазгите зборувале на барбарски јазик...Потоа настанал хеленски јазик употребуван секогаш исти зборови, односно напоредно со
барбарскиот јазик, како што мене ми се чини. Навистина, одвојувајќи се од пелазгиското (стебло), од сосема малку зборови на почетокот, се зголеми во мноштво,
благодарејќи на Пелазгите на кои им припаѓале и други барбарски народи...“.326
Значи, од пелазгиски јазик настанал хеленскиот, кој со зборови бил обогатен
од Пелазгите...“на Пелазгите на кои им припаѓале и други барбарски народи“.
Ама Херодот вели и: “...За Римјаните сите биле Барабари, освен Римјаните и
Хелените. Денес тој збор означува: примитивност, нецивиизираност, некултура и
суров човек и народ. Тој е повеќе етички (морален) поим...“.327
Значи, поимот варварин не се однесувал за посебен народ со посебен јазик.
Vaultier пиши: “...Пелазгите, кои од страна на Хелените биле нарекувани Барбари, всушност, биле древните, античките Македонци, односно Словените..., од
кои многу подоцна Хелените го попримиле и јазикот и писмото...“.328
Полскиот научник Данковски, повикувајќи се на Аристотел, вели: “...Грците
со називот ‘Барбарос’ во прво време ги нарекувале само и исклучиво своите најблиски соседи Трачаните, во кои спаѓале и Македонците. Подоцна со тој збор почнале да ги нарекуваат и сите странци. А зборот ‘Барбар’, како што не учи Аристотел, доаѓа од гласот ‘Б’. Имено, Словените и нивните потомци- Македонците, буквата ‘Б’ ја употребувале таму каде што Грците ја имале буквата ‘Ф’, што било причина да ги наречат со тоа име. Но, и да се дистанцираат од нив, преставувајќи се себе си како посебна, како одделна нација во однос на Трачаните и Македонците...!329
Значи, не се работело за посебен јазик, кој не бил варварски=пелазгиски.
Данковски пиши: “...Зборот ‘Барабарин’ кај Хомер не постои. Тоа ми дава
основа да тврдам дека во време на Тројанската војна, се уште немало воени судири
помеѓу Хелените и Словените. Според тоа, Хелените во тоа време немале причина
Словените да ги нарекуваат ‘Барбари’...!“330
Поимот Хелени бил внесен во 6 век п.н.е., а Барбари бил уште понов поим.
РУСИТЕ СО МАКЕДОНСКИ ГОВОРИ
Според Харолд Ламб, Македонците ја создале Русија. Тој во неговата книга
“Александар Македонски“ тоа го става за време на тн.Византија. Ова се поткрепува
324

Platon,Ocuvres completes,Tome V.Cratyle,texte etabil et traduit par Leonis Meridier, Paris, 1969, p 421.
Херодотова историја..., т. I, 361.
326
Her., Historia, Klia, Lib. I, 57-58. Вид и: Херодотова историја..., т. I, књ. I, гл. 57-58, стр. 31.
327
Херодотова историја..., т. I. 361.
328
M. Vaultier, Bulltetin des Sciences historigue…, p. 369-397.
329
Grigorius Dankovsky, Die Griechen als Stanum…, p. 14.
330
Ibid…, 15.
325

58
и со доказот што Македонија бил Балканскиот Полуостров. Според Нестор (11-12
век), Русите потекнале од Илирија, која бил во Македонија=Балканот. Русите се разбирале со царевите од македонската династија. Ова било затоашто нивните јазици
(говори) биле македонски јазици (говори), што самите го знаеле и потврдиле.
Царевите од Цариград и руските кнезови меѓусебно говореле на варварски=
пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму затоа на коине меѓу кнезовите и царевите не
опстоил никаков договор. Ова се потврдува со наводот на Оболенски: “Нема непосредни докази дека византиските мисионери во Русија намерно ја поттикнувале
словенската народна традиција, но нејзиното брзо ширење по 989 година и потполното исклучување на грчкиот од литургијата- и тоа во време кога Руската црква ја
водат свештеници кои биле поставени од Цариград“. Со тоа што коине бил исклучен од Цариград, во кој бил само службен а не народен јазик, на царевите во Цариград народен јазик им бил само варварскиот=пелазгиски=тн.словенски.
П.Поповски пиши: “...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...’...“.331
“Лужичките Срби од страна на Германците биле нарекувани ‘Vindish’ (венетски), името Русија на фински јазик се среќава под терминот ‘Veneja’, а во естонскиот – ‘Venelaien’...“.
“...Кога на крајот од XVI-от век, на инцијатива од поглаварот на Украинската црква, митроп. Глигориј Цамблак, во духовните центри во Македонија дошле
неколку групи руски и украински архиереи и монаси на македонската духовна култура, историја и традиција, биле изненадени од јазикот кој се употребувал во меѓународната комуникација и богослужбата. Тие, ‘руските и украинските монаси, не
гледале разлика меѓу рускиот и македонскиот јазик’. Во писмата што ги испраќале
на своите блиски во татковината, во Русија и Украина, известувале дека ‘тука во
новата словенска средина, се чуствувале како дома, како во својата татковина’, бидејќи ‘јазикот на кој зборувале монасите и црковните големодостојници во охридските и во светогорските манастири, во кои во најголем дел служеле архиери и монаси- Македонци, бил, всушност рускиот јазик’.332 Многу од тие писма се чуваат во
руските државни архиви кои преставуваат сведоштво за нераскинливата врска која
постои меѓу словенските народи од континуитет, од антиката, до нашите дни“.
Па Русите, Украинците...биле Македонци со пелазгиски=тн.словенски јазик.
РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ
Херодот говори за Пелазгиски, со задничко име Пелазгија. Во својата “Историја“ тој вели: “Аркадските Пелазги се најстари жители во Додона, на Пелопонез,
Атика, Еубеа, Тесалија и на сите острови, потоа во Тракија, на Крит и Мала Ази331
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ја“.333...“...Пелазгите заедно со Атињаните ја основале Плакија и Скилак на Хелеспонт“. Истото се било и за понасевер, чии простори во тоа време биле на Белци.
Ако се земи во предвид, дека во леденото доба Белците се повлекле јужно
од 35-та паралела, јужно од Крит, во постледено доба тие се селеле кон север. Следи тие да се најдуваат од 36-от, до 40-от степен северна географска ширина. Па на
тие простори биле областите: Пелопонез, Еубоја, Атика, Олимп, Хасија, Пинд и
Халкидик. Од 40-от, до 41-от степен следеле областите: Пелагонија, Пеонија и Тракија, понасевер: Бореја и Хипербореја. Токму затоа за Херодот на тие простори живееле Пелазги.Бидејќип=б,Белезги,з=с,Беласки,Беласти=Белести.Значи,само Белци.
Томсен соопштува дека “јазикот на сите тие племенски заедници бил единствен во целиот Егејски басен- пелазгиски, дури и кај истородните племиња во Мала Азија“.334 Се говори само за Пелазги, Белци со пелазгиски=тн.словенски јазик.
За Страбо, “тие според сите докази, се најстар народ кој бил распространет
на Атика, Мореја и Тесалија“335...“на просторите кои подоцна биле колонизирани
од хеленски племиња“...“Тесалија, помеѓу устието на реката Пенеа, Термопилите и
планината Пинд, се нарекувала Пелазгски Аргос, со оглед на тоа што Пелазгите ја
населувале целата таа земја“. Трог и Јустин велат: “Пелазгите се најстариители на
Балканот и Европа“ и дека “Македонците потекнуваат од древните Пелазги“.336
Дури Јустин вели: “Македонците во својата основа се еден пелазгиски народ“.
Овде е битно што стои кај Страбо: “кои подоцна биле колонизирани од хеленски племиња“. Пак, поимот Хелени бил нов, а бил внесен во време на Пизистрат
(6 век п.н.е.). Тогаш неговиот одбор за “Илијада“ на тн.Хомер него го внел според
Хелиос=Илиос, кој бил Зевс=Перун итн. Следи тој поим да го прифатат и Македонците. Токму затоа Македонците го ширеле Пан-хеленизмот.
Руф пиши: “...Еден хелинизиран Македонец по име Филота ги задевал своите
сонародници, Македонците, едните ги нарекувал Фригијци, а другите Пафлагонци.
Поради тоа Македонците му се пожалиле на Александар Трети Македонски ...“.
Се говори за хеленизиран Македонец, затоашто тој го прифатил хеленското.
Херодот говори: “...Облеките на Фригијците беа многу слични со облеките на
Пафлагонците и само во многу малку детали се разликуваат едни од други...“.337
Видна е врската на Бригите со Фригија, со ити традиции.
Во прилог е изјавата на Константин Филозоф, што тој ја дал при својот престој кај фулскиот народ, каде како повеќебожци се принесувало жртва на едно дрво, пробајќи нив да ги одврати и тие да им пристапат на христијанството: “...Хелените појдоа на вечна мака, зашто и небото и на земјата им се поклонуваа како на
Бог, на толку големи и добри нешта. А вие што се поклонувате на едно дрво, безвредно нешто, наменето за горење. Како ќе го избегнете вечниот оган...?“.338
Значи, не се работело за посебен народ, туку за внесениот нови поим Хелени
кој означувал повеќебожци, спротивно на еднобожеството=еврејството, а ваквото
го прифатиле и Персијците. Токму затоа следи судир меѓу Персијците и Хелените.
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Исократ (436-338 г.п.н.е.) говори за Хелените: “...Иако меѓусебе раскарани,
секогаш стоеле обединети против силниот македонски поробувач од туѓ род...“.339
А на друго место, тој Филипа го советува: “да ги обедини и хеленските сили
и потоа да се сврти против Персија“.340
Значи, се работело за сојуз на Хелените како повеќебожци против Персија.
Херодот вели: “Македонците не ги смета за едноплемени со Хелените“.341
Овде се работело за потекло, митолошко, што почнало од 6 век п.н.е.
Разликите се видни кај Тукидид. Според Кацаров, “тој ги дели Македонците
и Епирските племиња (Хаоните, Теспротите и Молосите342) од Хелените. Првите ги
нарекува ‘барбари’, во смисла на племиња, несродни со Грците“.343
Еладците како поморци биле само Пирати, а Македонците сточари=варвари.
Тој користел податоци од стари македонски истории од македонски автори,
“чии дела биле уништени по римската навала“. Тукидид вели: “...Македонците и
епирските барбари се туѓи, несродни со хеленскиот род...Тие имаат илирско потекло...“.344 Илирски=венетски бил тн.словенски, кој се говорел во Италија и Европа.
Диодор пиши:“...Во сите македонско-хеленски војни имало два спротиставени табора- македонски и обединети хеленски градови-државички. Секоја македонска победа врз хеленските државички завршувало со масакри врз Хелените...“.345
Плутарх пиши: “Хелените ги мразеле Македонците и Александар...“.346
За Полибиус: “...Сите антички историчари и географичари ја изделуваат Македонија како нехленска држава, а Македонците како посебни од Хелените...“.347
И за Страбон: “...Етолците, како и Македонците, не се Хелени...“.348
Дури и за Титус Ливус: “...Акарнанците, Македонците и Етолците не биле
Хелени, ами Пелазги. Сите тие зборуваат на еден ист јазик, нехеленски...“.349
Се говори за јазици, како до денес кај нас мајчин јазик, кој бил/е само говор.
Дури Ариан пиши за расно“...Помеѓу Македонците и Хелените постоело
расно ривалство ...“.350 Тоа не било во денешен смисол, туку митолошко, што се
гледа со доказот во Атина секогаш се говорел само варварски=пелазгиски. Тој бил
само тн.словенски, склавински=обласен, дури во 15 век н.е. истоветен на Пелопонез и Либек, денешна Германија.
Паусаниус вели: “...кога Месенците по опремата и говорот откриле дека тоа
се Македонците и Деметриј,351 синот на Филип, ги опфатил голем страв заради големото воено искуство на Македонците...“.352
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Се потврдува се работело само за говорот, а не друг јазик- на друга раса.
Героте истакнува: “...Македонците од шестиот и седмиот век пред Христа
преставувале целина од жестоки внатрешни племиња, распоредени во посебни мали кнежества и биле посебни во однос на Грците...Херодот, кој ги смета епирските
Молосијани и Тесиротијаните како деца на Хелен, децидно го мисли спротивното
во однос на Македонците...“.353
Значи, тоа било митолошко, според Хелен, а Молоси со Нерон до Епирци.
П.Поповски цитира: “...на север до Акрокераунското испакување лежи земјата која Грците ја викаат Епир и која е населена со Хаонците, Молосијаните и
Теспротијаните, кои се детерминирани како Епирци и за кои се смета дека не и припаѓаат кон грчката целина...“.354
Дури место Еладци се пиша Грци, поим во употреба само од 10 век н.е.
Борзо вели: “...Обајцата- Херодот и Тукидид ги опишуваат Македонците како странци, како посебен народ кој живее надвор од хеленските градови-државички
...Македонците не се сметаат себе си како хеленско племе, ниту како каков било
друг балкански народ, туку само како Македонци. Ова го знаеле сите странски протагонисти- од времето на Дарие и Ксеркс, до времето на римските генерали...“.355
Во американската енцикопедија “Encarta” се вели: “...Македонија се наоѓа на
север од Грција и таа не била дел од грчкиот свет...“.356
Склавините на Пелапонез во 15 век имале говор како оној во Либек- Германија. Се потврдува, на Пелопонез и Атика како Елада се говорел само варварски
=пелазгиски=тн.словенски јазик. Тој бил тн.Хомеров јазик, на кого говорел Платон.
Денес Елада се нарекува и Грција, два поими неспоиви меѓусебно, затоашто Еладците биле повеќебожци=Хелени и христијанството во Елада не се прифаќало. Само
од 10 век Источно Ромејците со македонската династија и македонската ренесанса
како православни биле наречени Греики (Грци), навредлив поим за Македонците.
Овде би морало да се објасне поимот Греики, до денес на македонски. На
бригиски во Преспа греи=греј означува дојди, дојденец од каде греи=греј сонцето.
Следи во Италија, во старата ера, била создадена Магна Греика, чие население било од истокот, од каде сонцето грее. Значи, дојденци од истокот. Никогаш на источниот брег на Елада немало Греика. Кога Франките владееле со Рим, тие во 10 век
од Македонците барале Македонците да ја напуштат Јужна Италија, што не се случило. Кога Франките Македонците ги нарекле Греики (дојденци), Македонците тоа
не го прифатиле, и тоа има за нив било навредливо, зашто има меѓусебни преписки...Ова е од тн.византиски извори од 10 век, во мои претходни книги.
ХЕЛЕНИ
Херодот вели: “...Така раскажуваат Хелените кога зборуваат за своето потекло. А по раскажувањето на Персијанците, Персеј бил Асирец и тој прв постанал
Хелен, додека неговите претци не биле тоа. Меѓутоа, Акризијевите предци, кои не
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се сметале Перзиеви роднини, никако не биле Хелени, туку како што и самите Хелени мислат, биле Египтјани. Е па, толку за тоа...“.357
Произлегува, никогаш немало некаков народ Хелени, тој бил митолошки од
најново време, чија била врска со Персијците и Египтјаните, кои биле само Белци.
Херодот пиши: “...И Спартанците се едини од сите Хелени кои така кажуваат,
а јас бележам и тоа што го кажуваат и останатите Хелени. А тие, имено, кажуваат
дека овие дорски кралеви се до Персеј, синот на Данаја, не споменувајќи го самиот
бог (Зевс), биле Хелени, и притоа со право се повикуваат на тоа дека тие уште во
тоа време биле означувани како Хелени. Реков само до Персеј, а не одев подалеку...
А кога по ред би се набројале сите предци на Данаја, ќерката на Акризиј, би се востановило дека предводниците на Дорците, би биле потекло прави Египтјани...“.358
Со митологијата не е можно да се дојде до народи, а Белците биле еден народ.
Херодот истакнува: “...Во Хелада постои една друга приказна. Според таа приказна, Ксеркс, пред да тргне со војската против Хелада, испратил гласник во Арг.
Се раскажува дека тој гласник доаѓајќи во Арг, изјавил: ‘Аргејци, кралот Ксеркс ви
го порачува следново: ние сметаме дека Персеј, чии сме ние потомци, син на Дајановиот Персеј, што го родила Кефеевата ќерка Андромеда. Според тоа, значи, ние
би воделе потекло од вашиот град,и нема смисла да војуваме против своите предци,
а вие да им помагате на другите во војна против нас...“.359(Перијци од ист град,Р.И)
Само еден народ Белци, Пелазги, а вакви биле и Персијците, според Персеј.
За поимот Хелени, и Панхеленската идеа, на стр. 76 во третото издание на
мојата прва книга истакнувам:
“Освен тоа, Македонците се бореле против Персијанците. Тоа го подржувале
воглавно и Атињаните. Само мал дел на Атињани како и Демостен, што држеле добри позиции за време на владеењето на Персија како и заради нивна подмитеност,
биле против идеата за прогонување на Персијанците од просторите на Балканот и
Мала Азија. Тоа го потврдува и Вајгал, кој наведува дека Демостен примил пари од
Персијците и затоа Александар барал да се спроведе истрага. Пак, Филип и неговите Македонци ја подржувале Панхеленската идеа. Според Пашке, Исократес за
прв пат во 380 година пр.н.е. ја спомнал Панхеленската идеа- да се обединат потчинетите. Персијанците да се протераат назад во Персија и таа да ја разрушат. За нивните зло дела да се одмаздат и да се населат во Азија за рашрешување на нивните
социјални проблеми. Исократес им советувал на ред управителни владетели и тирани, меѓу нив на Архидамос на Спарта, Јасон на Фарае, Филип на Македонија за
да ја преземат водечката улога во големиот панхеленски зафат. За Ламб, Исократес
сметал дека е потребно да се прифати власта на Филип Македонски и на тој начин
да се обединат во војна против Азија. За последниот совет Атињаните се сетиле по
смртта на стариот Исократес, кој по Херонеја извршил самоубиство изгладнувајќи
до смрт. Пак, според Елис, во зимата 338/7 година делегатите биле повикани на Коринтскиот конгрес, ‘Филип сакал да поведе една панхеленска војска против Персијанците и (Исократес) во своето последно писмо го потсетил Филип за советот што
му го понудил осум години порано, кога барал од царот да ги смири четирите градови, Атина, Теба, Спарта и Аргос, како и да изгради слога на сите Хелени за пове357
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дување на Света војна против Персија’. Тој исто така наведува за желбата да се поведе војна против Персијанците за одмазда за уривањето на храмовите пред 150 години. Со таква пенхеленска побуда одамна се забавувале Хелените, а најзебележителен бил според еден извор Перикле во својот таканаречен говор Конгресен декрет: требало да се испратат претставници во Атина за да расправаат за скрнавењето на светилиштата од Персијанците и за тоа да и се исполнат своите дадени
свети клетви. Тој продолжува, во Атина биле одбиени Персијанците со одговор на
усвоениот декрет: ‘Филип и другите Хелени да се обединат против Охос (Артаксеркс III) во случај тој да се обиде да се меша во нивните работи’. Во Филиповата
званична титула на положајот на Конференцијата, основана од Коринтскиот сојуз,
стои: ‘Ние Атињаните, во знак на почитување кое го одгледуваме према Филип, синот на Аминта, кралот на Македонија и хегемон на Хелените изјавуваме дека секој
оној кој би склопил завера против неговиот живот ќе биде прогласен за крвоклетник и издајник на интересите на Хелените. И ако злочинецот би побарал уточиште
во Атина, ние се обврзуваме да го предадеме на правдата на Македонија да би бил
казнет по обичај на тој крај’. Се гледа сите биле еден народ Пелазги и се наведува
Македонија како ‘на тој крај’ на народот, кој се борел за Панхеленската идеа. Пак,
во Персопол,Александар видел една превртена статуа на Ксеркс и неа гласно и зборувал: ‘сега кога си долу на земја, дали со преѕир да те оставам тука, бидејќи ги пороби Хелените, или пак да те кренам во знак на сеќавање на големината на твојот
ум и другите твои добродетели’. Тоа значи, дека никогаш немало посебен народ
Елени ниту нивна земја Елада, туку на Македонците Пенхеленската идеа им била
добро дојдена, тие во нејзино име полесно да завладеат. Пак, според Херодот, Елада порано се нарекувала Пелазгија. Тој продолжува: во времето кога Пелазгите живееле во земјата која сега се вика Хелада и Атињаните биле Пелазги и тогаш се викале Кранејци, а за време на владеењето на кралот Кекроп Кекропиди и по војсководителот Јон Јонци. Како прилог може да се наведе и тоа дека пелашката тврдина,
округли утврден ѕид кој ја опколува тврдината (Акропол) во Атина и ги затвора приодите на тврдината, имал девет врати. Така и тврдината била пелазгиска. Овде би
требало да се постави прашањето, зошто се наметнал поимот Хелени вон просторите на Персија ? Таа ја ширела својата власт кон запад, а била со исто потекло, ама
со службен јазик со еднобожност како наследство на новоперсискиот јазик од арамејскиот, што било во спротивност на пелазгискиот јазик и нивните повеќебожност. Еден кој скренал кон Персија и ја нарушил традицијата бил Александар
Македонски, создавач на службен јазик коине како ‘копија’ на новоперсискиот,
што не било случај се до Филип“.
Значи, поимот Хелени не се однесувал за некаков народ, туку само повеќебожци во спротивност на Персијците. Па токму затоа со него се означувале дури и
Евреите во Александрија, кои го прифатиле хеленскиот јазик коине. Следи Хелени
во новата ера опстоиле Еладците, кои не го прифаќале христијанството, а како повеќебожци Хелени биле и Русите. Се заклучува, со поимот Хелени никогаш не се
означувал посебен друг народ.360
Јустин вели и: “Македонија...Ематија, е позната на народот пелазгиски“.361
Пак, Страбо вели: “од тие Пелазги, од Аргејците, произлегла македонската царска
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династија Аргеида, почнувајќи од македонскиот цар Александар Први“.362 Дури тој
пиши: “Етолците, Акарнанците и Македонците не биле Хелени, ами Пелазги“. Како него вели и римскиот историчар Титус Ливиус: “...Пелазгиските гранки- Етолците, Акарнанците и Македонците не биле Хелени. Сите тие зборувале на еден ист
јазик- нехеленски“.363 Меѓутоа, до денес Македонците велат мајчин јазик, кој бил
говор. Следи, никој друг не говорел нивни хеленски говор.
Пелазги со тн.словенска митологија биле Персијанците и Египтјаните.Стои
коине бил за време на Александар Македонски, дури тој бил “создавач на службен
јазик коине како ‘копија’ на новоперсискиот“.Меѓутоа, во моето понатамошно правање на мозаикот, се убедив дека коине бил творба на Птоломејците во Александрија. Збрката настанала само поради авторот Куртиј Руф чие дело било од 15 век.
ПТОЛОМЕЈОВ И АЛЕКСАНДРИСКИ ЈАЗИК КОИНЕ
П.Поповски, на стр. 131, кажува: “...во егзатната наука македонскиот јазик,
кој од страна на некои неупатени автори се третирал како дијалект на хеленскиот
јазик, веќе почна да се толкува како одделен јазик.364
Во минатото македонскиот јазик се дефинирал во зависност од тоа на која
дијалектна група ќе и се додела предност,365 а не по неговите фонетска и морфолошки карактеристики, што предизвика збрка во научната јавност. Некои автори дури
се обидувале да докажат дека, наводно, ‘јазикот на македонските освојувачи бил
еден грчки..., а јазикот на народните маси друг, кој не го разбирале Грците’,366 што
е илузија и голема заблуда.Овде не станува збор за два народи, туку за еден ист македонски јазик кој се користел и во војската и во народните маси и еден друг атички јонски дијалект367 што се користел во македонскиот царски двор како јазик на
дипломатијата.368
Некои автори се обидуваат да докажат дека, наводно, јазикот на древните
Македонци во времето на Филип II бил хеленизиран. Ваквата теорија е без основа и
логика, зашто- како е можно да згасне еден древен јазик, каков што бил македонскиот, кој суштествувал над 11 милениуми п.п.н., што се посведочува со натписи
на над 250 древни споменици, од, некаков, хеленски, есперанто јазик, кој сеуште не
бил оформен, кој преставувал мешавина од неколку арапски јазици, најногу данајски и со многу примеси (позајмици) од древно македонскиот јазик, да потисне нечиј туѓ јазик, во конкретниов случај древномакедонскиот. Зачуваните македонски
глоси, називите на места и лични мимиња и патронимите, содржани на натписите,
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посфецифично од Бригите(Фригите),369кои се сродни само и исклучиво со современиот македонски јазик, од корен ги демантира тврдењата за, наводната хеленизација на македонскиот јазик. За големо чудо тоа го тврдат и некои т.н. лингвисти, англосаксонци, кои којзнае по која случајност залутале во лингвистичката наука. Тврдењето од некои автори дека ‘...Од најстаро време имињата на претставниците од
старата македонска аристократија се со мали исклучоци грчки’,370 т.е. дека ‘македонската ономастика била грчка’,371 се своевидни измислици. Привзаниците на таа
хипотеза го наметнува уверувањето дека македонскиот јазик е грчки, а Античките
Македонци- Грци, наведувајќи ја со тоа науката во погрешна насока. Никогаш хеленскиот данајски јазик не бил разбирлив за Македонците, како што македонскиот
јазик не бил разбирлив за Хелените-Данајците. Автохтоните имиња што се содржани во голем број артефакти, имаат бригиски слој.372Со најновите епиграфски откритија тие веќе се врзуваат со најновите епиграфски откритија тие веќе се врзуваат со
современиот македонски јазик. Самиот тој податок зборува дека македонскиот јазик не ист што е грчкиот. Современата наука се појасно почнува да ги воочува тие
фалсификати и веќе голем број лингвисти со резигнација ги отфрлуваат етимолошките измислици на грчко романтичрска наука и на прогрчко наклонети автори,
разоткривајќи ја вистината за древните Антички Македонци. Тоа создава паника во
грчката јавност, бидејќи не е далеку денот кога екзактната наука целосно ќе ја
обелодени големата кражба на историјата на човечката цивилизација“.
Ваквите автори негираат се што е македонско. Она што го наведуваат античките автори, никаде не постои дека имало друг јазик освен варварски= пелазгиски,
на кого било напишани тн.Хомерови дела. Исто така, тој бил и тн. Платонов јазик.
Сакајќи да се уверам, ги споредив сите автори. Кај ниеден антички автор не постои
јазикот коине. Отстапување постои само кај Куртиј Руф од 15 век. Токму само тој
создал збрки. Следи само поради него се говори за тн.грчки јазик.
Чарлс Френсис Потер пиши: “коине. Тој е мешавина на разни јазици, оформен од Александар Велики при освојувањето на познатиот свет. Коине има значење
на заеднички, универзален јазик од тоа време, некаков есперанто, употребуван за
конверзација во трговијата, пишувањето, за пазарот од масите, во последните векови од стара ера од новата ера, се до постепено латинско признавање, односно превземање како Lingua franca од средоземниот свет“. Се гледа дека латинскиот станал
службен јазик пред и по новата ера. Него му претходел коине. Овој бил само Птолемјов. На него “Илијада“ биле преведена во 3 век п.н.е., во Александрија.
Во сите мои книги,без исклучок, пишував, дека Македонците како Еладците
и други Пелазги говореле и пишеле на своите мајчини јазици (говори) на варварскиот=пелазгискиот јазик.Тој, исто така, бил и тн.Хомеров, тн.Платнов...јазик. Инаку е познато, дека Александар Македонски ја обожавал “Илијада“, која со себе ја
носел. Таа била атинска, што била поврзана со Аристотел. Во Атина службен бил
не атичкиот говор, туку јонскиот говор. За него авторите говорат јонски јазик. Да
не се изуми, на атички не се пишело, што важело за баварскиот, брзјачкиот итн.
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П.Поповски кажа: “некаков, хеленски, есперанто јазик, кој сеуште не бил
оформен“...“еден друг атички јонски дијалект што се користел во македонскиот царски двор како јазик на дипломатијата“.Значи,се работи за хеленски и атички јазик.
Во време на Александар Македонски не постоел хеленскиот коине на кого
во Александрија, во 3 век п.н.е., била преведена “Илијада“, која најповеќе ја сакал
Александар Македонски. Ако коине би постоел за време на Александар, таа со сигурност на него би била преведена. Следен доказ е и наводот што Лив Адроник го
составил латински од коине, а тоа било во 240 г.п.н.е. Значи има двојно совпаѓање.
А што се однесува за атичкиот говор (јазик) на него не се пишело, туку на
јонскиот кој бил од Милет... и хеленскиот коине, што го наведувал и Лукијан.
Токму со јонски слова во Индија Александар Македонски оставил наод на
кого било напишано името на неговиот дедо Аминта, татко на Филип. Па со нив се
пишело на јонски јазик. Токму за словата во книгава доста се говореше. Блајкен и
други да наведуваат: “Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата
причина за употреба на јонската писменост“. Следи, во употреба како службен јазик бил јонскиот со јонската писменост, кои биле службени во Атина и Атика.
Лукијан од Самосата, “Како треба да се пишува историја“, на македонски јазик во 2004 година. Во воведниот збор се истакнува: “...Тоа е делото Pos dei ten historian syngraphein (Historia quomodo conscribendа sit), односно ‘Како треба да се
пишува историја’, напишано 165/6 год, од познатиот сатиричар Лукијан од Самосата...“. Во насловот “За немирниот беседник и неговите стрели“ се вели: “...Лукијан
(Loukianos, Lucianus) се родил околу 125 г.н.е. во градчето Самосата, на горниот
тек на реката Еуфрат, во семејството на сиромашните замаетчии. За неговата етничка припадност (која никаде не ја споменува) говорат многу нешта: ако се суди според лошата имотна положба на неговото семејство, слабото образование што го
добил во детството, тоа што добро научил хеленски јазик дури кога стасал во Јонија, а на латински најубаво се разбирал со бродарите на реката По...“...“И така, откако и посветил кадрици од својата коса на Сириската божица, Лукијан го фатил
патот за малоазиска Јонија. Пристигнувањето во Јонија било важен настан во животот на младиот Сириец. Во големите јонски средишта- на пример, во Смирна и во
Ефес- имало вистинска плева од прочуени и почитувани софисти и учители по беседништво...Како и да е, самостојно или не, Лукијан во Јонија ги удрил темелите на
своето формално образование: таму за првпат се нафатил да ги скроти и усвои необичните звуци на хеленскиот јазик, да заплива во непрегледните води на хеленската книжевност и, најпосле, да се обиде и самиот да напише и каже нешто, за што
порано не ни размислувал...“. Следи Лукијан со “Како треба да се пиши историја“.
Под 21. се наведува: “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...“. (Хеленски јазик и атичко наречје, Р.И.)
Се спомна јонско наречје, а овде Јонија. Тој го научил коине дури во Јонија.
Јонскиот говор бил службен јазик како коине, што важело за латинскиот. Со ова се
докажува, хеленскиот јазик коине не можел да биде атичко наречје. Само за потсетување, на наречје многу тешко се пишело, што го потврдил дури Григор Прличев
со брзјачкиот, а тој многу убаво пишел на коине. Исто така, на атичко наречје тешко се пишело. Истото важело на Апенинскиот Полуостров каде имало тн.словен-
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ски говори. Латинскиот јазик се до 15 век бил беден јазик. Тој станал јазик во прав
смисол кога од коине биле внесени уште околу 10.000 коински зборови. Значи, во
Атика атичкиот говор бил само од варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Понатаму во римско време се пишело на варварски=пелазгиски јазик. Ваков
бил на Аријан (2 век н.е.). Тој “Индиската историја“ ја напишал на јонски говор
(јазик), иако тој ги познавал двата јазика: коине и латински.
Бидејќи се говори, коине бил атички јазик, ова се образложува. Во Елада постои песна Мани, добро позната и прочуена. Во неа дури се споменува првиот еладски крал Отон, кој бил баварски принц. Во Мани постои темниот вокал, кој бил
тн.словенски, кој го нема во коине. Исто така, во коине постои датив и генетив. Напротив, во песната Мани го нема дативот, а генетивот и не е битен. Токму затоа коине не можел да има атичко потекло. И следи Кораис, кој бил од Смирна. Тој во
Парис 1850 година извршил реформа на коине. А на коине Григор Прличев пишувал и земал награда. Тоа било во времето на Отон I кога покрај германскиот и коине бил службен јазик. Ова не важело за баварскиот, на кого не се пишело што важело за атичкиот и брзјачкиот. Кораис во неговиот јазик катаравуса го зел говорот од
Смирна, кој во Атика не бил разбирлив. Исто така, тој го внесол дативот и генетивот како во германскиот јазик, а катарeвуса бил правен по налот на Виена и Минхен. Бидејќи во Елада го немало дативот и генетивот, се отишло на понароден јазик димотики со повеќе варварски=пелазгиски=тн.словенски зборови. На ваков бил
и поимот катаревуса=катара в у с, катарава на денешен македонски јазик, но не на
еладски: катара=ка тара=дара. Дарата се ваѓа за да се добие чисто, јазикот бил чист.
Меѓутоа, со Елдаците ништо не е чисто. Се знае, секој народ има по еден јазик. Да видиме колку јазици имале Еладците, тн.Хелени: тн.Хомеров јазик, кој бил
тн.Платонов, варварски=пелзгиски=тн.словенски. Следи коине. Потоа катаревуса и
димотики. Со коине не можат да се разберат делата на тн.Хомер, Платон...Со катаревуса не можат во потполност да се разберат делата на Григор Прличев пишани на
коине.Што следи и со димотики. Токму затоа во Елада би имало четири еладски народи кои меѓусебно не би се разбирале.Пак,кутрите тн.Словени, а вакви биле најоспоруваните Македонци,од постледено доба до денес имале само еден јазик, никако
друг, веројатно, ним никој не им дозволил, тие да имаат друг освен варварскиот.
Бидејќи се говори за коине и латински се наведува и за Евреите. Кога тие во
Александрија го прифатиле коине, се нарекле Хелени. Во Втората книга Макаејевска, Писма. Писмата на Евреите биле напишани на коине. Исто така, писмото на
Римјаните. Ова се гледа и под 38.: “Во сто и четириесет и шестата година, на петнаесеттиот ден од месец Ксантик“.Се наведува македонскиот месец Ксантик=к сант
ик, тн.словенски: сант=сонт=сонц-е. Тој бил коински месец. Во книгата “Оксфордска историја на римскиот свет“ Мајкл Крофорд пиши: “северна Етрурија останал
вон доменот на римското влијание се до 91 година. До тоа време, во оваа област, е
видливо отсуството на натписи на латински јазик. Во генерацијата после Сула почнува да се појавуваат двојазични натписи, а за цицероновиот живот етрурскиот јазик потполно се изгубил“. Значи, од негово време службен бил само латинскиот.
Се гледа дека коине и латински јазици биле само во римско време,како нови.
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) “мешајќи се со разните народи го научиле готскиот, хунскиот и латински, а меѓу себе
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го говореле својот варварски јазик“. Народот Белци говорел на народен варварски=
пелазгиски=тн.словенски јазик. Меѓутоа, никаде го нема коине. Ова било поради
тоа што тој имал важност само во Александрија и на просторите на кои владееле
Птоломејците. Токму во Александрија на коине биле пишани делата, но ниедно дело на коине не било напишано во Македонија. Тоа било се додека коине не станал
христијански јазик. Тек потоа делата од коине почнале да се преведуваат на латински. Така и латински станал христијански јазик. Следи да се заклучи, коине немал
важност за Балканот. Тој станал битен и единствен само со Ираклиј (610-641).
Пецас,во својата статија “Едно свинче патешественик“, соопштува дека “досега не е пронајден ниту еден грчки натпис од раниот древен период во Македонија“.373 Истото го соопштува и грчкиот археолог Андроникос, кој пиши: “Многу сум
несреќен што во Вергина (Кутлеш, Р.И.), не пронајдов никаков натпис од петтиот
век“374 Следи и универзитетскиот професор Даскалакис да жали, што и тој не нашол на коине натпис од 5 век п.н.е.Тој отворено кажува: “странските научници, кои
тврделе дека древните Македонци не биле Грци,го тврделе поради повеќе причини,
од кои едната била, токму, непостоењето на стари грчки натписи во самата Македонија“. На крајот и самиот го признава и потврдува, кога вели: “Во Македонија и
покрај толкуте ископувања, до денес не се најдени натписи на грчки јазик од тој
период“.375
За да се потврди дека во Македонија коине никогаш не бил во употреба е
доказот, од него нема наод се до римското владеење. Ова се потврдува со наводот
што Борза376 го пишува:“Археологијата дава мала помош во откривањето на јазикот. Македонските гробници се досега практично без натписи, а оние неколку натписи што се откриени се напишани на стандарден грчки, како што му прилега на
благородништвото кое ја нарачало нивната градба во четвртиот и третиот век. Објавувањето на натписите од четвртиот и раниот трет век од тумулите во Вергина
(види белешка 28 погоре) откри некои тенденции кон дорски грчки. Неодамнешните необјавени прегледи на епиграфски материјали од селата близу Верија нудат
некои примери на ајолски грчки. Така во рамките на една област од неколку километри постојат примери на стандарден атички плус два други грчки дијалекти од
доцнокласичниот и ранохеленистичкиот период“...“Може само да се шпекулира дека тој дијалект исчезнал со порастот на употребата на стандардниот koine377 грчки.
До четрвтиот век главен јазик на формалниот говор и службената комуникација
станал грчкиот. Дали дијалект(ите) биле на крајот заменети со стандарден грчки,
или биле зачувани како дел од еден двослоен систем- едниот за службена употреба,
другиот идиматски за традиционалните церемонии, ритуали, или прост војнички
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говор е проблематично и бара повеќе докази и натамошни проучувања“...“Кога стигнале приговори за растечкиот број договори помеѓу грчките држави и Македонија,
Филип ја обновил својата понуда од 346 година, кога бил устроен Општ Мир (koine
eirene), кој што би бил заменет за постојаните билатерални сојузи и би бил отворен
за секој што би сакал да се придружи“.378
Е.Н.Борза истакна: “(види белешка 28 погоре)“. “Погоре“ за тоа тој вели:“На
пример, еден неодамнешен труд ги опишува погребните стели најдени на тумбите
што ги покриваат кралските гробници во Вергина. Овие стели датираат од четвртиот и почетокот на третиот век а преовладуваат грчки имиња. Бидејќи многу од камењата ја наведуваат патрономијата на луѓето кои биле живи во средината на четвртиот век, ние со тоа ги имаме имињата на жителите на Ајга од доцниот петти
век. Ископувачот на Вергина, Манилис Андроникус, во корисното резиме на епиграфските докази, пишува: ‘На најнедвосмислен начин овие докази го потврдуваат
мислењето на оние историчари кои држат до тоа дека Македонците биле грчко племе, како сите други кои живееле на грчка територија, и покажуваат дека теоријата
дека тие биле илирско или тракиско потекло а биле хеленизирани од Филип и Александар, не се заснова врз објективни критериуми’ “.
Под белешка 28. стои: “Види Saatsoglou- Paliadeli, Ta epitaphia mnimeia, посебно 269-86, за еден онмастички каталог“. Дури во 29 се вели: “Vergina: The Royal
Tombs, 83-85. Овој аргумент е доволно вистинит само додека трае. Тој занемарува
дека хеленизацијата на Македонците можела да се случи порано од времето на Филип и Александар, па затоа не може да послужи за некакво докажување дека Македонците биле грчко племе“.379
Токму Борза го наведува доказот, кога можел да биде создаден јазикот коине. Тој пиши: “...Речиси сите 225 натписи се на грчки, но тие доаѓаат од хеленистичкиот период и од римскиот период, во кои стандардниот грчки јазик бил во употреба за вакви формални намени. Во овој корпус нема објавено автентичен материјал од пораниот период...“.380
Борзо рече: “од хеленистичкиот период и од римскиот период“. Бидејќи хеленистичкиот период бил само по смртта на Александар Македонски, коине бил само по неговата смрт. Токму затоа тој бил само Птоломејов и Александриски јазик.
Следи сите први дела а и следните на коине да бидат преведени во Александрија.
Борзо вели: “Македонските гробници се досега практично без натписи“. Ова
е малку веројатно, затоа што Еладците, тн.Грци, се уништуваат и се кријат од јавноста. Ова било поради тоа што вистината е една: тн.Хомеров=тн.Платонов јазик
бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски. Токму затоа денес тие оставаат само
многу понови натписи на коине, само од римско доба.
За варварскиот=пелазгиски јазик се наведува програмата KERA, кога биле
откриени над 5.000 кратки текстови на древно македонски говор. Овие натписи биле ставен под забрана. Па, во 1988 година Oikonomides во Book review во Чикаго го
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Еирен=е ирен: м + ирен = мирен; Ирена + м = мирена...; Ирка=Мирка...; општ=зеднички; баир=ба
ир=ил=Ил=сонце;аир=благодет,мирот е благодетен.Македонците во Пакистан со свој владетел Мир.
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Та епи..., та=таа; Томбс=тумбс=тумб с, тумба; Вергина=вер гина: Вера Гина=Гена=Жена, која раѓа=тера=потерува; Порфирогенет=пор фиро генет: пор-а фиро=пиро (пиро=пило, пили=пири) генет
=женет. Значи, отвор пиро=жештина генет=родет=родот, пороѓај=пород=по род, Херодот=х е родот
или Иродот=и родот. Ваков бил македонскиот царски род=пород. Овој се одржал се до со 15 век н.е.
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Eugene Borza, In the Shadow…, p. 93.
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објави овој податок, со напомена за да не бидат искористени од “државата на Скопје“ (Р.Македонија, Р.И.). Но кога пристигнал Оикономидес во Атина, тој бил отруен. Ова е тн.грчка “нормална“ практика, сите автори кои ја говорат вистината страдаат. Вакви страдалници се многу, види во мои преходни книги.
На Елада, тн.Грција не смее да и се верува. Таа нејзините изложби, посветени за Македонија, не биле/се македонски. Следи македонските наоди да бидат
скриени, а Атинскиот музеј со наоди од секаде, само не од Македонија, да биде испразнет, а неговите поставки да бидат изложени во Македонија. Само така и во 21
век Македонија сака да прогласува за еладска. Меѓутоа, Елада секогаш била македонска, а Македонија еладска дури само од 1913 година, никогаш порано.
Значи, збрката настанала само поради авторот Куртиј Руф чие дело било од
15 век. Следи кај него имаат многу измислувања. Токму затоа тој не е сигурен автор. Во прилог е наводот во книгата “Александар Велики“ на Пјер Бриан, Скопје
1996. На стр. 85 како фуснота стои: “Мора да се укаже дека Кв. Куртиј не е од најверодостојните антички автори“. Всушност, тој антички автор и не бил.
Со ова се одгонетнува вистината, дека коине никогаш не бил атички јазик,
ниту тој можел да биде за време на Александар Македонски. Ова се потврдува со
доказот, сите дела преведени на коине биле само во 3 век п.н.е., и тоа Александрија, а и латинскиот на Лив Андроник бил коински во 240 г.п.н.е. Следи само во Александрија Евреите заради коине да се изјаснат за Хелени, коинисти. Ова се наведува со цел да се одгонетни фалсификатот на Рим за Курт Руф, каде се говори и за грчки јазик коине за време на Александар Македонски. Фалсификатот е очигледен од
следното: тој го користи помот Епир, а него го внесол Нерон; тој пиши за Греики, а
поимот небил во употреба до 10 век н.е.; тој вели дека Александар имал намера да
оди за Рим, а такво нешто не било можно до 1054 година. Ист случај се јавува и кај
анонимниот византиски автор. Книгата е печатена во 15 век. Латинскиот до 15 век
бил беден со зборови, кога пребегнатите Македонци внесле уште околу десетилјаи
зборови, за кои се говори за исто потекло: грчко (коинско) и латинско.
Ова може да се потврди со Каменот на Розета во Египет. На него има текст
на три јазика: со хиероглифи на староегипетски, на бригиски говор како во Битола
и коине со јонски слова. Т.Бошевски и Е.Тентов коине го нарекуваат данајски јазик. Пак, што се однесува за коине тој бил само од 3 век п.н.е., кога била преведена
“Илијада“, најомиленото четиво на Александар Македонски. А од староегипетски
произлегол коптскиот (2 век п.н.е.). Како што во хиероглифите имало тн.кирилични слова, такви имало и во коптскиот јазик. Такви се најдени низ Македонија
повеќе милениуми пред Филип и Александар Македонски. Меѓутоа, во Македонија
за коине нема доказ се до римско доба. Следи коине бил јазик само за римското
владеење. Следи на бригиски народот си пишел, оти јонскиот јазик и писмо биле
само службени, Со тоа што во Македонија се пишело на бригиски, како што било
во македонската колонија во Египет на Бригите=Брзјаците Птолемејци, се потврдува, во Македонија во употреба биле мајчините јазици (говори) на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, а официјален станал јонскиот јазик (говор) и писмо. Па
тоа било во употреба во Мала Азија, Атина со Атика и цела Елада...
Бидејќи во Русија..., Подунавјето, Балканот со Македонија...и во Египет на
Каменот на Розета се најдувале исти знаци за пишување, и тоа со исти значења, се
потврдува, Русите..., Украинците..., Романците и Унгарците, Србите..., Бугарите...,
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Македонците... и населението на колонијата во Египет биле еден ист народ со еден
ист јазик. Нивна прапостојбина била Македонија. Од неа се донаселувал северниот
Балкански Полуостров, тек потоа се преминало северно од Црно Море со Дунав. Па
со постепени преселби се одело уште по на север. И денес тие руски простори уште
не се донаселени: ги нема лозата и други македонски растенија и животни, оти Русија со нејзините источни и западни простори со на соседните држави се уште не се
донаселени со се она што го имало и има во Македонија.
РИМСКО (РОМЕЈСКО) ЦАРСТВО
Македонија подпаѓа под Римјаните. Римското Царство се дели на Источно и
Западно. Со Источното Ромејско Царство се возобновува античка Македонија. Тоа
било дело само на римските цареви со потекло од Балканот, кој до 1809 година бил
Македонија. Името Македонија било заменето со името Балкански Полуостров од
Цојне. Следи во Македонија можело да се возбнови само Македонското Царство.
Бидејќи според Херодот имало Траки и Илири,тракискиот и илирскиот јазик
биле говори на пелазгискиот јазик, кој бил варврски=тн.словенски.
Долчи пиши: “...Македонците се здружени со Траките и Илирите, водат постојана војна со непријателите и со секојдневна употреба на своето оружје ги плашат соседите, зацврстувајќи ја со тоа својата воена слава и моќ...“381...“...Сите тие
сојузници, биле еднородни и еднојазични и му припаѓале на исто родовски стебло,
на Словенското...“. (Словенско=склавинско, Р.И.).
Прокопиј вели: “...Подоцна ним Јустинијан им испрати прилично војска,
која се сретна со една чета Варварите, околу Адрианопол, што лежи во внатрешноста на Тракија, пет дена далеку од Визант. Варварите веќе не можеле да одат напред, зашто со себе воделе голем плен од луѓе...“.382
Се говори за Варвари со варварски=пелазгиски и благородници со службен
латински јазик, а потоа коине. Следи не смееле да се склучуваат бракови меѓу Варвари и Благородници, што се среќава дури кај Василие II Македонски...Варвари биле Склавините, а пленот биле Ромејците. Адрианопол бил Одрин.
Прокопиј пиши: “...Над овие племиња, Склавините и Антите, не господари
еден човек, туку од старо време живеат во демократија...И едните и другите имаат
еднаков јазик, сосема варварски...имаат табор на брегот, што тука се крева, а Ромеи
малку подолу, во рамнината...И стана страшна битка, каде Ромеите силно пропаднаа. Тука изгинаа многу и одлични војници...“.383
Се говори за Белци со варварски=пелазгиски=тн.словенски и Римјани со
службен латински, чиј народен бил исто така само јазикот на Белците (Пелазгите).
Сирискиот летописец Јован Ефески (507-586 г.н.е.), во својата “Црковна
историја“, вели: “...Овие Словени живееле во римските провинции, слободни и без
страв, додека тоа богот им го допуштал...“.384
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F. Sebastiano Dolci, De illyrae…, p. XXIX.
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Во времето кога областите на латински ги викале провинции, во нив имало
склавини=области, чии жители биле Склавини. Па тн.Византија била склавинска.
Ова го наведува Острогорски. Значи, само едно: склавина=област. Меѓутоа, овде е
битен и јазикот: Склавините како Варвари говореле на варварски=пелазгиски јазик,
а Благородниците на латински. Потоа следи промена, на коине.
Се истакнува и: “Во третата година по смртта на императорот Јустин и стапувањето на победникот Тибериј, изврши напад проклетиот народ на Словените.
Тие секавично ја поминаа цела Елада, областа на Солун и цела Тракија и потчинија
многу градови и тврдини. Тие опустошија и изгореа, зедоа заробеници и станаа господари на земјата, како на своја, без страв...И еве, до ден денешен, (т.е. од 584 до
595 г.), тие останаа, живеат и спокојно престојуваат во земјата на Ромеите, без грижа и страв...Се збогатија, имаат злато и сребро, стада од коњи и многу оружје и се
научија да војуваат подобро од Ромеите...Станаа господари на земјата и во Солунската област и тука, во новата татковина, живеат без грижа и страв...“.385
Ако Склавините би дошле од север, тие прво би поминале покрај Црноморието, Тракија, темата Солун и би дошле јужно до Елада. Меѓутоа, состојбата била
обратна,од југ кон север:еладските Склавини дошле...до темата Солун, па Тракија...
Склавините, кои како области до темата (областа) Солун, навлегле во Солун.
Во “Чудата на Св.Димтрија Солунски“, од повеќе автори од 6 до со 10 век,
се наведува: “...И така, како што рековме, се случи во време на епископството на
преподобнопатениот Јоан, се дигна народот на Словените- безбројно мноштво, составено од Драговити, Сагудати, Велегози, Вајунити, Берзити и други племиња.
Прво тие измислија да направат чамци, издлабени во дрво и откако ги наоружаа за
поход по море, ја опустошија цела Тесалија и островите околу неа, како и Еладските острови, а освен нив и Цикланските острови и цела Ахаја, Епир, поголемиот
дел од Илирик и дел на Азија...“.386
Нема врска со реката Дунав, Подунавци..., туку масовно востание за настаната тешка економска состојба.Следи Склавините биле домородни на тие простори.
Кај летописецот Прокопиј стои: “...Додека Герман ја собираше и уредуваше
војската во илирскиот град Сердика...мнозинство од Склавинија, како никогаш порано,стаса во земјата на Ромеите...Неколкумина од нив,оддалечени од таборот, што
беа се прснале по тамошните села, неколку Ромеи ги беа фатиле и врзале, испрапшувајќи ги:Зашто е оваа склавинска војска и со каква намера ја преминала реката
Дунав ? А тие тврделе дека дошле да го освојат Солун и соседните градови..!“387
Значи, се работело за Склавини=Обласници, никако за Словени од слово...
Тие биле гранични единици. Бидејќи таму животните услови биле тешки,
каснела платата итн., тие се бунотовале и се враќале назад. Ова се потврдува со наводот што од скитските=татарските простори, од каде дошле Татарите=Бугарите и
потекнале Арнаутите (Татари, Черкези...), не можеле да потекнуваат Склавините
кои биле Белци. Доказ бил јазикот. Бугарите говореле скитски=татарски, а Белците
варварски=пелазгиски. Следи Склавините се разбирале со Темарите од темата=областа Солун. Ова било затоашто тие биле еден ист народ со исто потекло.
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Во “Чудата на Св.Димитрија...“ стои: “...кога кнезот Хацон минуваше низ
улиците на градот облечен во обични одежди, за да не биде откриен од властите,
забележа дека сите луѓе што минуваат крај него заборуваат на јазикот на кој и самиот зборува...!“388
Ова се потврдува со наводот, кога кнезот Хацон, кога влегол во просторијата во која работела гаталката Ана, бил пречекан од една Феникијка, која му се обратила со зборовите: “А, вие сте од нашите, зборувате нашински...! И мојата другарка Ана е од нашата раса..!“.389
Се кажа: “е од нашата раса“. Кога Феникијката била од “склавинската раса“,
која била варварска=пелазгиска, а Феникијците биле Венети=Викинзи=Варези, залудно се говори за различно потекло и друг јазик. Исто така, Феникијците биле со
пелазгиска митологија со Громовникот, кој во Русија, Арапскиот Полуостров, Етрурија... бил прв Первун, перви, прв Бог Перун, Св.Илија, само Зевс.
Во “Житието на Григориј Декаполит“, напишано од неговиот современик,
ѓаконот, подоцнежниот митрополит, Игнатие. Станува збор за патувањето на светецот Григориј во 30-те години од IX-от век од Мала Азија за Солун.Во него стои: “...
Се решил светецот, да тргне со еден свој ученик кон планините на словенските
места, бидејќи се надевал дека таму ќе го најде саканиот мир. И кога тргнал на пат
и малку се оддалечил, бргу се врати назад од каде што беше тргнал...По неколку дена водачот на таа словенска земја кренал големо востание и крв се леела по потоците, а околијата горела во оган и беше полна со трашна темнина. Тој раскажувал и
затоа дека без печат и без царско одобрение никогаш не патувал од едно место на
друго...“.390 (Не “таа словенска земја“ туку само “таа склавинска земја“, Р.И.)
Значи, во тематскиот град Солун не живееле Тематари туку Склавини. Нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=склавински=тн.словенски. Следи заклучокот
дека се работело за еден ист народ кој живеел во области=склавини=теми, само тоа.
Ова го потврдува со наводот на Порфирогенит, кој го опишува “востанието
на барбарите на Пелопонез“.391 Тоа било на Склавините, Милци и Езерци, во 839 и
842 година.Тие говореле со варварски=пелазгиски јазик,што било и во 19 со 20 век.
Порфирогенит вели: “...Словените ја нападнале Хелада и целата земја била
поварварена, односно словенизирана...Тоа претставувало најголем удар по хеленскиот ген во таа земја...“...“...Се пословенчи целата земја и стана варварска...“...“би
ла превлавена од барбари“...“со оружје и по пролеана крв, успеале да се вратат на
старите огништа“. Пак, јазикот “не бил хеленски“ (коине, Р.И.) бидејќи “цели векови таму се зборувало словенски“ и дека “оживувањето на хеленскиот јазик одело
постепено“, така што “не можело да се избришат сосема словенските траги...“.
Значи, Хелада отсекога била само варварска=пелазгиска. Се потврдува, од
Хелада не потекнал коине, тој никогаш не бил службен, што опстоило се до 1830
година кога за прв пат се создала држава Хелада. Нејзините жители народен јазик
го имале само варварскиот=пелазгискиот кој бил и склавински=тн.словенски јазик.
Меѓутоа, треба да се каже, дека склавините не биле народ, само области.
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СКЛАВИНИ
За да се види, дали просторите северно од Дунав биле населени, се наведува
Маргарет Јурсандер, која ги наведува мемоарите на Хандриан, кој царувал по цар
Трајан (98- 117 година):“Бев назначен за трибун во втарата легија.Поминав неколку
месеци во горното течение на Дунав. Некаде во ноември, бев префрлен во петтата
легија,македонската на устието на Дунав,на границата на Долна Моесија. Големата
земја на устието на Дунав и устието на Бористен, се смета од едно најчудесните земји на светот. Скитската земја го има она малку тешко, а огромниот тек што се завршува тука на устието, влечи тиња од континентот, мраз од ненаселените предели.
Тука се најдов лице в лице со вистинската зима, која трае со месеци и насетува дека
подалеку од север е постојана без почеток и крај. Дунав беше долг и широк појас
од црвен мраз, а потоа синкав, набразден со траги од внатрешните струи. Од мразот
се штитевме со кожи. Во степите, снегот понекогаш ќе ги избришеше разликите
кои и онака не беа видливи. Мојот кавказки водач го топеше мразот за да ги напои
коњите. На пролет, многу пати се случуваше, кога топењето на мразот ќе дозволеше, да навлезам длабоко на земјата, царство какво што не го знаеме“.
Се гледа, северно од реката Дунав со Црно Море биле скитски степски простори. Тој од Балканот, Македонија, бил со македонската легија. Тоа било на тн.
домовина на тн.Словени, “на устието на Дунав“, каде било најтопло. Скитите и Белците, за кои говори Херодот, биле повлечени на топлото Црноморие, но не на Дунав, каде била создадена првата склавина, што потоа следат Склавини, за кои пиши
Прокопиј. Бидејќи Хадријан (2 век) невидел никакво животно или човек, а се говори за “кавказки водач“, никако црноморски, се потврдува, на тие простори не живееле Белци, таму во летно време Скитите=Татарите крстареле. Значи, само по Хадријан било можно наведените тн.словенски простори да се населат со Белци, а тек
по некој век да се создаде и првата склавина. Кога тие простори биле населени, таму почнало да се градат објекти и други градежи, зашто има и наоди.
Во Општата енцикопедија LARUSSE, 3 Том, на стр. 289 е насловот Свет во
доба на селидбата на народите, со дел за Европа, стои: “Па ипак, Европа преставува
главен резервар. Словени, чија прастојбина се наоѓа меѓу Висла и горниот тек на
Дњепр,се непознати на Римјаните до V-от век“.Значи,до V-от век немало Склавини
Псевдо- Цезариј, во почетокот на V-от век, пиши: Склавините и Фисонците
живееле негде во близината на Дунав и поради тоа се нарекувале Подунавци.
Склавините “ се диви, слободни и беспоглавари, бидејќи своите водачи и старешни
постојано ги убиваат било на гозба било на пат, и се хранат со лисици, диви мачки
и меѓу себно се довикуваат како волци кои завиваат“. Овие биле постари од Висла.
Со наводов се потврдува, во нивно време уште немало преселби на семејства со домашни животни. Затоа во оваа време имало само легии. Овие пристигале
до реката Дунав, ги протерувале Скитите преку Дунав, наследство уште од времето
на Филип и Александар Македонски, и се враќале назад, на своите одредишта. На
тамошните сурови климатски услови луѓето морале да се борат да опстојат.Бидејќи
тие немале домашни животни, тие морале да се хранат со диви животни и да се однесуваат како тамошните луѓе- Скитите. А Склавините од Дунав дошле до Висла...
Во Општата енцикопедија LARUSSE,3 Том, на стр. 353, во додатокот за “Југословенски народи во средниот век“, во насловот “Јужни Словени“, стои: “...Зад се
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тоа, словенското име прв пат во облик Склавион се споменува тек во VI-от век,
кога Словените, померувајќи се према југ, дошле во допир со Византијците“.
Значи, во V-от век Римјаните, а вакви биле Ларусовите Византијци, не ги
познавале Склавините. А вакви биле и оние, кои за време на Јустинијан биле гранични единици, на двете страни на реката Дунав. Следи тој на двете страни да подига објекти, касарни, цркви итн. На тие простори наодите биле со балканско- малоазиско потекло. За доказ дека тие простори биле тн.византиски е царот Фока, кој
бил полуварварин, затоа што едниот родител му бил од склавинско народно (варварско) потекло, а другиот од царско семество. Па тој бил им припаѓал на Јустинијановата династија. Царски јазик бил латински, а народниот варварски=пелазгиски.
За да се потврди дека во време на Јустинијан и потоа имало промена на
името за област во склавина се наведува наводот на Острогорски. Според него, “византискиот Балкан се распаднал на редици ‘склавини’. Така оттогаш ги викале самите Византијци областите, кои им припаѓале на Словените и во кои византиската
власт фактички не функционирала“.Значи, се извршила само еднопромена на името
за област, ништо друго. Напротив, Словени доаѓа од Слово, Логос, Божјо Слово.
Прокопиус живеел меѓу 496 и 565 година. Тој бил од Цезареја, денес област
во Палестија. Тој е авторот кој говори за Склавини, но никако за Словени.
Прокопиј пишува: “Над овие племиња, Склавините и Антите, не господари
еден човек, туку од старо време живеат во демократија и заради тоа секогаш на заеднички собранија ги вршат своите работи згодни и незгодни. Исто така и другите
обичаи, скоро сите, и едните и другите, ги имаат и овие варвари од порано...И
едните и другите имаат еднаков јазик, сосем варварски. А и по надворешноста не се
разликуваат едни од други, зашто се сите високи и многу јаки, а снагата и косата
ниту им е премногу бела, ниту сосем им се прелива во црна, туку сите се руси...Па
името на Склавините и Антите некогаш им беше заедничко. Порано и едните и другите се викале Спори, заради тоа што, мислам, овде-онде растурено живеат по земјата...Тие го населуваат и најголемиот дел отаде реката Искар (Дунав, Р.И.)...!“.392
Прокопиј вели: “...А Склавините, што од порано се во царската земја, како
што не многу пред ова кажав, и други, што ја преминаа реката Искар, смешувајќи
се со првите, ја плачкосуваа сосем слободно ромејската земја...Разделувајќи се во
три групи, овие варвари направиле лоши работи по цела Европа, не пустошејќи ги
тие краишта само со нападите, туку и презимувајќи, како во своја земја и никако не
плашејќи се од непријателите...Склавините имаат табор на брегот што тука се крева, а Ромеите малку подолу во рамнината...И стана страшна битка во која Ромеите
силно пропаднаа...Тука загинаа многу и одлични војници, а водачите за малку што
не стасаа да бидат заробени...“.393
Бидејќи граничните единици живееле на тешки услови, каснела платата, немало редовна и соодветна исхрана, граничарите во склавинјата=областа се бунеле и
се враќале назад. Повеќе во претходните мои книги.
Маурицие дошол до заклучок: “...Племињата на Склавините и Антите имаат
ист начин на живеење и обичаи, слободни се и никако не се даваат во ропство или
под поданство, а особено во својата земја. Многубројни се и издржливи, лесно ја
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поднесуваат и жештината и студот и влагата...Спрема странците се љубезни и со
добра воља и пазејќи, ги пренесуваат од едно место на друго каде треба, а ако се
случи со невниманието на домаќинот странецот да настрада, напаѓа на домаќинот
оној што го предал, по должниот обичај да го одмазди странецот.Тие што се кај нив
заробени не ги држат во ропство сето време, како други народи, туку определувајќи им извесно време, ги оставаат да решат, дали ќе сакаат да си ги вратат во својата
земја или ќе останат тука слободни и како пријатели. Имаат многу разноразни коњи и секакви плодови во амбарите, а најмногу жито и просо. Жените им се чесни
преку мера, така што, на многу од нив смртта на нивните мажи им ја носи и нивната смрт, зашто самите драговолно се задавуваат, не сакајќи да живеат понатаму како вдовици...Сакаат да се судираат со нивните непријатели во густо место, клусури
и стрмни места. Вешто се служат со бусии, со изненадни напади...Се служат со дрвени лакови и со мали стрели натопени во отров, што многу брзо дејствува. Ако таков ранет не се послужи со лековити тревки или со други вештини, или ако веднаш
не ја пресече раката, за да не го зафати целото тело, настапува брза смрт...“.394
Јан Колар пиши: “...Ведо-Словените од најдалечно време, многу векови пред
Римјаните и Келтите, ги населувале европските простори, не само Западна ЕвропаГорна Италија, Ломбардија, Реција, Баварија, Норикум и Балканот...туку пошироко
-Азија и Мала Азија...395Хелените, Римјаните и Германите- на историската сцена се
јавиле многу подоцна од Словенте...“.396 Сите тие на просторите на кои се населиле затекнале “мистериозни стареседелци“, кои “му припаѓале на древното словенско стебло“.397 Значи, староседелци и дојденци биле едно ист народ со ист јазик.
Ведо-Словените биле само Ведо-Склавините, кои во Европа биле најстари
поими, а тек потоа се појавиле и другите поими, од Колар наведени. Следи по 5 век
сите простори источно од реката Рајна биле склавински, што опстоило во 8 и следните векови. Значи, европските Склавини биле постари и со подолго траење отколку оние на Балканот. Тој до 1809 година бил Македонија, со Цојне променето.
Колар вели: “...Просторите на кои денес живеат словенските народи, во праисторискиот период се простирале многу пошироко, далеку на исток и на југ, дури
до Египет...“.398 Наводот говори, Белците имале склавински=тн.словенски јазик.
Францускиот научник-истражувач Пиктет, средина на XIX-от век, вели: “...
Ограноците на ‘ариевскиот’ словенски род во праисторискиот периос се простирале од Индија до крајните граници на Западна Европа, сочинувајќи од еден крај до
друг долг синџир на народи создадени од иста крв“.399 “Она што е сигурно, е тоа
дека од самиот почеток на историското време ние го наоѓаме тој првобитен народ
веќе растурен на еден огромен простор и поделен на голем број нации, од кои
повеќето го заборавиле своето потекло...“.400Белци со склавински=пелазгиски јазик.
Пиктет истакнува: “...со сигурност може да се заклучи дека постоел праисториски народ...чист во својот почеток од секаква смеса и доста броен да послужи
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како основа за создавање на мноштво етнички групи кои произлегле од него...Она
што е сигурно, тоа е дека ние во зората на историската епоха го наоѓаме овој првобитен народ распространет на еден огромен простор...Притоа, треба да се појде од
еден историски факт- дека таа поделба на тој супстрат почнала пред повеќе од две
илјади години пред нашата ера, бидејќи во тоа време...таа раса пружала свои гранки од Индија до крајната граница на Европа...“.401
Се работи само за Белци. Бидејќи Индија била на темната раса, од неа на запад се движеле Индијците. Тие до новата ера стигнале до Месопотамија. Ова се потврдува со биволот, кој до новата ера дошол доп Месопотамија. Напротив, со говедото…кон исток оделе Белците. Такви биле Ведите со санскритски јазик, кој бил
тн.словенски. Нивното говедо стигнало во Индија: Зебу, б=в, у=датив со с=генетив,
Зевс. Со ова се потврдува, Индогермани и Индоевропјани е само факлсификат.
П.Поповски наведува: “Силна поткрепа на ваквото становиште наоѓаме и во
еден француски текст од 1772 година. За него може да се рече дека преставува резиме на се што се однесува за Античките Македонци, во ‘неолитската епоха’. Во
овој исклучително важен документ за историјата и науката, се вели: ‘…Пелазгите
биле првите жители на просторите на Балканот,во Македонија,Грција и Италија’.402
Тогаш дошло до поделба на тој супстрат, но и понатаму останал цврсто поврзан меѓусебе. Во врска со тоа во текстот стои напишано: ‘...постојат две гранки на Пелазгите, една Источна- во Македонија и Грција, втора западна- во Италија. Нивното
доаѓање на тие простори се врзува со 2000-та година пред Христа’.403 Тројанците
во Мала Азија, според овој текст, ‘биле Пелазги, како и Сабините во Италија’. За
нив се вели дека биле ‘...најстар огранок на големата маса од Пелазгите’.404 Тие “...
Пелазгите, го населувале , речиси, целиот простор на Европа’.405 Меѓутоа, подоцна,
по инвазијата на Аргилксите Шкоти од север, кои живееле во подножјето на северните британски планини, во областа позната како British albanien, биле потиснати
‘...истерани и сведени на степен на инфериорност од новодоселената раса...’.406Новодоселените Данајци во Мореја, на Јужниот Балкан ‘ги лишиле Пелазгите од сите
природни добра’. Подоцна, ‘кога Грците се востоличиле во Јужна Италија, кои самите ја нарекувале Голема Грција (Магна Греика, Р.И.), од старите жители, ги зеле
најдобрите области’407“.
Се бара врската со Тројанската војна. Нејзиниот ракопис бил пелагонски.
Скотите биле според скот, тие како скотој таму биле колонизирани.Нивната носија,
фустанчиња, накитени, се како во пелагонските села, на пр. Кукуречани, со својата
гајда за која е неопходна овчја кожа, а таа била од македонска=балканска овца итн.
Францускиот научник и дипломат, Лефевре, ги истражувал Склавините. Тој
дошол до заклучок, дека тие биле “првите жители на Балканот и Европа“.408 Па тој
пиши: “...Словените не ги спречува да се најдат во Европа во најдалечните временски епохи на индоевропски говори. Нивната граматика носи печат на апсолутна
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архаичност, особено во деклинацијата“.409...“...Групата словенски јазици преставува
големо јазично единство, што значи дека се работи за многу стара цивлизација“410
која “од најдалечните времиња суштествувала на европските простори“...“единството во јазичниот поглед“...“преставува главна особеност на древното словенско
стебло“.411
Прикот за нив во Европа и Мала Азија вели: во “...најдалечните времиња“.412
…“Нивните ограноци од далечниот Исток достигнувале дури до Атлантикот“413
Се работи само за Белци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Пиктет тврди: “...Словените на европски простори биле присутни во V-от и
VI-от век пред Христа“...“...дошле од Азија...“414По нив дошле “...Хуните, Аварите,
Бугарите, Хазарите, Унгарците и Печенезите, кои навлегувале во орди од Азија, како страв и трепет за Европа“.415
Бидејќи поимот Склавини не бил познат пред 5-от век н.е., се работело само
за Белци, чии тн.словенски поими постоеле пред наведениот век, дури пред Христа.
Следи вторите да бидат Монголи, кои навлегувале како орди и степски народи.
Фререт имал “...многу високи идеи за староста на Словените“.416 ... “словенскиот јазик е мајка на трачкиот и на грчкиот јазик“...“...кај негрчкото население на
Балканот...кај современите Македонци“...“се задржал и до денешни дни“.417 Само
домородци на Балканот со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Секако, за да се потврди каква била вистината, се наведува што денешните
автори говорат за својата “Карпатска теорија“, со своите Заткарпати, кои имаат
четири страни: исток, југ, запад и север. Сите народи од сите четири страни пишат,
нивниот народ дошол од Заткарпатите, кои биле четворострани. Меѓутоа, точна е
само руската северна страна, чии Заткарпати биле/се Балканот. Тој бил Илирија, а
според Нестор Киевски (11-12 век), Русите потекнале од Илирија.
Поради Заткарпатите има збрки. Следи домородци, Балканци, со дојденци,
Склавини, да говорат ист јазик. Полскиот византолог П.Шафарик пишува: “...Новодојдените се измешале како со свои еднородни браќа. Тие се измешале со Илирите,
Либурните, Венетите, Дарданите, Трибалите, каде што живееле Словените староседелци...Староседелците и новодојдените зборувале на ист словенски јазик со малку
различни дијалекти...“.418 (Место Словени треба да стои Склавини, Р.И.)
Полскиот поет, публицист, славист и историчар, Антон Мицкијевич (17981856), напишал: “...Значи, гледате, господа, дека словенски народ имаше не само во
Северна Грција, каде што се наоѓа и денес, не само во Македонија и Тракија, туку и
целиот Пелопонез, како земјоделски народ, како роби на Ахаите и на другите Грци...“.419
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Фасмер истакнува дека “Велегезитаи, чија област во 12 и 13 век се викала
Велегезас“...“чие образување воочливо се всогласува со името на Антите Тазиархос
Доврагеас“...“Конечно од 15 век уште за понатамошниот живот на Словените на
Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на пaтувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомени, чие постанување (BuzeskulFestschrift стр. 397фф) го поставил во 1412-1418 година. Таму Гркот (Ромеец, 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 Зиготите на
Пелопонез“. Значи, Еладците, Македонците и тн.Германи говореле склавински=тн.
словенски. Тоа било не само во 15 век, и многу потоа: само варварски=пелазгиски.
ОД СКЛАВИНИ ВО СЛОВЕНИ
Степан Антолјак, во “Средновековна Македонија“, Мисла- Скопје, 1985, на:
Стр. 84. “Ако таа чума, како што пишува Теофан, била во шестата година од
владеењето на Константин V (741-775), тогаш тоа е во 746 или 747 година.
Во тоа време уште се силни Склавините во Македонија, кои тој ист цар ги
зазел и опљачкал во 758/9 г. и нејзиното население го потчинил под своја власт. Но
сите вакви репресалии не ги застрашиле архоните словенски во другите склавини
(на пример брегот на Грција, источно од Солун), кои продолжиле со својот стар начин на живеење“.
Стр. 122: “Виталноста на македонските склавини, а посебно на оние што се
простирале во близината на Солун и Тракија, била очигледна и за време владеењето на Михаил II (820-829), против кого тие се бунтовале. Овде голема улога одиграле токму склавинијата во околината на Солун, каде што нејзиниот анонимен водач кренал востание во 836/837 година“.
Стр. 133: “Така, склавинијата во која живеело племето Драговити, се простирала западно од Солун.Подоцна, оваа склавинија во втората половина на IX век,
ќе добие име по тоа племе Драговити, а ќе добие тогаш и свој епископ.
Соседната склавинија, во која живееле Сагудати, исто така се простирала
западно од Солун, т.е. помеѓу Верија, кој бил главен град. Овие Сагудати, кои всушност живееле по должината на морскиот брег, се занимавале со поморство. Склавинијата во која живееле Велегизитите се простирала околу денешниот Волоски Залив во Тесалија. Таа склавинија Теофан ја нарекува Велзитија (Βελζιτια).
Во подалечната околина на градот Солун се наоѓала склавинијата на племето Вајунити кое конечно се настанило во пределот на Епир, под името ‘Bagenatia’.
Склавинјата пак наспроти Берзитите, за кои тврдат дека се Брсјаци, се ширела веројатно на север од Солун и тоа некаде во денешната наша Македонија. Тој
предел Теофан го нарекува ‘Берзитија’ (Βηρζητια).
Слично на останатите словенски племиња, свои склавини веројано имале и
Ринхините и Стримонците. Бидејќи во изворите тие се споменуваат обично едни
покрај други, би можело да се претпостави дека првите живееле во областа на долна Струма, на Серското Поле, источно од езерото Тахино, а другите во поречието
на реката Струма.Затоа подоцна Стримон се наоѓал во посебна положба на една бивша склавинија.420
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Заедно со овие постоеле и други македонски склавини, населени со за нас
непознати словенски племиња“.
Се кажа: “Овие Сагудати, кои всушност живееле по должината на морскиот
брег, се занимавале со поморство“. Бидејќи Скитите (Готите=Татарите) никогаш не
биле поморци ниту земјоделци со сточари, не можеле од скитските простори да
потекнат земјоделци со сточари и поморци: Брзјаци=Брсјаци, со Драгор од драга ?!
Следи во секој склавина било едно склавинско племе. Сите тие морале да
бидат еден народ Склавини,што никогаш не важело за Провинцијарите и Темарите.
Стр. 159: “...Каменијат зборува исто така и за Словените кои под раководство на архоните живееле во темата Стримон и ги нарекувале Струмјани. Овие како
и Словените од околината на Солун биле поврзани со Византија. Ова укажува на
фактот дека според името, некои од склавините се уште постоеле. Како доказ се
смета ‘Vita Methodi’, дело што настанало во првите десетлетија на X век, каде се
зборува за ‘књажение...словенско’, т.е. за словенско кнежество, што византискиот
цар му го предал на управување на Методиј. Оваа склавинија најверојатно се наоѓала во околината на Солун. Тоа значи дека Методиј управувал во неа како архонт
кон крајот на првата или во почетокот на втората половина на IX век“.
Се рече: “каде се зборува за ‘књажение...словенско’, т.е. за словенско кнежество“. Па неможело во Склавинија да биде Словенија, а склавинскиот јазик словенски. Овде се работело само за области=склавини, а не за слово до Словени.
Стр. 164 стои: “Имено, токму за време на царувањето на Лав VI Мудриот
(886-911) византиска Македонија била поделена на три теми: Македонија, Стримон и Солун и секоја од нив имала свој стратег“.
Стр. 207 пиши: “Врз основа на Константин VII во западните теми спаѓале и
Солунската тема или архонија како и темата Пелопонез. Само Солунската тема била многу помала од темите Македонија и Тракија...“.
Се говори само за области: на варварски=пелазгиски склавина и коине тема.
На стр. 193 Антолјак кажува за “доаѓањето на престолот на необразованиот
војник Михајло II (820-829).
За време на неговото владеење и македонските склавини се придружиле на
големото востание на Тома Словенот, кој од 821-823 г. го опколил Цариград. Имено, овој ‘тиранин’ добил голема воена сила и од делови на Азија и Европа, Тракија,
Македонија, ‘Тесалонија’ и околните склавинии...“.
Значи, ништо немало словенско, туку само склавинско со Тома Склавинот.
На стр. 199 стои: “...на почетокот на владеењето на царот Михаило III (842867). Тогаш е донесена и одлуката на Михаило на солунчанецот Методиј, син на
византискиот друнгар Лав, да му додели едно словенско кнежество во околината на
градот Солун...“. Во фуснотата стои: “Сите солунчани говореле чисто словенски, се
вели во Vita Methodii...“.
Па Солунчани можеле да говорат само склавински, никако словенски.
Ова се потврдува со наводот на стр. 209: “Таква била состојбата во околината на Солун, каде што Словените живееле густо населени во своите склавини. Со
нив во мирно време успешно тргувале солунчани, кои, како што е познато, го знаеле нивниот јазик...“.
Биле само Склавини. Никаде во изворите не стојат Словени, туку Склавини.
Меѓутоа, авторите си ги читале склавина како славина, како тие да биле неписмени.
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П.Поповски пиши: “...Кон ова сведоштво би го додале и средновековниот
наративен споменик, познат под името: ‘Панонско житие на Кирил’, од крајот на X
век. Од ова наративно дело, составено врз основа на стари летописи, дознавме дека
византискиот импер. од македонско потекло Михаил III Палеолог (842-867), кога
примил писмо од моравскиот кнез Ростислав (816-970), во кое го замолил да му испрати мисионери, ‘способни да можат да ги проповедаат вистините за христијанската вера’, го повикал кај себе Кирила Филозоф, на кој му го прочитал писмото од
кнезот, по што му се обратил со зборовите:
‘...Ги слушаш ли филозофе овие зборови ? Никој друг, освен тебе не може да
го сврши тоа. Еве ти многу дарови, и кога ќе го земеш брат ти, игуменот Методиј,
оди ! Зашто вие сте Солунци, а сите Солунци зборуваат чисто словенски’ или, како
што стои во самите наративни извори: ‘...(немам фонт, Р.И.) ...СЛОВЕНСКЪ... ...“.
Моравскиот кнез бил Склавин.Пак, околу темата=областа Солун имало мноштво склавини=области. Токму затоа Браќата Солунски говореле само склавински.
Следи не било можно во Склавините да се говорело не склавински туку словенски.
Инаку е познато, склава=с клава, с=само тн.словенски префикс, клава на битолски: клава без в кла исто така битолски, ама и клаи=клай=клај. Бидејќи Белците
именките ги правеле со в-н-т, и тоа на почетокот-средината-крајот, тие можат да се
отфрлат. Меѓутоа, никогаш не било можно од склава да го нема к за до слав-а. Ова
се потврдува со на латинскиот јазик: Enklave=e (a) n klave, Exklave=ex klave. Значи,
поимите со различно значење: склава=област и словен од слово, Божјо Слово.
Антолјак на стр.20 пиши: “За Кирил и Методиј и нивното дејствување главни извори се: Житието на Константин, Житието на Методиј (или Панонски легенди) и Пофалба (Пофално слово) на св. Кирил и Методиј.
Житието на Константин најверојатно е напишано под надзор на Методиј, зашто за него концизно е прикажана начелната одбрана на словенската литургија и
словенскиот мисионерски метод на работа. Пишувано е со полна историска веродостојност, реторички и панегирички, но без поголемо легендарно претерување. Денес се зачувани во 30 ракописи, од кои 4 се наоѓаат во СФРЈ, додека останатите се
во СССР. Најстарите ракописи потекнуваат од XV век и врз основа на ова житие
може приближно да се реконструира првобитниот текст од IX век“.
На стр. 199 стои: “...на почетокот на владеењето на царот Михаило III (842867). Тогаш е донесена и одлуката на Михаило на солунчанецот Методиј, син на
византискиот друнгар Лав, да му додели едно словенско кнежество во околината на
градот Солун, со задача таму да ги проучи словенските обичаи и навики, како што
пишува во Vita Methodii, напишано во првата деценија на X век“.
На стр. 205: “Токму пред таа година, кога Борис со својот народ бил принудно покрстен (864), тргнале браќата Константин и Методиј како мисионери во Моравија...“...“Со смртта на Константин...неговиот брат Методиј, моравски архиепископ, кој о. 881/2 г. тргнал за Цариград преку Далмација за Драч. Одовде се упатил
по копнен пат за византиската престолнина. Имено, тој од Драч се движел по т.н.
пат Via Egnatia, на кој се наоѓале, меѓу другото, и Охридското Езеро со истоимениот град, како и Хераклеа Линкестис и Солун...“.
Видливо е дека византиските извори биле југословенски и руски.
Русите биле Рецкари (Рунари), затоашто тие пишеле со рецки (руни). Кога
Браќата Солунски биле во тајна мисија во Русија, тие виделе дека Русите имале пр-
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еведи на делови на Библијата со рецки и затоа тие се нарекувале “роцки народ“. Со
руни пишеле и Етрурците, создавачи на Рим. Следи тие биле Рунари. Кога тие го
превзеле словото, тие се изјаснувале за Словени. За нив како Словени говори Стефан Византиски. Иако тогаш Русите и Етрурците, кои биле Венети=Илири, го имале тн.словенски бог Перун, Русите уште не станале Словени. Тоа било можно само
од мисијата на Солунските Браќа. Од нив Русите го превзеле коинското слово, со
кое го ширеле христијанството кај Повеќебожците=Хелените Русите. И тек потоа
Русите станале Словени. Тие за првпат за Словени се изјасниле дури во 860 година,
што го соопштил цариградскиот патријарх Фотиј. Со ова се потврдува дека поимот
Словени произлегол од слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово.
Се работело само за Склавини за области, а не Словени според Божјо Слово. Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: “Словен од слово : реч“. Кај Вајганд
и други постои и Божјо Слово. Да се додаде и дека логос се преведува со слово
(реч). Вековната евангелска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата
епохална работа во името на Склавината гласи: “Во почетокот беше Словото, и
Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, сé низ
него нестана и без него ништо не стана, што настана...“. Следи Божјото Слово според Слово да е сосем друго од склавина за област, што се гледа и од следново..
Царот Михаил за одењето во Моравската мисија му се обратил на Константин: “Вие бојеста Солуњани, да Солуњани вси чисто склавински беседјут“ (“Вие
сте Солунчани, а Солунчани сите чисто склавински зборуваат“). Во Житието на
Методиј се говори, “братот наш Методиј...во негови раце се...сите склавински земји“ итн. Поп Дуклјанин нивниот татко го нарекува “Патрициј Леон“, имал висока
воена функција и бил друнгар, т.е. потстратег, заменик стратег на солунската тема.
Значи, не се работи за некакви склавински и тематски народи, туку самиот
поим склавина на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, тема на коине, провинција на латински и сатрапија на старо- и новоперсиски означувале само област.
Токму затоа се говори за обласен јазик, ништо друго. А доказ е што имало солунска
тема, а не солунска склавина...Со тоа што авторите говорат за склавински народи, а
не за сатрапски, провинциски и тематски, видлив е фалсификатот само за склавини.
Се ова се гледа и од “Солунската легенда“,каде се кажува: “Кириле, Кириле,
оди во распространетата земја при склавинските народи, наречени Блгари“. Значи,
една земја на (повеќе) склавински народи наречени (како повеќе народи) Блгари.
Па тие како припадници на народната=булгарната Охридска архиепископија и друго не можеле да бидат, освен Булгари. Меѓутоа, вакви имало не само на Балканот,
туку и на тн.германски простори, само Склавини. За дополнување, Цариградската
патријашија владеела само на дел од Тракија, другото било под Охридската црква.
Значи, Русите од “роцки народ“ за првпат се изјасниле за “словенски народ“
во 860 година. Тоа од него го превзел кивескиот свештеник Нестор (11-12 век). А
од овој Мавро Орбини, според кого имало масонски ред. Од него следеле другите...
Орбини пиши: “...Не треба да се прави разлика меѓу Словените, Антите, Венетите, Илирите, Дарданците и Сарматите...Тие се еден ист народ...Иако носат различни имиња, кои несомнено, предизвикуваат збрка, меѓутоа раководејќи се по јазикот и обичаите, сепак, и припаѓаат на една иста нација, на словенската...Тие се
потомци на древните Анти и Венети...“.421
421
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Меѓутоа, Орбини пиши за Слави.Тоа е само за Склави, за област, обласници.
Ова може да се види и на корицата на неговата книга, каде стои Европа, Азија и
Африка. Токму на трите континенти имало склавини. Ако тие би биле еден народ,
сите Склавини во трите континенти би морале да бидат Склавини. Бидејќи тоа не
се прифаќа, се потврдува, поимот Словени бил само политички, ништо повеќе.
Ова се потврдува и со други автори, кои говорат дојденците и домородците
зборувале еден ист јазик. Следи заклучокот, никогаш немало дојденци Белци од
скитските=готските=татарските=бугарските=арнаутските...простори.
Следи Шафарик да соопштува дека “по масовната колонизација Словените
се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со
Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, “староседелците и новодоселените зборувале на ист словенски јазик со малку различни дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот“..“Словенското население кое
живеело на арванитските простори не било мало, поради што тоа не се изгубило во
другите инородни племиња“. Значи, се говори само за Пелазги со пелазгиски јазик,
а ваков се говорел во Елада, Арбанија... и во 19 век. Нивниот јазик бил склавински.
СКЛАВИНСКИ ЈАЗИК НА КИРИЛ СОЛУНСКИ
Авторите од 19 и 20 век говорат, Грците на “дивјаците“ Словени, облечени
во кожи, им создале јазик и писмо. Се поставува прашањето, зошто денешните Еладци, тн.Грци, од 1913 година се македонско уништуваат, дури и нивниот Буквар, а
до денес Македонците ги одродуваат ? Зошто Французите, Германците, Англичаните..., кои до 19 век не знаеле кои биле, денес ги одродуваат тн.Словени... ?
Одговоро е јасен. Тн.Европјани биле дивјаци, канибалисти...Следи тие никогаш не се бавеле со наука. А тоа било се до крајот на 18 век, од кога тие почнале да
се осознавуваат. Со тоа тие успеале да ги истребуваат со милениуми осознаените
Македонци, кои на нецивилизираните Европјани им предале цивлизација и се со
неа поврзано.Меѓутоа,Европјаните продолжуваат со своите фалсификати...да ги уништуваат Македонците и нивните Бриги, од Бригија, која била Европа, со тн.Троја.
П.Поповски пиши: “Кон овие вести заслужуваат внимание и податоците
што ни ги дава Киевскиот монах и хроничар, Нестор. Во своето дело ‘Повест за минатите времиња’, напишано на крајот од XI век, врз основа на стари епиграфски извори,422 Словените ги вбројува меѓу седудмесет и двата најстари народи на светот,
кои пред многу векови ги населувале просторите северно и јужно од р. Дунав, во
Унгарија, Србија, Македонија, Матија (Албанија) и Бугарија, претставувајќи ги како потомци на Илирите. За присуството на Словените на Балканот во континуитет
од праисторијата до нашите дни, вредни податоци ни даваат и познатите ‘Панонски
Житија’. Од ова дело, составено, исто така, врз основа на стари летописи, дознаваме дека византискиот император Михаил III Палеолог (842-867), кој бил од македонско потекло, во IX век му се обратил на Кирил Филозоф со зборовите: ‘...Вие
сте Солунчани, а сите Солунчани зборуваат чисто словенски...’, што значи дека Со422

Nestor, Sobrani Letopis Rusu, I,Praze, 1863, p. 12. Види и: Fr. Miklosich, Chronika Nestoris, Tehtum
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лун од најстари времиња бил населен со венетско (словенско) население. Во прилог
на овој податок сведочат и записите содржани во Зборникот на настапи и односи
кои владееле на почетокот од VII-от век на Балканот, познат под името ‘Чудата на
Свети Димитрија Солунски’. Во овој споменик, кој преставува капитално дело, исклучително значајно за историјата, стои запишано дека кога водачот на словенските племиња, познати под заедничкото име Ринхини, кнезот Хацон, на почетокот од
VII-от век влегол тајно во Солун, со цел да најде бајачка која ќе му претскаже‘кога Солун ќе падне во рацете на Словените’, бил пријатно изненаден кога бајачката, по име Ана, му рекла дека е ‘Славјанка’.423 Духот на мелодичниот словенски
збор го почуствувал и на улиците од Солун. ‘Кога шетал низ градот, минувачите од
едната и од другата страна на улиците зборувале на славјански’, односно ‘на јазикот на кој и самиот зборувал’. Тоа му влеало надеж дека при евентуален напад на
Солун за неговото ослободување од Ромеите, ќе ја има подршката од градското население, кое било македонско, освен властите“. (Властите биле ...коински, Р.И.)
Просторите северно од реката Дунав не биле населени, што го потврди Адран (2 век н.е.)..., а тн.Словени биле само Склавини, кои биле обласници. Ова се потврдува со наводот, што Кирил живеел во темата Солун, но не во склавина, а темата и склавината била област.Следи тој како Темар да зборува исто како Скавинар.
Значи, народот во сатрапиите, провинциите, темите и склавините било ист, Белци.
Ова се потврдува со наводот, кога Склавинот Хацон влегол во темата Солун, Темарите говореле темарски јазик кој било истоветен на Хацоновиот склавински јазик.
Ова може да се потврди со следниот навот на П.Поповски: “...Ваквиот заклучок се поткрепува и со податокот дека словенските маси, кои во време на востанието на Македонците, на крајот од VI-от век, за изгонување на Ромеите и Хелените,т.е. на остатоците од римската окупација наМакедонија,424за кои византиските
извори соопштуваат дека биле ‘повеќе од пескот во морето’,425 навлегле длабоко во
Мореја и Пелопонез, се измешале со своите еднородни браќа, кои скоро седум
векови биле под туѓинска власт и ‘станале водечка еднородна група која долго
имала превласт над Балканот’.Ваквата поставка ја застапувале мноштво учени...
Маурер, Космински, Грациянски, Скаскин, Удалъова, Ванштајн,Шафарик, Фиестел
и многу други. Сите тие цврсто стојат на становиште дека ‘Словените на Балканот
не се пришелски, доселенички елемент’,426 туку дека ‘во нивните вени тече крв од
еднородните староседелци- од Антите, Венетите, Готите, Траките и Илирите’427...“.
Кога Склавините на Пелопонез имале ист јазик, говор, со Склавините во Либек, залудно се говори дека имало друг еладски народ. Тој говорел на пелазгиски.
423
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Значи, домородци со јазик на Траки...Траки биле Гетите. Готите биле Монголи. Кога Готите тргнале од Балканот во Италија и Континентот, со себе понеле Белци.
Авторите од 19 и 20 век пишат, Гркот Константин Филозоф на Словените
им создал јазик и писмо. Вистината е сосем друга. Тој ништо ново не направил, туку го повторил она што во Египет го направиле Македонците, Бригите, Птоломејци: тие од староегипетскиот јазик, кој како арамејскиот бил дворасен, на Белци и
Црнци, ги отврлиле семитските зборови и создале коптски јазик. Тој бил пелазгиски=тн.словенски, во кого имало тн.Кирилични слова, кои во Македонија биле стари повеќе милениуми преда да се родат Солунските Браќа. Дека Кирил бил само
реформатор на коине, од кого ги отфрлил семитските зборови, се чита кај Вита Константини. Таа никаде не го употребува глаголот создаде туку само состави. Од
германски превод се гледа, не стои глаголот создаде (schaffen) туку само состависклопи (zusammenfassen). Значи, Константин Филозоф ништо ново не создал. Како
потврда дека тн.старословенски јазик бил коинско-пелазгиски јазик е наводот на
Густан Вајганд,кој вели дека на него преводите биле истоветни на коине, без ништо
од него да биде променето. Бидејќи Русите имале македонски говори, македонскиот царски двор го исклучил коине од Руската црква, што се чита кај Оболенски...
Значи, коине како царски бил службен во Цариградската патријаршија, со
јурисдикција на дел на Тракија, а на целиот Балкански Полуостров службен бил
само тн.старословенски. Следи царски јазик на Цар Самоил...Цар Душан...да биде
коине, а нивни црковен јазик тн.старословенски. Самиот Цар Душан се порогласил
за македонски цар. Ова било поради тоа што сите биле Македонци, ништо друго.
Колети-Фарлати пишат: “...уште од средината на XIV-от век хеленскиот јазик (коине, Р.И.) и хеленското писмо биле наполно истиснати од употреба во романските земји и заменети со словенскиот јазик и писмо, со црковнословенско...“.428
Па кога коине бил отфрлен од тн.словенски земји ?! Оболенски: “Нема непосредни докази дека византиските мисионери во Русија намерно ја поттикнувале
словенската народна традиција, но нејзиното брзо ширење по 989 година и потполното исклучување на грчкиот од литургијата- и тоа во време кога Руската црква ја
водат свештеници кои биле поставени од Цариград“. Значи, како што важело за Русија истото важело за тн.романски земја, а ваква била Романија, која се романизирала. Една земја со латински да се романизира, а таа да остане православно, во неа
тн.тарословенски јазик почнал од времето пред што Оболенски говори за Русија.
ТРАКИЈА БИЛА ВО МАКЕДОНИЈА
П.Поповски истакнува: “Во ‘Историјата’ од Херодот, територијата на Тракија во повеќе случаа е нарекувана Македонија. Кога го опишува походот на Мардониј (VI-от век п.н.е.), пловидбата околу Агос и префрлувањето на персиската војска на копното, наместо Тракија, го користи името Македонија.429Разбирливо, зашто и таа територија ја населувале Бригите, т.е. Пајонците, кои биле главна компонента во етногенезата на Македонците. Во неговите записи тоа го поткрепува со
податокот дека, кога во Тракија бил поставен воениот логор од Мардониј, набргу
бил нападнат од Бригите, за кои вели дека ги населувале и тие простори. Името Тр428
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акија Херодот го третира како географски, а не како етнички поим.430 На исто становиште стојат и многу други автори од постаро и поново време. Најдобриот познавач на историјата на Македонија и Балканот, Хамонд, потпирајќи се врз стари
летописи, константира дека ‘името Тракија претставува повеќе географски, одошто
етнички поим’,431 поткрепувајќи го со податокот дека на тие простори живеело истородно население како и на територијата во Македонија“.
Страбо во неговата Географија пиши: “1) Моето соопштување завршува на
запад и на север, со племињата од Епир и од Илирија и на исток со оние на Македонија до Визант“. Значи, Македонија била до Визант. На стр. 56 има карта, со текст: “Древна Македонија. Македонскиот Полуостров, Егејскиот Архипелаг и Крит
во ‘Cosmografia tabula’ од Ptolomai Claudii од 75-та година од н.е. Според оваа мапа, Македонија се простирала од Пелопонез на југ, до Далмација на северн и од
Драч и Скадар на запад, до Тракија на исток, која била нарекувана Македонија“.
Македонија подпаднала под Рим. Жителите на Римското Царство биле само
Ромејци. Ова останало дури во 19 век, што важело и за Елада со селото Атина.
Македонците покрај Ромејци понатаму си се нарекувале и Македонци.
За Македонците важни биле центрите Цариград, Солун и Сердика (СардикаСредец-Софија). Според Цирер, “пет години по смртта на царот Константин, кога
народот веќе го нарекува ‘Великиот’, се одржал собор во Сердика во Македонија“
на ортодоксната црква. За Пловдив говори Џон Барбари (1665), кој порано се викал
Пенерополис, сега се вика Филиполис според Филип Македонски, кој го основал
градот, до реката Хербос (Марица). Така, за Македонците Софија била центар и
станала главен град на новата држава наречени Булгарија.
Стјепан Антолјак432 наведува: “Некаде околу 837 г. (или нешто порано), според анонимната хроника на Георгиус Монахус Континуатус, повторно се споменува темата Тракија и Македонија. Само овде се наведува дека за време на владеењето на царот Теофил (829-842) стрателатес (т.е. воен заповедник) во Македонија бил
Кордила а заменик му бил неговиот син Варда, додека за тоа кој бил заповедник во
темата Тракија, нема вести. Во оваа Македонија се ноаѓала Одринската област (Одрин), каде за време на царувањето на Михаил I Рангабе бил роден подоцнежниот
цар Василиј I (867-886).
Во времето, кога се кренала склавинијата во близината на Солун, каде што
се упатил бугарскиот хан, во областа помеѓу Серет и Прут се побуниле и кренале
востание оние Македонци кои ваму присилно ги преселил Крум. Кога против нив
се упатил комитот од блиската област за да ги совлада, тие за свои водачи ги избрале Цанц и Кордила и почнале да запленуваат и да убиваат Бугари.
Бидејќи Бугарите не можеле да ги совладаат Македонците, тие се обратиле
за помош до Унгарците. Но и тие не успеале да ги оневозможат бунтовниците, меѓу
кои се наоѓал и младиот Василиј (I) со своите родители, за да се вратат среќно во
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Македонија со византиски бродови, во својата татковина (...είς Μακεδοναν, είς τήν
ίδίαν χώραν).
За време на ова свое враќање Македонците, а и нивни одделни млади старешини (исто така родени Македонци), особено се истакнале во борбите против Унгарците, и поради тоа биле наградени од страна на царот.
Инаку, За Македонија (Makadunia) пишува Ибн Хордадбах, еден од нависоките цивилни чиновници на багдатскиот калифат, во своето дело, составено помеѓу
840 и 845 година. Овој писател ја лоцира Македонија на југ од Тракија, и пишува
дека нејзините граници се на исток: Долгиот ѕид на југ ‘Сириско‘ Море, на запад
земјата на Словените (al Scalava), а на север земјата на Бугарите (Борган). Натаму
кажува дека должината на оваа провинција е 15 дена одење, а ширината 5 дена и
дека има три утврдени места.
Овој современ извор го потврдува нашето мислење дека Македонија (темата) се простирала многу подалеку, особено спрема југ и на запад, отколку што тоа
го востановуваат нашите и странските научни работници.
Ваквиот опис на наведениот арапски писател за византиските краишта, па со
тоа и за Македонија, се однесува, по се изгледа, на почетокот на владеењето на царот Михаило III (842-867). Тогаш е донесена и одлуката на Михаило на солунчанецот Методиј, син на византискиот друнгар Лав, да му додели една словенско кнежество во колината на градот Солун, со задача таму да ги проучи словенските
обичаи и навики, како што пишува во Vita Methodii, напишано во првата деценија
на X ...
На чие чело од веќе наведените склавини во околината на Солун стоел Методиј, не може понлиску да се одреди“
Се говори за склавинско и тематско уредување на областите. Како што бил
Склавин во подунавската Склавин царот Фока од династијата на Јустинијан, истото
било и со Василиј. Со ова се потврдува, поимот Склавина се истоветил со Словени,
два различни поими: првиот за област, а вториот за слово. Значи, само фалсификат.
Најдобар доказ е “склавинијата во близина на Солун“...“да му додели една
словенско кнежество во колината на градот Солун“. Овде следи фуснота: “Сите солучани говореле чисто словенски, се вели во Vita Methodii (F. Šišić, Povijest Hrvata
u vrijeme narodnih vladara, Zagreb 1925, 366). Па никаде не паѓа збор за било какви
Словени, туку само Склавини. Затоа “...‘Сириско‘ Море, на запад земјата на Словените (al Scalava), а на север земјата на Бугарите (Борган)“: Словени=Склави.
П.Поповски вели: “Освен Тракија, името Македонија во далечното минато
го носеле и многу други територии во Азија и Африка. Burnof соопштува дека областа околу градот Александрија во Египет во времето на македонската династија
Птоломеи била нарекувана Македонија. Со тоа име била нарекувана областа Анталија и областа околу градот Антиохија во Сирија. Според древниот историчар Festi,
во сите тие области живеело еднородно македонско население Анти и Венети, т.е.
древни Македонци, вклучувајќи ги и сите острови во Егејското и Средоземното море, меѓу кои и островот Крит. ‘Овој остров’ вели Festi, 6ил населен само со етнички
Македонци’.433 Во еден подолг историски период се името Македонија била нарекувана и територијата меѓу реките Дњепар и Дњестар во Сарматија, денешна Украина и Русија, која подоцна го добила називот Бесарабија, денес Молдавија. Стану433
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ва збор за територија во која ‘од областа Крума биле преселени пленетите Тракијци, кои себе си се нарекувале Македонци’. Самите тие податоци доволно јасно
говорат дека македонскиот преселнички елемент, на која страна и да мигрирал, во
неговото срце го носел името Македонија и го насадувал таму каде што наоѓал поволно тло. И не само името Македонија. Со себе носел и стотици и илјадници топоними кои ги расеал по целиот свет, во: Европа, Азија, Африка и Америка. Само во
Соединетите Американски Држави има над 30 населени места кои го носат името
Македон, Македонија и Македонка...“
Се истакна: “Во еден подолг историски период се името Македонија била
нарекувана и територијата меѓу реките Дњепар и Дњестар во Сарматија, денешна
Украина и Русија, која подоцна го добила називот Бесарабија, денес Молдавија“.
Ова говори, северно од Дунав со Црно Море биле простори на Монголи, а вакви
биле Скитите.Биле познати Келто-Скити, Белци населени на просторите на Скитите, на чии простори се појавиле и Сармати. Па Сармаите како коњари биле Скити.
П.Поповски пиши: “Има многу документи кои посведочуваат дека во еден
подолг историски период и Тракија била нарекувана Македонија. Древниот историчар Симеон Магистер соопштува дека уште во VII-от век н.е. територијата на таа
земја го носела името Македонија. Притоа го опишува случајот со бугарскиот цар
Крум, кој тракиските жители од Одринско ги преселил во подунавската Бугарија,
за кои вели дека себеси се нарекувале Македонци. Овој средновековен хроничар
тврди дека ‘тие жители и од страна на голем број византиски хроничари се нарекувани Македонци’.434 Подоцна ‘кај тие присилно отселени Одринци, се родил малиот Василиј, син на родители Славјани, станал византиски император, кој себе си
се нарекувал Василиј Македонски’.435 Овие податоци ги потврдуваат многумина
други автори. Ќе приведеме само неколку автентични сведоштва. Имено, средновековниот историчар Калужниацки соопштува дека многу патешественици, кои од
Средна и Западна Европа патувале во Константинопол, територијата Тракија ја нарекувале Македонија. Податок што зборува дека таа територија, всушност, влегувала во составот на Македонската држава.436 Историчарот Broqulere, кога во 1433
година минал низ Тракија, таа територија ја нарекол Македонија, а градот Пловдив
‘Филипи престолнина на Македонија’ (во ориг.:‘Philipopoly qui est la chief de la Macédoine’).437Такви сознанија за Тракија имал и историчарот Рамберти. Кога во 1513
година пропатувал низ Балканот на пат за Мала Азија ‘Тракија ја нарекол Македонија’, а градот Пловдив Филипи престолнина на Македонија’ (во ориг.: ‘E Philipopoly nelle Macedonia’).438 Еден друг историчар, Fresne-Canaye, истражувајќи на Балканот, во 1573 година, во своето дело напишал: ‘...минав низ Македонија, каде што
го посетив и градот Филипи...Филипи е престолнина на Македонија’ (во ориг.: ‘Philipopoly qui est la chief de la Macédoine’).439 Тие исти податоци ги среќаваме и кај Lichtensten и Neiczschitz. Првиот научник на Балканот престојувал во периодот меѓу
1585-89, а вториот во 1634 година. На многу места во нивните дела територијата на
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Тракија е нарекувана Македонија, а градот Филипи (Пловдив) како престолнина на
Македонија.440Neicyschitz,опишувајќи ја Македонија,како древна земја, откако укажува на податокот дека во таа земја се родило првото фонетско (гласовно) писмо
на европскиот континент, со одбрани зборови го величи Филипи (Пловдив), нарекувајќи го ‘царски македонски престолен град’ (во ориг.: ‘die königliche macedonische Residenz-Stadt’), ‘кој лежи во многу старото прочуено царство Македонија до
падините на планината Родопи’.441 Со одбрани зборови за тие места пишува и англичанецот Burnoff, кој на балканските простори престојувал во 1636 година. Градот Филипи (Пловдив), го нарекува ‘престолнина на древното Македонско Царство’,
кое според него, ‘лежи во срцето на Македонија, меѓу Драма и Кавала“.442
Бидејќи поимот византиски не бил во употреба, населението било само ромејско во државата Ромеја. Во неа немало Славјани (Словени), туку само склавини,
кои означувале области. Со тоа што Василиј I Македонски бил Склавин, се потврдува, никогаш немало некаков народ Словени, туку Склавините биле само Ромејци.
Кога поимот склавина на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил променат
за област со поимот тема на јазикот коине, повеќе немало Склавини, туку Темани.
Дека таков народ со посебен јазик нема е доказ англискиот автор со венетско=тн.
словенско презиме Бурнов, в=ф, кој во 17 век ја посетил Македонија.
БУЛГАРИТЕ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ
П.Поповски продолжува: “Овие сведоштва говорат дека територијата на Тракија од најстари времиња влегувале во составот на Македонската држава, што не е
без основа, бидејќи на целиот тој простор живеело еднородно македонско население. Самиот факт што жителите на градот Одрин и во неговата околина биле Македонци,443 доволно аргументирано кажува дека македонскиот етнос допирал до најдалечната точка од Источниот Балкан, до Хелеспонт (Босфор) т.е. до Константинопол. Во тој античко-македонски етнос спаѓа словенскиот444 елемент во Бугарија,
кој денес се декларира како ‘протобугарски’, што е без основа и логика, бидејќи
општо е познато дека тие т.н. ‘протобугари’ биле Татари, т.е. Монголи. Според тоа,
во заблуда се бугарските историчари, кои од словенскиот (македонскиот) ариевски
елемент во таа земја се обидуваат да создадат, некаква, смеса од два спротивни раси (од источна жолта и северна бела раса), т.е. некаква, недефинирана ариевско-монголска нација.Називот ‘Бугарин’- ‘Бугари’, не се македонски (словенски), туку туркмено-татарско-монголски.445Македонската наука откри дека самото име ‘Бугари’
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во историјата на балканските народи, т.е. во бугарските наративни извори, по прв
пат е споменето во 1378 година во една грамота посветена на Рилскиот манастир,
во која Черноризец Храбар се прогласува за ‘Бугарин’, а не во предисторијата како
што тврди бугарската романтичарска наука. Тоа значи еден милениум подоцна. Во
споменатиот средновековен споменик стои напишано:
‘...Българин ‘човек од основното население на България, стб. Българскь (Черноризец Храбър). Ми българино въ Рила (Рилска грамота от 1378 г.)’ ’.446
Овој фрагмент од ‘Рилската грамота’, прв и единствен документ до 1378 година во кој се споменува името ‘Бугарин’, со кој се открива вистината за фалсификатите со кои се служела бугарската наука...Во овој контекст е и прашањето: како називите Бугарија, Бугарин и Бугари, во етимолошки поглед се толкуваат кај одделни земји и народи.На пример, терминот ‘Бугари кај Унгарците447 значи најдолна
класа’,448 додека во речникот на современиот грчки јазик’, името ‘Бугарин’ значи
‘простак’.449...“.
Да не се изуми дека поимот Булгар е само тн.словенски, без л Бугар=б угар,
Угарит=угарит-и, б=в. Следи булг=бург, Бургас, волг=волк=Volk, полк, полка...
П.Поповски, на стр. 77, во фуснота 126, наведува: “Бугарскиот цар450 Крум
(803-814) за да го спречи навлегувањето на Хуните од североисток на Балканот, од
околината на Одрин ги преселувал жителите од неколку села и ги населил во Северна Подунавска Бугарија. Византискиот историчар Симеон Магистер соопштува
дека ‘жителите од тие села си се нарекувале Македонци’. Од тоа население подоцна произлегол македонскиот византиски император Василиј II Булгароубиец (9861025). Последниот, гневен поради таквиот потег од царот Крум, се заклонал дека
кога-тогаш ќе им се одмазди на Бугарите-Татарите. Тој, имено му забележувал на
царот451 Самоил (976-1014), што во неговата армија ангажирал воени платеници по
потекло Татари. Според Магистер, својот завет Василиј II го исполнил во 1014 година. Дознавајќи дека Самоиловата војска во колината на планината Беласица се
authentisch. Geltende latein. Bibelübersetzung) : vulgo (gemeinhin)“. Значи, вулгар=булгар е народно,
волг=волк=Volk, фолк=полк до полка...Да се спореди со вулг=булг=бург,Бургас булгарски град итн.
446
Български етимологичен речник, том I, БАН, София, 1971,99...Исто како во претходната фуснота.
447
За Унгараци се употребува поимот Маџар, кој во Битола означува селанец.Ама и Маџир=Маџермаало, за Арнаутите (Татари, Черкези...), како Монголи. Кога во Битола беа собрани Македонците
од тн.Егејски дел на Македонија, тие беа сместени во област. Но никако Маџири кои биле дојденци.
448
Encyclopedia Hamona Hingarica, 01, Budimpesta, 1912, p. 1038. (Будимпешта=будим пешта, Р.И.)
449
G. Babinotis, The Dictunary of moderne Greece, Atina 1998. (Бабинотис=баб ин от ис, бабин..., Р.И.)
450
Бидејќи можел да биде само еден цар со своја патријаршија, царевите од Цариград ги изигрувале
Булгарите. Ова се случувало кога царевите поради принуда од војни со Персијците и Арапите морале булгарскиот крал да го назначат дури и за цар. Следи од Цариград на булгарскиот владетел му се
доделувала и круната цар, но никогаш царот не добивал патријаршија, туку само архиепископија.
451
Бидејќи круни во православието доделувал само царот од Цариград,само тој можел да го назначи
за крал Самоил,синот на македонскиот гувернер Никала, од ист род на Василиј II Македонски. Пак,
цар во православието, кое било македонско, можел да биде само цариградскиот со својата цариградска патријаршија. Бидејќи на Самоил круна за крал и цар му додели папата, кој немал надлежност
во православието,тие биле неважечки.Следи Василиј да ја поврати патријаршијата во архиепископија, таа да подпадне директно под него, како што било со Цариградската патријаршија. Бидејќи со
Пеќката и Трновската црква се вмешал папата, што било од време на Крстоносните војни, двете цркви биле неканонски. Ова се потврдува со Пеќката патријаршија, чиј цар бил Душан. Тој самиот се
прогласил за македонски цар, кај него во употреба бил царскиот јазик коине, што било и со Самоил.
Меѓутоа, црковен јазик во двете цркви, што важи за Трновската и Руската, бил тн.старословенски.
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состојат од платеници- Татари, ги опколил и ги ослепел сите до еден, вкупно 15.000
војници“.452
Бидејќи Македонците владееле до реката Дунав, Балканот бил Македонија.
Исто така, како Тракија била во Македонија, која се протегала до Дунав..., што се
чита кај Херодот, Македонија со својата Тракија била до Дунав. Крум за да го спречи навлегувањето на други Хуни (Скити=Татари), тој преселил одрински жители.
Нивно чедо бил Василиј I Македонски, кој ја основал македонската династија. Нејзин бил Василиј II Македонски. За него во ниеден документ не стои, дека Василиј
бил “Булгаробиец“, туку само “Булгароктон“, а октон=октон: октон=окто н, окто,
окати, окото да го окати, оковадач. Никогаш немало етнички народи, туку само верски. Бидејќи во војската на Самоил имало Богомили, а тие за царот биле неверници, нив царевите им се одмаздувале. Тоа го направил прво Василиј I Македонски на
нивните претходници, а Василиј II Македонски директно на нив. За да се потврди,
дека поимот октон не означувал убиец е доказот што и на Русите нехристијани им
биле вадени очите, а Русите не биле Скити=Татари. Поимот Булгари се однесувал
само за припадниците на булгарната=народната Охридска архиепископија, па затоа
имало само верски народи: православни под Цариград и Охрид, Латини и Турци.453
Ромејците имале две цркви: царска Цариградска патријаршија, со јурисдикција само на дел на Тракија, и народна=вулгарна=булгарна Охридска архипеископија.Двете биле под царот, кој столувал во Цариград. Токму затоа на Балканот имало булгарски народ, Бидејќи Латините од 10 век почнале да го наметнуваат поимот
Грци,припадниците на Царигрдската патријаршија се нарекувале Грци. Следи Атина заедно со Елада, до 1767 година, биле под Охрид, кога била укината Охридската
архиепископија. А во 1836 година под Соборната црква Свети Димтрија во Битола
која била под Цариград. До денес Еладците во Битола неа масовно ја посетуваат.
По укинувањето на Пеќката патријаршија и Охридската архиепископија на Балканот имало само Грци, припадници на Цариградската патријаршија, и Турци, муслимани. Следи Вук Караџиќ во Виена можел да оди само како Грк или Турчин.
Како што Рим од 10 век врз Македонците го наметнал поимот Греики (Грци), кој бил навредлив за Македонците, тој исто така, успеал да го наметне и името
Византија, Византијци и византиско.Меѓутоа, второво име никогаш не било во употреба. Пак, името Грци се однесувало за припадниците на Цариградската патријаршија. Следи авторите по 1767 година на Балканот познавале само Турци и Грци.
452

“(Спорди кај:Борис Примовь, Македония въ история на българския народъ, София, 1943, 26 и кај:
Драган Ташковски, Самоиловото царство, во: ‘Светлината на минатото’, Скопје, март 1968, 3-29)“.
453
Во “Вечер“-Скопје на директорот на Институтот по Историја од Софија му беше објавен напис за
награда, за секој Македонец, кој докаже дека Самоил бил Македонец, а беше наведена и плочата од
Битола, во која Самоил бил Булгарин...Во весникот Александар Донски се јави со напис, кој не им
помогна на Македонците, туку одмогна. Следи неговиот напис да биде објавен во Булгарија, зашто
со него се потврди, Самоил не бил Македонец, туку Ерменец. Бидејќи прашањето беше само едно,
дали тој бил Македонец, а Донски напишал тој бил Ерменец. Дури Донски за плочата напишал, таа
била фалсификат, повикувајќи се на некои несигурни извори, како што бил единствениот извор дека
Самоил бил Ерменец.Цар Самоил како припадник на Охридската архиепискпија бил само Булгарин.
За доказ може да послужи за Крали Марко, кој за Србите бил Србин. Тој како Самоил бил Булгарин.
Јас за Самоил образложив во весникот. Меѓутоа, мојот напис не беше објавен. Во моите книги пишам, Балканот бил Македонија. Па во битолскиот “Его“ него му беше поставено прашањето, дали
Балканот бил Македонија. Тој одговорил, со нас ќе се смееле Европјаните. Смеата е во тоа, што тој,
како и други, сакаат да “цицаат“ од две мајки, мајмунската Словенка и човечката Македонка:ЕДНА.
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ТАКАНАРЕЧЕНИ СЛОВЕНИ
Авторите во 19 и 20 век го внесуваат политичкиот поим Словени и тие велат
пелазгискиот елемент во историската наука е дефинирана како Протословенска, т.е.
Прасловенска.454 Тие пелазгиски особености ги носат Словените.455 Следи врската
на сегашноста со минатото на словенските народи.456
Густав ле Бон вели: “...Грчките историчари се преполни со очигледни противречности и неверојатни приказни...“.457
Јулиус Керст вели: “...Не може да има сомневање, дека уште во времето на
Филип и Александар Хелените не ги сметале Македонците како припадници на грчката нација. Исто така, е сигурно, дека самиот македонски народ во тој период не
се сметал себе си хеленски, туку се разликувал од нив на јасен и определен начин.
Доволно е да се фрли поглед во историската традиција врз времето на Филип и особено врз тоа на Александар: но секаде ќе се забележи јасното сознание на Македонците, дека се еден народ за себе си, кој, каков таков, има причина да спечали слава
и сила во светот...“.458
Во прилог е Плутарх. Тој напишал: “Хелените до крајот ја чуствувале власта
на Македонците како нешто туѓо и надворешно“.459
Борза пиши:“...Обајцата- Херодот и Тукидид ги опишуваат Македонците како странци, како посебен народ кој живеел надвор од хеленските градови- државички...Македонците не се сметаат себе си како хеленско племе, ниту како каков било
друг балкански народ, туку само како Македонци. Ова го знаеле сите странски протагонисти- од времето на Дарие и Ксеркс, до времето на римските генерали...“.460
Вилкен461 кажува: “...Меѓу Македонците и Хелените постоел силно изразен
антагонизам. Тој антагонизам бил реципрочен, бидејќи Македонците беа израстени
во една горда и самосвесна нација, која со презир гледаше на Хелените...“.
Фасмер пиши: “...Античките Македонци во однос на Хелените биле синоним на расни луѓе, водачи на древните Македонци...“.462
Хајхајхajн говори: “...до крајот на XIX-от век тие не манифестирале национално чуство, зашто тоа никогаш не постоело во нивната меморија, што значи дека
не го знаеле својот национален происход. Поимот Хелени, односно Грци, живеел
само во градовите, а не во селата. Дури на почетокот од новиот век кај нив почнала
да се буди свеста за дефинирање на своето потекло...“.463 (Барбари=селани, Р.И.)
Меѓутоа, авторите само ги помешале поимите Хелени и Грци, кои имаат посебни значења: Хелени=Повеќебожци, Грци=Православни и Турци=Муслимани.
454

Ker Kerel Oshtir, Predslavensko sebr zadrugar, во: Etnolog, IV, Ljubljana, 1930-31, p. 28.
Фрањо Баришић, I Порекло Словена (во предг. Кон книгата на Мавро Орбини. Краљевство Словена, Белград, 1968), стр. CHLVIII. (Београд никогаш немало, туку само Белград, л=о, Р.И.)
456
Joseph Kostrzevski, Les origins de la civlisaation dolonaise prehistorie-protohistorie, Paris, 1949, p. 9.
457
Gustav le Bonn, Les premeres civilizations, Paris, 1889, p. 210.
458
Prof. Julius Kaerst, Geschichte des helenistischen Zeitalters, Bd. I, Leipzig, 1901, p. 99 и: U. Köhler,
sitzungsder, der Barl. Akad. Berlin, 1898, p. 134.
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Plut., 5, 22.
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Eugen Borza, In the Shadow of Olimpas…, p. 96.
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Улрих Вилкен, Александар Македонски..., 58.
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Max Fasmer, Die Slaven…, p. 72. Види и: Opšta enciklopedija…, (3), p. 367-568.
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Fritz M. Heicheichein, A History of the Roman People…, p. 328.
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Јуванелис истакнува: “...Лажлива Хелада може се, па дури и да фалсификува
историјата...“.464
Фасмер говори: “...Грчката наука покажува крајна субјективистичка ненаучност и тендециозоност во настојувањата да докаже дека Македонците биле грчко
племе, а нивниот јазик- грчки дијалект...“.465
Ваултир вели: “...Пелазгите, кои од страна на Хелените биле нарекувани Барбари, всушност, биле древните, античките Македонци, односно Словените..., од
кои многу подоцна Хелените го попримиле и јазикот и писмото...“.466
Канаѓанецот Амброзич пишувал за Антите, Венетите, Феникијците, Фригите и Македонците. Тој заклучил, тие им припаѓале на едно исто родовско стебло, од
Пелазгиското. Следи тој да вели: “...кај нив открив елементи од словенските јазици
кои укажуваат на нивната црврста родовска врска...“.467
Фалмерајер вели: “...Хелените, кои во историјата се познати како Арапи,
одамна биле асимилирани од Венетите...поодредено кажано- од поклониците на сонцето...Грција од секогаш била населена со Илири, односно со Пелазги, Анти, Венети, Феникијци и со други древновиндски народи и современи Словени, кои му
припаѓале на едно исто родовско стебло...“.468
Германскиот лингвист Гиперт, анализирајќи ги епитафите од праисторијата
се скоро од сите етнички групи на Балканот, и утврдил, дека “јазикот врзувал многу етникуми“, не само Фригијците и Пафлагонците, дури и на другите: Пелагонците, Пајонците, Акарнанците, Епиратите, Македонците, Илирите, Траките и Трибалите. Тие имаат заедничкост “со мноштво лексички форми кои се исти или слични,
со што се посведочува нивната родовска и јазична врска“.469
Кобине говори: “...Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле ниту
по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, трачкото и пеонското
население, со кои се граничеле, но не со историјата на хеленските градови-државички...“.470 (Значи, Хелени со градски живот и Барбари со селски живот, Р.И.)
Велс кажува: “...Македонците биле чиста крв со северните словенски народи
и едно единствено племе кое живеело во најјужниот дел на Балканскиот Полуостров. Од тоа на почетокот мала варварска земја Филип создал голема држава...со
одлично воено уредување, како што дотогаш светот не видел...Современите Македонци му припаѓаат на големото илирско стебло. Сите илирски племиња, вклучувајќи ги и древните Македонци, зборувале на словенски јазик...Некои зборови на
древните Македонци му припаѓаат на современиот македонски јазик, за кои се знае
дека не биле ни древно грчки ни латински...Древните Македонци имале особености
кои ги издигнувале над Хелените...“.471 (Варвари=сточари, варварска тн.Троја, Р.И.)
Видлива е испретленоста на Хелените со Грците, поими со различно верско
потекло, никако јазично, оти тоа било само единствено: варварско=пелазгиско.
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Милер пиши: “Македонците биле Илири“...“сите илирски племиња, во кои
водечко место имале древните Македонци, зборувале на ист словенски јазик...“.472
За Милер, Хрон, Фалмерајер, Хан, Шолцер и во поново време Штепан постои заедничко мото, дека “современите Македонци се потомци на древните, Антички Македонци“...“современите Македонци му припаѓаат на големото илирско стебло“.473 Значи, венетски=илирски=склавински=тн.словенски јазик.
Велс вели: “Македонците му припаѓале на големото илирско стебло...“. Според него, “сите илирски племиња, вклучувајќи ги и древните Македонци, зборувале
на словенски јазик...“.
Историчарот Мавро Орбин и Фрањо Баришиќ- во Цариградската архива откриле документ под наслов “Повелба“, која Александар Трети Македонски му ја
посветил на “племенскиот род Словените“. Од содржината на тој документ дошле
до заклучок дека Античките Македонци зборувале на ист јазик како и современите
Македонци. Во врска со тоа Баришиќ пишува: “...Македонците на Александар Велики биле Словени, зборувале на ист јазик на кој и денес зборуваат жителите на
Македонија. Воопшто- Македонците, Трачаните и Мизите, зборувале на ист словенски јазик...“.474
Баришиќ пиши: “...Во древниот пишан споменик ‘Московски анали’ изричито се тврди дека Русите, односно Московитите, кои потекнувале од македонските простори, имале ист јазик со Античките Македонци, кои покрај со останатите земји владееле и со Египет 276 години...“.475
Лефевле истакнува:“...Словенскиот јазик им припаѓа на најстарите и на најдалечните јазици и на најдалечните временски периоди на индоевропските говори...
Неговата граматика носи печат на апсолутна архаичност...што е карактеристчна
особено кај Македонските Словени...Групата словенски јазици претставува глемо
јазично единство. Тие јазици во јазичен поглед претставуваат своевидна компактна
целина...Сите меѓусебе се разбираат без оглед на кое словенско наречје му припаѓаат...“.476 Значи, само тие од Белците се еден народ, кои до денес се разбираат...
Киндер и Хилгеман пишат: “...Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал
и постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот,
словачкиот, бугарскиот и другите јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот...“.477
Бушје соопштува: “...Македонците се оспорувана раса која себе си не се поистоветува ниту со Бугарите, ниту со Србите. Македонскиот проблем не постои ниту од денес, ниту од вчера. Македонија и Македонците зад себе имаат долго мина472
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то, но тие нема да престанат да ја загрижуваат Европа. Ако Македонија остане таква каква што е сега, затворено поле, но отворено за напреварување на трите соседни раси: грчката, српската, бугарската, последната неизбежно ќе победи. Бугаризмот е најопасен по македонското население. Грците велат дека Македонија ја населуваат словенски варвари, дека нив ги организирала и воспитала грчката империја, а грчката црква ги преобразила...Народот за кој станува збор, јасно се разликува
од трите други. Тој има национална свест и национален живот, кој се разликува од
сите други. Прашајте го селанецот од околината на Острово или на Битола, што е
..? Во деведесет проценти од случаите ќе ви одговори – Македон...“.478
ХЕЛАДА
Хелада како држава за првпат станала дури во 1830 година. Се до 1868 година не се знаело дали има Хелени и Ахајци, и дали тие воопшто постоеле. Само
тек потоа почнало да се говори за историјата на Хелада. Авторите во 19 и 20 век
создале хеладска историја, на која и се припишувала и македонската. Исто така, направени се мноштво фалсификати во однос на феникиската, македонската историја.
Дури се внесува некаква дорска историја, со која се приграбува македонската...
Ова се гледа од наводите на Херодот: “...Хелените... од Феникијците го научиле писмото, кое порано, по мое мислење, не го познавале...“479...“...Така раскажуваат Хелените кога зборуваат за своето потекло. А по раскажувањето на Персијанците, Персеј бил Асирец и тој прв постанал Хелен, додека неговите претци не
биле тоа. Меѓутоа, Акризијевите предци, кои не се сметале Перзиеви роднини, никако не биле Хелени, туку како што и самите Хелени мислат, биле Египтјани. Е па,
толку за тоа...“.480 Па ова било само митолошко,со иста основа дури за Египтјаните.
Пс. Херод истакнува: “...Македонците биле Барбари и најголеми непријатели на Хелените...“.481
Херодот вели: “...Хелените...многу зборови превзеле од Варварите...А тој,
хеленскиот, пак, јазик, потоа се родил, употребуван секогаш со тој истиот, паралелно со варварскиот. Во стварност, одвојувајќи се од пелазгискиот, фактички слаб,
од мал во почетокот, се зголеми во мноштво, благодарејќи им на Пелазагите, кои
му се приклонувале, како и многу други варварски народи...“.482
Платон говори: “...Барбарите се постари од Хелените...Првите зборови Хелените ги зедоа од Барбарите...“.483 Значи, Варварите биле Пелазги, како Хелените.
Натпис во Атина: “Демостене, ако твојата сила беше голема како и твојата
мудрост, Хелените никогаш не ќе беа управувани од Македонците...!“484
Флавиус вели: “...Феникијците не се фалат со своите достигнувања, додека
кај Хелените секогаш се наоѓа по некој способен, кој ваквите работи ги претставува
како ‘хеленски’ и ги фали Хелените и нивната култура, макар што е туѓинска, нехе478
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ленска...“.485...“...Моите иследувања покажаа дека старите хеленски историчари пишувале по нарачка од своите господари; често изнесувале неточни и контрадикторни податоци...“.486
Значи, ништо немало хеленско, се почнало со Пизистрат во 6 век п.н.е., кога
бил внесен поимот Хелени според Хелиос, Сонцето, симбол на белата раса однесено до Јапонија, Јапон според Јапет=Џафет=Белци, кои биле влакнести по телото...
Па затоа во 6 век п.н.е. по нарачка биле создадени Илјада, Одисеја..., а од
Платон Антлантида... Ова не сакале да го прифатат авторите од 19 и 20 век. Следи
тие да создадат мноштво народи, а вакви биле таканаречените Словени кои до денес се еден народ затоа што тие меѓусебно се разбираат. А ова не важи кај Германците, со прв германски странски јазик, германскот, со кого од 19 век за прв пат меѓусебно почнале да се разбираат. Иако тие никогаш не биле еден народ, со еден ист
јазик со ист фонд на зборови, тие го внесле поимот Хелени и создале мноштво балкански и други народи. Така Европа место да се здружи, таа меѓусебно се подели.
Како што не се знаело дали постоеле Хелените и Ахејците, и какви им биле
нивните куѓи, авторите истото го говорат и за Дорите.
За Чадвик: “...Пропагирајќи ја теоријата за дорската миграција, делата на грчките научници е со јасна тенденција, Античките Македонци, како најстара цивилизација, да ги поистоветуваат со Хелените како би ја наследила нивната богата
историја...“. 487
Борза истакнува: “...Теоријата за инвазијата на Дорците...преставува измислица на историографијата од деветнаесетиот век и истата не е покрепена со никакви археолошки или лингвистички податок...Археолошки гледано, Дорците се невидливи. Северна Грција...треба да ни понуди макар и најобичен артефакт што може да биде поврзан со Дорците...Не постои никаков доказ за оваа т.н. дорска миграција во Централна и Западна Македонија и североисточна Тесалија...Не постои археолошки запис за движењето на Дорците, а митските аргументи во најголема мерка се претпоставка засновани врз фолкорни традиции за тоа дека Дорците потекнувале од северозападна Грција...“.488
Борза вели: “...Во прво време Грците себе си се нарекувале Дорци, меѓутоа
тие немале дорско потекло во етничка смисла...Дури и доколку тоа е вистина, врската помеѓу оригиналната татковина на Дорците и добро познатиот дорски дијалект од подоцнежните времиња, не е јасна...Тоа што тие подоцна биле наречени Дорци, не е доказ за нивно дорско потекло во етничка смисла...“.489
Чадвик истакнува: “...Пропагирајќи ја теоријата за дорската миграција, целта на грчките научници е со јасна тенденција, Античките Македонци, како најстара
цивилизација, да ги поистоветат со Хелените како би ја наследиле нивната богата
историја...“.490
Видливо е во 6 век п.н.е. внесените поими народот во 19 век не ги знаел.
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Борза тврди дека “Дорците се невидливи народ на Балканот“, грчката наука
“да ни понуди, макар и најобичен артефакт, што може да биде поврзан со Дорците
...“ и Грците “не се начисто со својот идентитет“.
Херодот напишал: “...На Кадмејците (Феникијци од Кадмо) им било наметнато името Дорци. Тие живееле во Пидна и во Дримопид, кои предтоа биле нарекувани Македонци...“.491
За да се потврди дека од југ немало преселби е доказот што Македонците и
македонски Тесалци никогаш не биле поморци, што важи и денес.
Кога се говори за Хелада е нужно да се раправа за нејзиниот јазик.
Херодот вели: “...Жителите од островот донесле седумдесет бродови и биле
вооружени како и Хелените. И тој е пелазгиски народ, а подоцна го добил името
Јонци од истите причини од кои Јонците, жители на дванаесет градови, кои биле по
потекло од Атина. Еолците испратија шеесет бродови и биле вооружени исто како
и Хелените,а по кажувањето на Хелените,и тие никогаш не се викале Пелазги...“.492
Херодот пиши: “...Сите Јонци не зборуваа на ист јазик, туку имаат четири
разни наречја. На крајниот југ се наоѓа прво градот Милет, потоа Мијунт, па Приена. Тие се наоѓаат во Карија и зборуваат на ист јазик, а во Лидија, се наоѓаат Ефес,
Колофон, Лебед, Теј, Клазомен и Фокеј. Овие градови не се сложуваат во поглед на
јазикот со претходно споменатите градови од Карија, додека меѓусебно зборуваат
ист јазик. Имаат уште три јонски градови, од кои два се наоѓаат на островите, а тоа
се Сам и Хиј, а еден град Еритра, лежи на копно. Жителите на Хија и Еритра зборуваат на ист јазик, а жителите на Сам имаат свое посебно наречје. Тоа се тие четири јазични наречја...“493...“...Северно од Пелопонез, во Атика и Евбеја населнието
го задржало јонскиот дијалект...3.494
Значи, под јазик се разбирало говор, а овде стои: четири наречја. Токму затоа за античките=античките Македонци мајчин јазик се однесувал на мајчин говор.
Јонските говори биле пелазгиски, а Хелените во Јонија Варвари. Следи само едно:
варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов јазик.
Се кажа: “Овие градови не се сложуваат во поглед на јазикот со претходно
споменатите градови од Карија, додека меѓусебно зборуваат ист јазик“. Па тој бил
јонскиот јазик со јонско писмо на кој биле пишани атинските дела на тн.Хомер...
Платон...Токму тој јазик бил службен во Македонија, на кого Александар Македонски, на препорака на Аристотел, ја читал атинската Илијада, а Аристотел работел
и делувал во Атина. Следи во време на Александар Македонски службен јазик бил
јонскиот јазик со јонското писмо, а не коине. Коине следел само по смртта на Александар Македонски. Тој бил само Птоломејов и Александриски јазик. Токму затоа
сите дела од јонски јазик во Александрија биле преведени на македонскиот коине.
Ама понатаму во Атина и пошироко Елада..., што важело и за Македонија, како јонските наречја се говореле уште други говори. Сите тие им припаѓале на варварски
=пелазгиски=тн.словенски=тн.Хомеров=тн.Платнов..., без друг хеленски јазик.
Во прилог се наодите во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот од Розета.
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За да се говори за еладски народ, во него морало да живеат Еладци со свој
еладски јазик. Такво нешто немало. Во неа живееле мнозинство тн.Словени со варварски=пелазгиски јазик, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов, никако инаку. Ова се
гледа од податокот дека во 1854 година, во Кралството Елада, имало милион жители, меѓу кои над 200.000 Албанци.495 Значи, мнозинството биле тн.Словени. Во прилог може да се на веде Хан, кој во Елада неколку пати престојувал меѓу 1891 и
1893 година.496
Фалмерајер запишал: “...Хелените, кои во историјата се познати како Арапи,
одамна биле асимилирани од Венетите (од денепните Словени)...поодродено кажано- од поклониците на сонцето...“.497
Видлива е врската на арапскиот јазик, кој бил вулгаренарамејски. Како арамејскиот дворасен на Белци и Црнци бил и староегипетскиот јазик. Од него произлегол коине, кој бил хеленски јазик. Бидејќи во Хелада ваков не се говорел, во
неа немало Хелени. Следи Хелените биле само словенизирани, ништо друго.
Фамерајер вели: “Грција (Ελλασ) отсекогаш била населена со Илири, односно, со Пелазги, Анти, Венети, Феникијци и со други древновиндски народи и современи Словени, кои му припаѓале на исто родовско стебло...“...“од древногрчкиот етнос и ген, кај современата популација не останало ништо древно...“...“Од
таа древна популација останало само триесет проценти од ниниот јазик“.
Значи, коински=хеленски зборови опстоиле само 30%, другите биле варварски=пелазгиски=тн.словенски. Не случајно, во речниците на еладскиот јазик преку
60% нема толкување за потеклото на зборовите. За нив се вели само архаично. Тоа
значи само едно: архаичното било на јазикот на Белците, тн.словенски.
Значи, Фалмерајер, кога во 1830 година, отишол да ја посети Атина, утврдил
дека нема хеленска нација, која би требале да зборуваат на хеленскиот јазик, коине.
Па тој напишал: “...таму не се говори на коине-јазикот, туку на словенски...Во вените на Хелените повеќе не тече ни капка хеленска крв. Тие целосно се словенизирани... Од древногрчкиот ген не останала нималку жива трага...“.498
Е видливо што создал поимот Словени, кој станал политички. Меѓутоа, ако
се земи во предвид,дека во Елада отсекогаш се говорел само варварски=пелазгиски,
кој поради политичкиот поим Словени станал и словенски,се потврдува, Хеладците
биле само Белци само со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Тој се одржал
се додека со векови не се наметнал вештачкиот хеладски јазик, што важи и денес, а
и во Германија. Следи во Германија прв странски јазик кој го изучуваат Гермнците
бил/е само германскиот. Тие и Европјаните пишеле на вулгарниотлатински франковски јазик. Пак, германскиот почнал да се наметнува со Гете, Браќата Грим итн.
За да се потврди дека никогаш немало х-еладски јазик е наводот на ХансЛотар Штефан, кој повикувајќи на историските извори од XIX-от век, утврдил дека
до 1850 година немало службен еладски јазик. Следи тој да пишува: “...Истражувајќи дојдовме до податокот дека до 1850 година во Грција не постоел официјален др495

J. G. Hahn, Auftauchen der Albanesen…, pp. 229-312. Спореди кај Д-р Владан Ђорћевић, Арнаути о
велике силе, Београд, 1913, 45.
496
Д-р Владан Ђорћевић, Арнаути..., 45.
497
Jakob Philipp Fallmerayer, History of the Morea…, pp. 21-29. Спореди кај: G. B. Palegrini, A. L. Prosdocimi, La Lingua…, pp. 72-76.
498
Jakob Philipp Falmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea während Mittelalters, Stuttgart, 1830, pp. 33
-37. Спореди кај: Проф. д-р Ташко Белчев, Грците по нас..., 35.

99
жавен јазик. Во државнта меѓукомуникација се употребувал коине-јазикот, кој не
бил народен, туку само службен јазик. Тој јазик официјално станал службен дури
во 1868 година...“.499
Ова се потврдува со наводот на Вотсон. Тој вели: “...Во 1830 година била создадена грчка држава, но не и грчка нација...“.500
А само на нацијата и е потребен јазик. Ама тој следел многу подоцна.
П.Поповски пиши: “Разбирливо, зашто таа држава не ја сочинувал етнички
чист супстрат, туку ‘смеса од разни недефинирани гени’, кои и денес во ова наше
време се служат со 70, до 75 проценти туѓи зборови и со туѓо писмо, во конкретниот случај со јазикот и писмото на древните Македонци. Овој заклучок на особен
начин го потврдува и нашиот научник проф. д-р Белчев. Цитирајќи го истакнатиот
германски славист, етнолог и лингвист, Фалмерајер, автор на книгата ‘Историја на
Мореја’ (1830 г.) пишува: “... Логично анализирано, денешните Грци немаат никаква врска со генот на древните Хелени, но имаат од триесет до педесет проценти од
нивниот јазик. Мешањето низ милениумите и вековите со го стори своето. Победи
посилниот ген. Тоа беше генот на Венетите и Феникијците. Зошто денешните Грци
нерадо зборуваат за нивната етимологија, ни кажува историјата на грчкиот етнос,
односно неговата етногенеза. Тие биле и остануваат со генот на Феникијците, Венетите, Словените и по некоја капка од заскитани Евреи, Цигани, Власи, Еѓупци и
Албанци (Скиптари, Р.И.)...“.501
Како се дошло еладскиот јазик да е дворасен, на Белци (Пелазги) и Црнци
(Семити), бил јазикот коине. Тој бил Птоломејов и Александриски, наследник на
староегипетски, кој бил дворасен, на Белци и Црнци. Од него произлегол јазикот
катаревуса, кој почнал да го создава Кораис во Парис во 1850 година, а тој станал
службен во 1868 година. Ова било поради тоа што Цариградската патријаршија него не го прифаќала, таа сакала службен да остане само коине.
Меѓутоа, во Елада никогаш немало Еладци, ниту Грци, ама ни Пелопонезци.
Тие биле само Ромејци, а Пелонезците од време на Крстоносните војни, кога владееле Франките, се до 20 век, биле само едно Морејци, според Мореа. Сите жители во
Елада биле само Ромејци, чиј главен град бил Константинопол, а не селото Атина.
Значи, До 1767 година, додека не беше укината Охридската архипископија, Атина
беше под Охрид, а потоа под Цариградската патријаршија, во Цариград. Следи
Атина во 1836 година да биде под Соборната црква Св. Димитрија во Битола.
Борза вели: “...Грците од 19 век имале обичај себе си да се декларираат како
Ромеи, а својата земја ја нарекувале Румелија, како доказ за нивното римско потекло, наспроти сопствениот грчки јазик и словенските примеси...“.502
Се работело за Ромеи во Ромеја,Романија,за тн.Турци=Муслимани Румелија.
За англискиот историчар Бовен, на крајот на 40-те години од XIX-от век,
Хелените не си го знаеле своето потекло. Тие се нарекувало Ромеи. Тој пиши: “...
Селаните, како во европскиот дел од Турција, така и оние кои живееја на Јонските
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острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и себе не се нарекуваа
Грци, туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја...Тие како престолнина на
својата нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина...“.503
И според други автори, дури и многу подоцна, тие “себе си не се нареклувале потомци на древните Грци, туку ре Ромеи, те Романи“.504
Англискиот патеписец Бовен, при својот престој во Елада во 1849 година,
прашувал: “На која националност и припаѓаат...!“. Од сите следел одговор: “Ние
сме Романи...!“. Се потврдува, никогаш не паѓало збор за Румелијци, ни Грци.
Значи, Константинопол бил центар на православната религија, а отсекогаш
имало само верски народи, Хелени=Повеќебожци и Македонци=Православни, од
1767 година само Грци=Православни и Турци=Муслимани. Вук Караџиќ во Виена
можел да патува само како Грк=Православен или Турчин=Муслиман, никогаш како
Србин. Пак, неговиот српски јазик бил само македонски, само на Кирил Солунски,
Фриц и Чедрич пишуваат: “...до крајот на XIX-от век тие не манифестирале
национално чуство, зашто тоа никогаш не постоело во нивната меморија, што значи дека не го знаеле својот национален происход. Поимот Хелени, односно Грци,
живеел само во градовите, а не во селата. Дури на почетокот на новиот век кај нив
почнал да се буди свеста за дефинирање на своето потекло...“.505
Бидејќи на Пелопонез, во 14 и 15 век, биле населени Цигани, доказ денешниот индиски музички инструмент бузуки,506 во Елада живееле и Циганите. Тие биле ниски и темни,што е во спротивност на Белци високи и бели. Следи авторите, од
19 и 20 век, го измислиле поимот Старомедитаранци,темнотени и ниски,што денес
се гледа во Елада.А имено, со внесување на поимот Старомедитеранци се сакало да
се вклучат Циганите. Само Циганите се разликувале од Македонците како Белци.
Макс Фасмер говори дека древните Македонци биле Пелазги, со бела боја
на кожата и со висок раст.507 Според него, “синоним на расни луѓе, водачи на древните Македонци“.508 Па ова е во спротивност на Циганите.
Следи Артур Вајгал да пиши: “...Вистинските Македонци биле со светла коса, сини очи и имале побел тен од просечниот Грк“.
Вајгал кажа: “побел тен од просечниот Грк“. Британскиот египтолог со еден
потег ја одгонетнува дворасноста на еладскиот народ. Ама на ова може да се сети
само автор, кој се разбира со биолошки науки. Имено, авторот не говори просечен
Македонец, затоашто сите Македонци биле Белци. Пак, просек се бара меѓу две раси. Токму затоа дворасниот Еладец бил просечен, потемен од Македонец. А Еладците како Пелазги и Цигани мораат да се просечно потемни од Македонците.
Ваква мудрост се среќава и кај Фасмер, кога цитира за Пелопонез и Либек.
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Иако е ваква вистината и состојбата, Европјаните за да завршат со непознатото, балканското, него го истакнуваат само како грчко. Со тоа се нанесува зло на
Пелазгите со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, како што се и тн.Албанци.
ТН.АЛБАНЦИ
Скиптарија или Арбанија=Албанија била најново склепана држава.
Пекок за Англија и Франција вели: “ја склепаа вештачката државна творба,
наречена Албанија“ и “беше создадена длабока рак-рана на Балканот, која можеше
да се изрази само со еден збор- крвопролевање...!“509
Фалмерајер вели: “Грција (Ελλασ) отсекогаш била населена со Илири, односно, со Пелазги, Анти, Венети, Феникијци и со други древновиндски народи и современи Словени, кои му припаѓале на исто родовско стебло...“. Ова што го кажува
тој за Еладците, истото за Скиптарите го тврдат скиптарските автори. А овие биле
Пелазги со тн.Хомеров јазик. Па тоа е само едно исто, Белци со тн.словенски јазик.
Во прилог е што вели Шафарик. Тој соопштува дека “по масовната колонизација Словените се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, “староседелците и новодоселените зборувале на ист словенски јазик со малку различни
дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот“..“Словенското
население кое живеело на арванитските простори не било мало, поради што тоа не
се изгубило во другите инородни племиња“. Значи, се говори само за Пелазги со
пелазгиски јазик, а ваков се говорел во Елада, Арбанија... и во 19 век.
Се наведува, што во книгава стоеше на стр. 81: Методиј “...Имено, тој од
Драч се движел по т.н. пат Via Egnatia, на кој се наоѓале, меѓу другото, и Охридското Езеро со истоимениот град, како и Хераклеа Линкестис и Солун...“. Бидејќи
по истиот пат Солунските Браќа со своите ученици отишле во Моравија, отпаѓа можноста дека Власите и Скиптарите, кои биле Епирци, а Епир бил македонски, биле
друг народ. Тие биле само Бриги=Брзјаци и пошироко Македонци. Ова се потврдува со доказот дека глаголицата од Солунско била пренесена во Далмација, а од Бригија=Брзјакија Преспа=Охрид кирилицата во Истра. Ова се потврдува со симболиката: во Далмација бил однесен симболот на Солунско лавот, а во Истра бригискиот=брзјачкиот симбол прчот. Дури глаголицата и лавот во Венеција, што се мислело дека било коптско писмо и коптски јазик. Во прилог е наводот на Ами Буе.
Тој наведува: “Власите се служат исто така со словенска литургија; но во Епир, и
во југозападот на Македонија, литургијата е на грчки, зашто овој јазик е таму вообичаен“. Уште еден доказ дека латинизираните бригиски Власи се коинизирале
што било во последните векови. Димитри Оболенски пиши: “Во 1069 година Византија дала административно овластување (но не и независност) преку Далмација на
Хрватското кралство; и словенската глаголска традиција станала културно наследство на хрватскиот нарот. Тоа достигнало најбогат процут во 14 и 16 ст., и сеуште
не изчезнал: словенската литургија на римскиот обред се празнува денес во крајбрежните градови Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, како и на
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островите Крк и Хвар. Проповодите напишани со глаголска азбука биле воопшто
употребувани во црквите на овие диоцези до 1727 година“. Инаку Хрватска станала
католичка, но не Власите и Скиптарите. Следи јазикот на Власите да биде латинизиран тн.словенски јазик, а на Скиптарите да биде кавказки. Ова се потврдува со
нивните соседни народи, кои се само тн.словенски.
Во “Мала енциклопедија Просвета“ од Белград, 1969 г. за д-р Шуфлај се вели “бил историчар, проф. на Свеучилиште во Загреб, голем познавач на албанската
историја...Дела: Срби и Арбанаси, О арбанашките градови и др.“. Од областа на албанологијата многу дела издал на германски јазик. Во предговорот на книгата “О
Албанцима..“ Б.М. вели дека М.Ш. спаѓа “меѓу најголемите албанолози во светот“.
Меѓутоа, во факсимилот на Б.Маговац постои Албанија, ама не Албанци, туку Арбанаси:“У Албанија живи преку милион душа, од тога преко четири петина (82,2%)
Арбанаса...“. Арбанасите биле само тн.Словени. Значи, Албанија била во 1912-1913
година, кога имало 0% Албанци. Во 1929-1931 година немало Албанци, туку 82,2%
Арбанаси, кои биле тн.Словени. Следи на мафијашки начин била создадена Скиптари, чии жители 82,2% Арбанаси=тн.Словени се одродиле од својот јазик на Белци, тн.словенски, а тоа било со трорасниот скиптарски јазик, само дело на Рим и
Виена, само во борба против православието и неговиот тн.старословенски јазик.
Енцикопедијата на Лексикографскиот завод на ФНРЈ, издадена во Загреб 1955 година бележи дека “според пописот од 1941 година Албанија имала 1.105.000 жители, а според проценката од 1951 год. 1.210.000 жители; од тоа се Албанци се 82%...
православните 21%, католици 10%, а муслимани 65%“. Виддливо е дека во Албанија комунистите создале исламски албански народ од римско-виенскиот трорасен
албански јазик. Токму Рим и Виена на тој малцински јазик им отвориле школи. Нивните злодела уште не се дозавршени, тие создаваат исламска Велика Албанија.
За да се потврди дека Скиптарите биле само одродени Бриги=Брзјаци се потврдува со нивните гласови, кои се само бригиски, денес познати тн.словенски. Бидејќи тие биле романизирани тие го имаат темниот вокал помасовно отколку нивните соседи. Ова е спротивност на биолошката можност, што се гледа кај Македонците, Србите, Црногорците и Далматинците. Со тоа отпаѓа дека тие имале илирско потекло, а кај Илирите темниот вокал бил помалку застапен отколку кај Траките. Дури тие ги имаат тн.Вукови гласови. Најбитен е македонскиот глас ѕ, кој никој друг го нема туку само Македонците и македонските Епирци: Албанци и Власи.
Уште побитно е бригиското=брзјачкото дативно у во презимињата, како што им се
посветени во дативна форма статерите на Филипу и Александру. Истото важи и за
Власите, а Вајганд вели: Албанците и Власите се “браќа“. Следи Скопјанката Мајка
Тереза да има дативно бригиско=брзјачко презиме со у. Се поставува прашање, кога македонските Епирци се одродиле ? Тоа било само по укинување на Охридската
архиепископија, во 1767 година, по налог на католички Рим и Виена, што султанот
морал да го спроведе. Почнало во Елада...Македонија...Епир населението да се коинизира и латинизира, Власите повеќе се латинизирале. Со колонизирањето на Арнаутите нивните јазици се монголизирале, татаро-турцизирале. Тие се одродиле.
Во книгава, на стр. 19-20, се истакна: “За генетската врска на древните Бриги (Фриги) со средновековните Македонци, византискиот хроничар, Никофор Григора, при една посета на Струмица, во 1326 година, забележал неколку народни песни,по што заклучил дека тие ‘многу потсетувале на фригиските’. Овој податок по-
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тврдува три многу важни прашања: дека Бригите на Балканскиот Полуостров и нивните соплеменици Фригите во Мала Азија, имале исто генетско потекло- древно
македонско, дека нивниот изворен јазик суштествувал во континуитет и на балканските и на азиските простори и дека тие, Бргитете, односно Античките Македонци,
за кои грчката романтичарска наука тврди дека изчезнале од јужните европски простори, всушност, во XIV-от век н.е., го населувале најголемиот дел од Балканскиот
Полуостров. За сродноста на сите тие племенски групи соопштува и Полибиус, кој
пишува: ‘...Македонците и Тракијците биле луѓе од ист народ. Тие зборувале на еден ист јазик и верувале во исти богови...’ “.
Следи Скиптарите пишат: тие имале пелазгиско потекло. Тие биле со Хомеров јазик.И тие биле Илири. Сите тие биле со тн.словенски јазик. Според други, автори, Скиптарите биле Траки. За Полибиус Траките и Македонците биле еден ист
народ, со тн.словенски јазик. Скиптарите и Власите биле Епирци, а Епир бил македонски. Македонско племе биле Бригите. Бриги биле Скиптарите и Власите. Видливо е дека историски не постојат народи Скиптари и Власи со свој посебен јазик.
Токму затоа се поставува прашање, дали било можно на Балканот да има народи со повеќе јазици, меѓусебно не разбирливи, кога тие биле под Османите, со
бригиско потекло, а Фригите во Мала Азија биле Бриги, чиј јазик бил фригиски ?
За потсетување,во Мала Азија освен Бриги=Фриги живееле Понтоци.Тие биле најбелите и најубавите луѓе, витки и високи...За нив пишеле авторите во старата
ера. Според уделот на крвната група В, како монголска, во понтско-бригиската Мала Азија, што се гледа кај Вилијам Бојд итн., учеството е онакво како на Балканот.
Со ова се потврдува, Малоазијците опстоиле едноисто како Балканците. Иако нивното монголизирање почнало во 19 век, кога Русите од кавказко-црноморските простори ги протерувале Арнаутите, нивниот јазик попримил и монголски, но тој никогаш не станал татаротурски. Ова се потврдува со говорот во Смирна, од каде потекнал Кораис. Ако тој бил турски, татаро-турски, тој неговиот смирневски говор
немаше да го земи чии зборови го внесол во македонскиот јазик коине да го создаде јазикот катаревуса.Напротив, турскиот јазик е дело на првата книга на Јозеф фон
Хамер (1836), кој како чедо на Виенската школа Хомеровите зборови ги прогласил
за турски, што го пишам во мојата книга, наведена во литература, под број 3: “Одродување на Македонците“, август 2001 година. Следи македонските автори, кои
во Р.Македонија го внесле бригискиот говор за службен македонски јазик, таквите
зборови да го остранат како “турцизми“. Пак, за Турците тие биле “македонизми“,
а од Македонија со Битола, центар на Румелија румелискиот турски јазик, по снимањето на филм...во Битола, станал најбитен турски румелиски македонски јазик.
Се ова истакнувам со цел да се каже дека турскиот јазик, кој бил турцизиран,
значи монголизиран, било дело во 19 и 20 век, што го опишува Вотсон.Пак,тоа што
Османовото Царство имало не турски јазик, туку само Османов, кој бил во служба
на војската..., во која имало Монголи, Арнаути (Татари, Черкези...), а во Османовата војска бил познат Черкешкиот ред, бил само од 13 век. Тогаш Мехмед Караман во новоперсискиот јазик, кој бил “мешавина“ на арамејски дворасен јазик на
Белци и Црнци и староперсиски јазик на Белци, тн.словенски, внесол и турски зборови. Ова било со цел тој да биде разбирлив за Монголите, Арнаутите. Не случајно
во тој Османов јазик писмото било персиско, а за него Хамер вели, лошо персиско.
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Кога во 19 век немало турски јазик, а Елада...Епир...Романија...биле под Османите, се потврдува Еладците, Скиптарите, Власите, Романците...биле нови народи, кои во историјата се до со 19 век не биле познати. Дури за Мајер, Вајганд...Скиптарите, Власите и Романците имале тракиско потекло, со илирски=тн.словенски.
Скиптарсиот јазик бил трорасен: на Белци, Црнци и Монголи. Кај R. Wilkinson, Maps and Politics, Liverpool, 1951, се наведува за картите на Леон Доминиан од
1915 и 1917 година. Овој “истакнуваше дека јазикот по својата форма исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на
Албанците на Г. Мајер би можело да се набројат само четири стотини неизмешано
индо-европски елементи. Татаро-турскиот брои 1.180, романскиот 1.420, грчкиот
840, а словенскиот 540 збора“.
Вилкинсон за Г.Лииен (1861) година пиши: “Лииен се однесуваше кон Власите како кон Цинцарите и во голема мера размислуваше за нивното потекло. Тие
самите, пишува Лииен, тврдеа дека се потомци на римските војници, кои ја покорија Македонија. Тој мислеше дека ова е одвај веројатно, бидејќи нивниот јазик не
беше чисто латински туку повеќе би можело да се каже изведен од латинизираниот
дациски (т.е. романски). Тие веројатно претставуваа потомци од Дација дојдени од
Мизија. Романците го разбираат нивниот јазик, но тој сепак се разликува од романскиот јазик.Од секој осми влашки збор, само третиот е изведен од латински, два
се позајмени муслимански зборови- грчки, турски итн- а три припаѓаат на непознат
корен сличен на албанскиот“.
За мене како Македонец е најбитно наведеново: “Тие самите, пишува Лииен, тврдеа дека се потомци на римските војници, кои ја покорија Македонија“. Јас
истакнав: “Во Втората книга Макаејевска, Писма. Писмата на Евреите биле напишани на коине. Исто така, писмото на Римјаните. Ова се гледа и под 38.: ‘Во сто и
четириесет и шестата година, на петнаесеттиот ден од месец Ксантик’ “...“Мајкл
Крофорд пиши: ‘северна Етрурија останал вон доменот на римското влијание се до
91 година. До тоа време, во оваа област, е видливо отсуството на натписи на латински јазик’ “. Кога во Италија, во 91 г.п.н.е. латинскиот не бил службен, отпаѓа можноста Власите да биле “потомци на римските војници, кои ја покорија Македонија“. Како што во Италија се говорел венетски=илирски=тн.словенски, истиот се
говорел во Македонија со својот македонски Епир. Ама се наведе и: “изведен од
латинизираниот дациски (т.е. романски)“. Кај Романците латинизирањето било само по 1767 година, никако порано. Ова се потврдува со наводот, во Романија во
употреба бил само тн.старословенскиот. Со тоа што Романците и Власите се православни, а не католици, тие се само одродени тн.Словени. Не случајно во ...Романија...македонски Епир сета топонимија е само тн.словенска, друга нема. До денес Романците имаат тн.словенски имиња и презимиња, бригиското дативно у... А
и самото име Романија е името на тн.Византија,со коине и тн.старословенски јазик.
За да се најде врската на монголските зборови се наведува што Милош С.
Милојевић пиши. Него го цитира Олга Луковић Пјановић:510 “...излегувајќи Угрите,
или Маџарите од својата првобитна монголска-манџурска постојбина. Оттука има
во маџарскиот, како и во бугарскиот упливи на финскиот јазик...Оти, Маџарите како и старите Бугари, а сега само прави Бугари Гагаузани (околу Варна и Бесарабија) не се ништо друго туку најчиста крв монголска. Упливот на финскиот, или се510

Олга Луковић Пјановић, Срби...народ најстарији, 1993, том I, стр. 122.
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верочудскиот јазик, се гледа и во нашиот српски јазик во делот на Македонија и
Тракија, или Стара Рашка...“. Во фуснотата стои: “Р.Б.Финскиот јазик е доста под
уплив на алтајскиот, па затоа во бугарскиот има и вистински Бугари, чие е племенско име Гагаузи (не Гагагаузани); алтајско влијание се најдува и во јазикот на Маџарите“. Значи, Монголи=Маџари, како и во Битола Маџармаала=Арнаутмаала, но
не Скиптар- или Арбан- никако Албанмаала. Пак, во Скопје Маџари...
Кога во Бугарија имаше попис, монголските Бугари се попишувале само како Стари Бугари. Напротив, тн.словенски Бугари се попишувале само како Бугари.
Следи тие биле само Ново Бугари. Наведените простори со упливот на финскиот се
однесува каде биле Арнаутите во дел на Македонија, Тракија и Рашка. Видливо е
дека монголски зборови имало во Тракија, источна Р.Македонија и Рашка.А тоа биле тракиски делови. Бидејќи во скиптарскиот има аранутски (татаро-турски зборови) Мајер, Вајганд и други говорат за тоа дека Албанците имале тракиско потекло.
Овде е битна мудроста на Фасмер и Вајгал, кога тие пишеле во полза на Еладците, а со еден цитат и реченица ја кажуваат вистината, дека во Елада се говорел
тн.словенски јазик како во Либек-Германија, како и Еладците биле дворасен народ
на Пелазги и Цигани: првиот со музички инструмент лира.., а вториот со бузука.
Истото го прави вториот Прусинец, Густав Вајганд. Тој насекада вели дека
Македонците биле Бугари без тоа да го објасни како припадници на народната=булгарна Охридска архиепископија.Кај него е најбитна мудроста, кога тој во неговото
говорење Македеонците ги опишува повредни од Бугарите, па затоа тој пиши во
полза на Македонците. Тоа лесно се открива затоашто за него Македонците биле
Белци, а Бугарите Монголи. Ова се потврдува и кога тој врши споредба меѓу Гегите
(Арнаути) и Скиптари (Тоски). Тој за првите кажува, тие биле понеитилигентни од
вторите, затоа што Гегите (Арнаутите), како Бугарите, имале монголско потекло. А
ова било во спротиност на Скиптарите (Тоските), кои биле Пелазги од македонски
Епир. Па ова се потврдува и со наводот, дека Албанците (Тоските) и Власите биле
“браќа“. Меѓутоа, тој никогаш истото не го вели за Гегите и Тоските, дека тие биле
“браќа“.Значи, тој ја спровел пруската политика, а ја кажал и вистината.
Монголски се татаро-турските. А Монголи биле Арнаутите, кои во 19 век
биле колонизирани на најправославни простори, само со цел меѓусебно да се поделат православните. Тие биле со задача неправославниот свет да и се протистави на
православна Русија, која се нејзиниот Пан-словенизам пробала да ги обедини само
православните, но не католичките тн.Словени. Следи Рим да ја распадне СФР Југославија. Ова било поради тоа што, според Рим, Хрватите како католици не смееле
да живеат во една држава со Србите православни. Меѓутоа, тој никогаш не се изјаснал, дека во Германија не смеат да живеа католичките и протестантни Германци.
Разликата е во тоа што до денес тн.Словени меѓусебно се разбираат, што не важи за
Германците, кои се обединуваат со трорасниот германски јазик. Германците и другите европски државнотворни народи залудно биле колонизатори, расисти и фашисти кога тие се расно несвесни: западно од Германија се дворасни јазици а источно
од Франција трорасни јазици. Па ова е нивни злостор врз себе и најголем срам.
Арнаутите (Черкезите, Тарарите...) во 19 век Русите од каквказно-црноморските простори ги протерале во азиска Турците. Бидејќи тие таму многу се множеле и краделе, биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Следи на тие простори да има материјален доказ овца со долга опашка во Косово, монголски ген на
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коњ, на Османите им биле монголски коњски летечки одреди “Акинџии“ итн. Тие
за домородците биле “чума“ а за православните “краста“. Оттаму тие се прошириле
низ Р.Македонија. Според нивни извори, Арнаутите во Р.Македонија се 90%, а
Скиптарите само 10%. Токму затоа Р.Македонија се кавказко-црномореизира.
Понатму Скиптарите со традиции и обичаи од Балканот не општеле, не стапувале во бракови...со Арнаутите кои имало кавказко-црноморски обичаи. Таква
била и белата кавказка капа, со брзјачкиот поим кече, која денес масовно се носи во
денешна Јужна Србија и Р.Македонија, а не во Скиптарија. Следи тие меѓусебно и
не се разбирале. Со тоа што Скиптарите и Арнаутите биле муслимани, а меѓусебне
не стапувале во бракови, е доказ дека тие меѓусебно расно се разликувале.
За да се потврди дека Скиптарите биле Пелазги, Бриги=Брзјаци, со тн.словенски јазик, се наведува доказот со Григор Прличев. Тој бил роден во Охрид, во
1830 година, и тој во Охрид го учел коине, со кого како учител во 1847-1848. година работел во Тирана. Тој таму говорел на својот охридски говор, кој бил брзјачки
како што било во Тирана и пошироко Арбанија. Православните биле за заедничка
борба со населението во Македонија. Напротив, муслиманите не сакале да се борат
заедно затоашто тие мислеле да создадат исламска земја, а тие како муслимани биле само Турци. Следи Албанците, Скиптари и Арнаути, како муслимани од СФР Југославија се селеле во Турција. Ова било по 1950 година, а скиптарската држава
следи по Балканските војни. Со ова се потврдува, Скиптарите никогаш немале национално чуство, па тие не знаеле кој се. Вилкинсон вели дека “Албамците во 1.913
г. беа сосема лишени од секакво национално ривалство. Само ривалството меѓу
Италија, Австрија, Србија и Грција, секако натпреварувајќи се за придобивање на
албанските припадници, резултираше со една независност. Италијанското влијание
во Валона, беше постигнато преку романско-кататоличките Албанци“. Наназад се
до 1.900 г. Австрија и Италија постигнаа таен договор за да создадат автономна
Албанија. Мировниот договор од Лондон, потпишан во мај 1.913 г. ги положи границите н новата албанска држава. Видливо е дека се бореле христијани, кои биле
против исламот, а Албанците како муслимани станале богати и носители на се во
исламот и на Османите. Пак, Арбанија тихо се исламизира за време на Енвер Хоџа.
Таа како муслиманска издејствувала да се обединат со муслиманите Арнаути, со
кои никогаш и ништо немале. Дури Арнаутите вон Арбанија се мнозинство, односот во Р.Македонија е 90% Геги и 10% Скиштари. Во Јужна Србија се повеќе Геги.
Ова може да се потврди со јазикот и писмото. Во Арбанија=Албанија црковен јазик бил тн.старословенски, а по 1767 година коине. Во малцинството муслимани бил арапски и најголемото малцинство католици латински. Тие не се собираат
за писмото во Арбанија, туку во Битола, во 1908 година. Тоа не било дело на Арбани, туку Власи. Следи тие во Битола да не донесат одлука, туку во Елбасан. Тоа
што тие Битола ја слават,е нивна политика за Велика Албанија, иако тие никогаш
немало ни мала Албанија. Ханс-Лотар Штефан пиши: Се до крајот на Втората светска војна главно се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северозападно гегскиот и тосканската пишана форма. “Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развој на единствен национален јазик и се
укина паралелната употреба на различните писмени јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 година овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што
е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Албанците на Косово се откажаа од

107
косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен јазик и со тоа да се достанцираат
од Албанија, што во рамките на Титова Југославија сигурно би било поздравено“.
Следи службен бил гегскиот, а од 1972 година тосканскиот, кој со гегскиот не се
разбира, а и денес. Се потврдува, Косоварите биле друг народ, воглавно Геги.
Католичкиот Рим и Виена во времето на католикот и масонот Тито во СФР
Југославија мнозинството Геги со малцинство Тоски ги обединил како тн.албански
народ со малцинскиот трорасен тоскански јазик, злостор врз Белците со пелазгиски
=тн.словенски јазик. Дури Тито го наградуваше нивното експанзиско множење кое
беше на штета на православните, кои од нив од 19 век не виделе виделина и слободен живот. Следи тој да им дели имиња и што не само да се истреби православието на најправославниот дел на Балканот, во Јужна Србија и Македонија. А
тоа до денес го подржува Рим, Виена, Европа и САД. Следи Скиптарија да го има
за знаме двоглавиот орел кој бил македонски=православен, кој се најдува насека
низ црквите во Македонија, тој да биде за тн.Албанци во Р.Македонија со кого рушеја цркви и убиваа православни Македонци. За доказ дека тие се мафијашки исламски тн.албански народ е најголемиот македонски православен борец Георги Кастриоти, тн.Скендербег, кој посмртно го обрезале, муслиманизирале и го направија
дури Арнаут (Черкез, Татар...). За благодарност кон него, тие негово презиме Георг
Кастриотис му го скратуват и тоа со безуспешно бришење на ис, што се гледа во
сите нивни книги... А тој бил само Македонец, од царското семејството Комнен.
Токму затоа неговиот татко Јован, без в Јоан, бил кнез во Епир, во кого била Арбанија. Според Марин Барлети, Епир бил во Македонија, а таа имала многу земји.
Па затоа ако тој би бил во својот гроб, во него би се превртел. А како тоа не би го
направил, кога тој цел живот се борел против исламот. Бидејќи тн.Албанци се
мафијашки исламски народ знаат дека тој не бил муслиман. Следи тој им бил, им е
и ќе им биде добро лице за мафијашката исламска држава Велика Албанија. Тие не
изумиле дека Албанија била на Кавказ, Азербеџан, чиј јазик го разбираат.
За да се потврди дека тн.албански народ е дворасен се потврдува со наводот
што во Украина, од каде биле Арнаутите (Татарите...), се говори арнаутски. Ова се
виде повеќе пати на МТВ, кога нивна екипа ја снимаше емисијата. Тие меѓу себе
разговараа на арнаутски. Ова е во спротивност во Јужна Италија, каде таму по Георг Кастриот биле пребегнати Македонци, чија црква била под Охридската архиепископија. Прикажувањата на МТВ, втора програма, во полза на Велика Албанија,
носиите и ората со песните беа само македонски, ништо скиптарско, никако арнаутско со беле кече. Денес тн.народен тн.албански фоклор е претствен со машки носии со бело кече, кое е кавказко, но не македонско, кастриотско и јужноиталијанско. Ова се наведува со цел да се истакне, македонското останало непроменето со
милениуми, а скиптарското е ново само по 1767 година. За доказ бил Ѓорѓи Кастриот. Тој не само што не бил муслиман, тој не бил католик. Ако тој би бил католик,
бидејќи тој за христијанството бил многу неброенпати поважен од Мајка Тереза,
тој до денес ја нема добиена честа што ја доби таа.Значи, тој бил само православен.
До денес меѓу Скиптарите и Арнаутите постојат антрополошки разлики. До
денес Арнаутите имаат монголски одлики: дебело влакно на косата, темни..., со
повисоко учество на монголската крвна група В, и како “мешанци“ со Белци со повисок удел на крвната група АВ. Нивната ДНК е блиска на кавказко-црноморските
простори. Тие до денес живеат како да се на нивните азиски простори...
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Со биолошки методи може да се потврди и за Кавкаците, кои во Долна Македонија биле колонизирани од нејзиниот окупатор Елада, тн.Грција. Кога тие биле
колонизирани, иако тие биле православни, тие говореле само турски, но не еладски.
Наспроти Арнаутите, Скиптарите масовно го примале исламот и со ѕверот
на ѕверовите Али-паша Јанински, “национален“ херој на Скиптарите, се населувале
кон исток. Така тие православните од нивите имоти ги протерувале, масовно убивале и масакирале, масовно силовале, грабнувале жени...Тоа продолжило за цел исламски период, кои на Османите им биле главни носители на злото. Следи според авторите, Македонците=Православните не ги мразеле Турците колку што ги мразеле
Скиптарите и од нив се гаделе. Низ Р.Македонија до денес има многу места со име
арамиски, затоашто Скиптарите биле само арамиски тн.народ. Не само тие за време
на турското= исламското ропство на Македонците=Православните биле носителки
на злото, крволочни ѕверови со човечки лик, тие за време на фашизмот биле со фашистите. Нивните крволочни ѕверства не престанале. Тие имале свои балисти,а самиот поим а=е означува белисти, белаџии, убијци и арамишта не видени во Македонија други освен Скиптарите и нивните извршители Арнаути. Потоа станале комунисти со Тито а во борба против православието, масовно протерувајќи ги православните од Јужна Србија и Македонија, а и од нив масовно се селеле Православните затоа што тие не можеле да ги поднесат тие одвратни живисуштества. Така
најправославните простори станале најисламски, што го нема во Мала Азија, со масовни градби на џамии, а финансира арапскиот свет...Тие ја исцицале СФР Југославија, која за нив се дала, што се гледа нивниот подем многу на повисоко ниво отколку во Албанија од каде е поттикот на ислмско-фашистичката експанзија. Следи
тие да се приврзат со Сталин, чиј сателит станале само за зло на Балканот. Незадовлни од нивното цицање, ја откачиче Русија, се приклучиле кон Мацетунг.А колку тие од него цицале самите си знаат. Како се тоа да не било ништо, го чапнале
НАТО, кој за свој интерес нив ги злоупотреби да изврши инвазија врз Србија и во
2001 година агресија врз Р.Македонија. Тие како муслимани не чуствувале ништо
да му плаќат на неверниците, правосланите, порадишто си паразитирале на нивна
сметка, ништо неплаќајќи...И тоа не е се. Со нивниот капитал создаден=украден од
православните си создале моќна мафија, која се рамни со Сицилијанската...Тие се
бават со дрога, бело робје...За нивните злодела пишеле и пишат мноштво автори .
Да не се изуми дека Арнаутите на Балканот се донесени само како зулумџии, тие и друго не можат да бидат. Скиптарите како многу сиромаси го прифатиле
исламот и така станале богати. Тоа било само со грабнување на православни имоти,
за кои се до со 1913 година Скиптарите и Арнаутите немале тапија со која би докажале имотна сопственост. Истото важи и за Исламската верска заедница, чии објекти и површини се грабнати православни, а секоја џамија е изградена врз православна црква. Ова било се до кога владееше исламска Турција, чии војни старешини и носители на злото беа Скиптарите, а нивни извршители мухамеданските
Арнаути. Нивното исламско зло продолжи и потоа, дури по 1945 години. Ваквото
зло незаврши, тоа продолжи и од 2001 години, а до денес прогонетите Македоцци
дома не се вратени. Следи Рамковен договор, со кого малцинските Скиптари и мнозинските Арнаути станале тн.албански народ. Иако тој не е преку 18% стана равноравен со македонскиот. Македонскиот до 1913 година беше под исламско ропство,
чии зла беа тн.албански. Потоа под српска окупација. По 1945 година Србите и Ср-
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боманите направија пуч, ја срушија македонската власт. За прв пат Македонците
добија самостојна власт дури по 1990 година. Европа тоа не можеше да го трпи,
нејзината НАТО во 2001 година врз Македонија изврши агресија, и само таа постана повеќенационална земја, иако во неа има повеќе Македонци отколку Шпанци
во Шпанија, Французи во Франција...и Англичани во САД. Токму затоа со тој расистички Рамковен договор Македонците по вторпат подпаднаа под исламско ропство тн.албански зулумџиски народ. Дури само во Р.Македонија се внесе и цигански јазик, а индискиот јазик никогаш во Индија не бил службен: по санскритскиот
бил персискиот и на крајот англиски. Пак, циганска земја биле Елада=Грција итн.
Бидејќи во Р.Македонија до 1990 година Македонците глава не кренаа и не
се исправиле, биле само под турско=исламско ропство; па српско окупација кога
тие најповеќе заостанале без да имаат школи; па за време на Втората светска војна
под фашистичка окупација и тн.албански терор дури и по војната; следи пучот врз
македонската власт на АСНОМ и српско и србоманско владеење се до 1990 година.
Кога Р.Македонија постана независна, во 2001 година НАТО, чии создавачи ја делеле и денес ја делат Македонија, изврши агресија, само Македонците останаа без
своја сопствена држава. За Македонците понатаму во својата Македонија да се потчинети и обесправени, а тие своја друга земја немаат..., со Рамковниот договор на
Македонците им се суди не правнички во полза на мнозинскиот македонски народ,
туку според потребите на внатрешниот македонски непријател од кого до денес
Македонците не можат да се ослободат. Па тука е Европа и САД со нивната НАТО.
Злосторот на тн.германска школа се гледа, што таа, како водечка на Рим во
19 век не дозволи да се обединат тн.Словени, кога се појави тн.Пансловенизам. Не
е само тоа,Рим е носител на братоубиствената војна на еден ист народ во СФР Југославија,Срби=православни, Хрвати=католици и Босанци=муслимани. Тој тврди, католиците Хрвати не смеат да живеат заедно со православни Срби. Меѓутоа, Рим до
денес не се изјаснал, дека не смеат да живеат заедно тн.Германци кои се католици и
протестанти. Очигледен е заговорот врз македонското православие, каде Рим е носител на ширењето на исламот, но не католицизмот. Рим ги подржува муслиманите
на македонскиот=православниот Балкан, но не во католичка Швајцарија каде со референдум во декември 2009 година се изгласа да не се градат џамии. Со тој чин таа
одлука станува применето право, а Рим понатаму ќе се меша во македонското православие, за тоа да изчезне. Тоа ќе биде се додека Македонија не стане православна
земја како што била отсекогаш. Најголем доказ е тој што 100% џамии се врз цркви.
Арнаутите со Албанците и другите муслимани, освен Македонците -муслимани, да се населат во азиска Турција, која била/е исламска земја. Ова се потврдува
со наводот, таа била православен центар, а денес е без православни.А со Арнаутите
и Албанците се создава втора исламска земја во Македонија=Балканот. Токму затоа
следи Балканот да се спаси од исламот, а со него и христијанска Европа.
Следи сите овие неправди да ги острани македонска Европа.
МАКЕДОНСКА ЕВРОПА
Во мојата 36-та книга, под наслов: "Македонците со еднорасен јазик на Белци (Пелазги)– еврејскиот како македонски говор-", на корица го напишав следново:
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"Херодот кажува дека во Русија се селеле луѓе од персиските простори и малозиски со балкански.Ова продолжило и потоа, пред и по Јустинијан,ама и за време
на Отоманското Царство. Бидејќи Русите, денес како Руси и Украинци, говорат само пелазгиски=тн.словенски, тој бил јазик на Белци (Пелазги). Следат исти знаци
со исто значење во Русија, Подунавјето, Балканот...и Египет на Каменот од Розета.
Тоа говори, дека Русите како тн.Словени биле ист народ со Македонците, а се до со
1809 година Македонија била до Дунав. Според киевскиот свештеник Нестор (1112 век), Русите потекнале од Илирија, а таа била во Македонија. Харолд Ламб пиши, Македонците ја создале Русија. Па оваа била повеќебожци, потоа христијани.
Еднобожеството-Еврејството се ширело на Север.Дури се создала Хазарско–
еврејска држава.Таа допирала до Крим и Кавказ а во 13 век неа Џингис-Хан ја освоил.Тие поеврејени тн.Словени ги има и сега во Русија. Вакви биле преселени во Израел, каде се говори и руски јазик. Се ова говори, Израел била/е тн.словенска земја.
Анѓелија Станчиќ Спајиќева вели: "Израилците после се стопиле со староседелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид му служел
на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (-Перун)". Па Евреите=Израилците со Македонците биле само еден ист народ.
Залудно до денес се уништуваат и прогонуваат Македонците, а во Македонија се колонизирале азиски Албанци=Арнаути=Геги, и тоа 600.000. Тоа било по
Кримската војна. Тие биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Според Густав Вајганд (1924), 100.000 Татари и 500.000 Черкези. Черокези имало индијанско
племе, а Черокез означувал краток нож, со кого до денес Македонците=Православните се истребуваат. Вакви биле и Скиптарите, кои за да станат богати, го прифатиле исламот и трорасен јазик и го прогонуваат и истребуваат својот македонски род.
Проклети да сте крвници, Европјани и САД-чани, само уништувачи. Ова се потврдува со наводот, дека споредено со Херодот, Елијан и Стефан Византиски Бригија=
Брзјакија била Европа, а за Стефан Византиски Бригите биле македонско племе.
Овие во Јапонија, Кина, Индија...и во Америка го однеле дативното у. Во Кина кратката бригиска јакна...".
Скити=Готи=Татари=Бугари=Арнаути. А нивниот врховен бог бил Асен, често име во Бугарија,но не и во Скиптарија со Германија.Меѓутоа, во Бугарија се говори јазик на Белци,а во Скиптарија со Германија трорасен на: Белци(Пелазги), Црнци (Семити) и Монголи (Готи). Германците се учесници во создавањето на Елада
со дворасен јазик на Белци и Црнци и Скиптарија со трорасен јазик, што е срам/зло.
Токму затоа до кога берлинско-виенската школа ќе шири невистини и злочини врз својот род, пелазгиски=тн.словенски, а Германците се однесуваат како расно најсвесни, нанесувајќи им злостори на другите, што важи и за другите европски
народи, кои како колонисти и расисти останале раснонесвесни: западно од Германија се говорат дворасни јазици на Белци и Црнци,а источно од Франција трорасни,
дополонително уште и монголски (готски).
Место тие да им се извинат на Македонија и македонските Македонци, тие
до денес без прекин нив ги прогонуваат: како дивјаци и канибалисти се однесуваат.
Бидејќи јас сум Македонец, по татко и мајка само Бриг=Брзјак, продолжувам да пи-
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шам книги за мојата мајка Бригија=Брзјакија со својата божица Ма (мајка, матер),
Му (мутер), пошироко Македонија како најстара држава во Европа, од старата ера.
Се надевам, дека дивјаците и канибалистичките Европјани, кои не си го познаваат своето балканско-малоазиско потекло, значи пелазгиско=тн.словенско, ќе и
го повратат сиот сјај на македонска Македонија со македонските Македонци, кои
во старата ера имале парна машина, а во 20 век се творци на комјутерот. Следи тие
како генијалци отсекогаш се бавеле со наука, и до денес никој не им останал равен.
Нас на Македонците ни останува најсветата мисија да ги обединиме Европјаите со македонскиот еднорасен јазик на Белци (Пелазги), на Македонецот Константин Филозоф (Солунски), кој истоветно направил, како што направиле Бригите=Брзјаците во Египет, Птоломејци, кога тие како Македонци од староегипетскиот
јазик ги остраниле црнечките (семитските) зборови и го повратиле пелазгискиот=
тн.словенски јазик. Значи, Кирил Солунски од дворасниот македонски Птолемејов,
Александриски јазик коине, во 19 век наречен грчки и старогрчки, ги остраниле црнечките (семитските) зборови и го создале тн.старословенски.
Словата биле на белата раса, а кирилични слова се најдувале во коптскиот
јазик, кој бил создаден во 2 век п.н.е. Значи, хиероглифи=коптски=кирилски слова.
Токму затоа писменоста била на Белците. Досега не е пронајдено писмо кај Црнци.
Во заклучокот и на насловната корица на својата 37-ма книга со наслов “За
Прокопиј Кесарски (6 век н.е.) нема Словени“ го напишав следново:
“На Балканот со Мала Азија се среќавале повеќе поими:Анти, Венети и Склавини. Херодот (5 век п.н.е.) не познавал Склавини. Бидејќи тој ги опишува Скитските и нивните простори, северно од Дунав со Црно Море, немало Склавини. Тоа
останало и потоа.Меѓутоа, за време на Прокопиј (6 век н.е.) постојат Анти,Венети и
Склавини. Тој никаде не го употребува поимот Словени, затоашто такви и немало.
Тој многу убаво вели, што е потврдено со истражувањата, Јустинијан (6 век н.е.) од
двете страни на Дунав поставувал гранични единици, градел објекти, цркви итн.
Следи Склавините биле само со потекло од Балканот со Мала Азија. Поимот склавина означувало област.Ако Склавините би биле посебен народ,сите склавините би
биле еден народ. Бидејќи Склавини имало до реката Рајна, и Германците биле склавински народ. За потврда дека Германците биле Склавини е Бонифациј (8 век). Тој
Склавините источни од реката Рајна ги покатоличувал. Тој за нив вели, тие биле
“најодвратна и најгадна од сите раси“. Меѓутоа, тоа се однесувало само за самите
Германци, кои денес не си го знаат своето потекло,само балканско, со традиции и
обичаи како на Траките, што се чита кај Херодот. Склавини во Македонија имало
само до 836-7 година. И затоа во Македонија Склавините од 838 година изчезнале.
Ова не се случило со во Германија, каде Склавините опстоиле уште многу подолго.
Берлинско-виенската школа Склавините ги истоветила со Словени,што е фалсификат: Склавините биле областници, а Словени според Слово, Логос=Слово, и
Божјо Слово.Етрурците,создавачи на Рим,биле Рунари (Рецкари), а од слово и Словени.Истото важело со Русите.Еутрците и Русите го имале богот Перун,Громовник.
Иако до денес Европа Македонија ја дели, таа ќе ја обедини Европа со склавинскиот=обласниот јазик, кој бил јазик на Белци (Пелазги), на кого творел Константин Филозоф. На тој јазик била преведена Библијата. На неа се прогласувале
кралевите на Франките во Ремс, затоа што тој јазик го разбирале Франките. Бидејќи
денес западно од Германија се говорат дворасни јазици на Белци и Црнци (Семи-
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ти), а источно од Франција на трорасни, дополнително готскиот (татарскиот), во
обединета Европа ќе се обединат тн.Словени, чии светци се Кирил и Методија, на
што ќе следат склавинските (тн.словенски) Германи, балканско име и тн.словенски
бог, што важи за балканската Теута до Теути, Деути, Deutscher. Ќе следат Франки...
Македонците конечно ќе победат, Европа ќе биде македонска, како што и
била. Споредено со она на Херодот Елијан и Стефан Византиски Бригија=Европа“.
Видливо е дека берлинско-виенскаа школа во игра ги вклучила поимите, со
кои таа не само да си создала своја историја, туку и на домородците на Балканот,
тие како Белци со јазик на Белци=Пелазги=тн.Словени биле дојденци од никаде...
Во оваа 38-ма книга се истакнува:
Што се однесува, дали Македонците биле Срби или Бугари, се наведува што
вели Јован Цвииќ. Него го цитира Олга Луковић Пјановић, том. I, стр. 94: “Во оваа
опсежна студија Цвииќ го изразува уверувањето, дека современи дијалекти на српскиот јазик, значи, се овие: -Штокавски, кој се дели на староштокавски (Македонија), средноштокавски (северно-источно од Македонија према Бугарија) и новоштокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна
Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија) со: -Поддијалекти: екавски, ијекавски, икавски, постоеле веќе на тлото на древните тн.Тракија и Илирија, на основа
што се наметнува заклучокот, дека ‘словенски’ јазик никако не е донесен на Балканот тек во VII. век по Христовото родување оти во него се крие старо верско обележје...“. Само српскиот јазик бил тн.старословенски во Шумадија, а според Јован
Цвииќ до Крушевац се говорел средно српски, кој до денес е македонски. Пак, во Р.
Македонија според српските автори се говорел старосрпски, а според бугарските
автори старобугарски. Заклучокот е: во Македонија живеел само стар народ, а Србите и Бугарите се нови. Бидејќи до 1809 година до реката Дунав била Македонија,
немало словенски народи Срби и Бугари. Следи за овие нови народи Срби и Бугари
во Скиптарија се говорел српски и бугарски јазик, а не дека Скиптарија и Епир биле македонски, што се чита и кај Марин Барлети. Според него, тн.старословенски
јазик бил илирски. Токму затоа Власите, Скиптарите и Еладците биле само Илири.
Споредувајќи ги античките карти, прво бил населен јужниот Балкан, а потоа
преселбите продолжиле по долината Вардар-Морава-Дунав-Рајна. Токму околу Рајна биле преселбите каде што било најтопло. Следи таму рајнското вино да е блиско
на македонското, но не како од другите поладни простори, кое покисело итн.
За да се одгонетнат преселбите низ Европа, кои биле само со говедо, а потоа
коњ, никако со чартер летови во 20 век, тие се објаснуваат со главата на говедото и
свињата. Бидејќи таа во ембрионалниот развој е најстара, таа е најмеродавниот доказ. Говедото и свињата се борат со својот непријател со главата. Следи прасето да
се роди со оформени заби- кучешки. Тие како мали не пречат при пороѓај. Напротив, роговите на говедото не дозволуваат породување. Затоа тие се развиваат само
по породувањето. Пак, коњот се бори со своите задни нозе. Видлива е разликата
меѓу говедото и коњот: говедото задните нозе ги влечи напред, а коњот наназд. Токму затоа говедо е рамничарско животно, а тн.Троја била на рамница. Следи кравата да го има првобитното име ка, на латински вака=ва ка, до vaktina=вакцина, вакат-и... А крава=ка рава, таа оди рава=равен и служи за равнење површини. Кога се
равни=рамни, се рига=носи земја=зема=зеа=геа=Геа. Ова е спротивно на кен=кон=
коњ кој на угорница бодинка, а говедото се препнува. Па затоа коњот бил планин-
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ски. Следи тн.Троја како говедарска била рамничарска (пелагонска) и коњарска
(пелистерска). Тн.Троја се најдувала до Скамандери, Еригон=е риг-а он, која како
таква била еригатор=аригатор=а ригат ор (ар), р=л, алигатор. Во прилог се други
венетски=склавински=тн.словенски поими: скорпија=скорпи=с корпи; крокодил=к
роко дил: роко=рака дил=тил; рептил=реп (опаш) тил... Дека вака била правени
именките најдобар доказ е гуштер=гуш-а тер-а, а земјата тера, потерува живот...
Видлива е врската на варварскиот живот, кој бил македонски, поточно бригиски, и
имињата кои до денес едногласно се на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ваквото едногласно изведување не е можно со тн.несловенски=неварварски јазик.
Тн.Хомер бил Варварин, а тн.Троја била варварска. Тоа било поради тоа што
тн.Троја била говедарска и коњарска, а со говедата се и свињите. Следи античките
автори историјата да ја делат на варвари и овчари. Ова се совпаѓа со сточарската
наука, која подразбира сточари (говедари, коњари и свињари) и овчари. Првите бил
миротворци и научници, вторите овчарите само мрзи кои ништо не работеле. Следи тие биле плачкаши, само пирати=запалувачи.
Па токму со говедото, а потоа и коњот, Балканците низ ненаселениот континент се населувале. Преселбите се потврдуваат со роговите. Европското говедо било краткорогово, како балканското, но не како дивото долгорогово континентално
говедо. Првото им служело како рог за дување, давање на знаци..., но никако долгороговото чиј врв е шилест и нефукционален за рог. Следи Венетите биле први
преселници во континентот, познати како Викинзи=Варези, а според Велс, Викинзите се разбирале со Русите. Исто така, коњот бил бригиски, а само од/по Тацит
тешкиот коњ влегувал во употреба, за посебни потреби, но не за јавање и борба,
оти тој бил претежок и преспор. И сите други домашни животни биле балкански,
без ништо од континентот. На ова да се надоврзе бригиската=брзјачката змија, солунско-мариовскиот лав... И конечно венетскиот=склавинскиот=тн.словенски бог
на стоката Волос=Велес, Велс. Низ Британија имало река Вардар, Морава; планина
Кораб, Дурмитор; во Данска река Драгор итн.
Од изложеното се заклучува, преселбите биле само со домашни животни.
Наспроти ова имало пренесување по воден пат. Први преселници по воден пат биле
Феникијците=Венетите. Тацит во “Германија и Агрокола“ пиши: “Фените се крајно
диви луѓе и страшно сиромашни, немаат оружје, немаат коњи ни куќи. Јадат треви,
се облекуваат во кожи и спијат на земја: се што имаат и во што се надеваат се нивните стрели, на кои врвот им го прават од коски, зашто немаат железо“. Видливо е
дека Фените=Фениките, кои биле Венети, немале домашни животни и воглавно се
хранеле со треви и риби. Како потврда дека на северот немало вегетација е денешниот пример на Џервис. Според него, “Нордијците ги населуваат најсеверните бреговити делови на Европа, каде по неколку месеци воопшто нема вегетација. Затоа
тие на големо се хранат со риба, јадејќи десет пати повеќе отколку други меса. Што
се однесува на растителната храна, која на друго место расте на копното, тие се
упатени наморска трева, која ја исфрлуваат брановите на брегот, и на маховината
која се собира на стеновитиот морски брег“. Ама таму се уште ја нема лозата.
Европските автори говорат нивните народи имале Тројанско потекло. Споредено со наводите на Херодот, Елиан и Стефан Византиски Бригија=Брзјакија била Европа, во која била тн.Троја. Самите Меровинги кажуваат дека тие имале бал-
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канско потекло...Фредегаровата хроника (7 век) говори за истото потекло на Франките и Македонците, од Пријам. Значи, Тројанско потекло: Фредегар=фредег ар.
За Дјурант, Рим Франција ја нарекува Келтика, а тек во цезарово време била
наречена Галија. Ова укажува дека немало посебни народи: Келти=Гали. Во прилог
е наводот на Велс.Според него,усмената книжевност на Келтите кои продирале кон
запад не е зачувана потполно. Ирците, кои говореле келтски, најдолго го задржале
својот примитивен живот. Тани, ирска “Илијада“, го опишува говедарскиот живот.
Во Тани се јавува истиот општествен поредок како во Илијада.
Пак,келта означувала секира: келта=килта, л=р, кирта,секирта=сек кирта, секирата.Следи Келтите биле само шумари, кои ги крчеле шумите.Доказ е името Шекспир, ш=с, Секпир=сек пир, секи=сечи пири: пир=пиреј=троскот се ништи само со
пирење=горење. Шекспир учел само латински, а никако англиски јазик.
Се потврдува, Келтите=Галите имале Тројанско потекло, а тн.Троја била во
Пелагонија, која на Јужниот Балкан до денес е најговедарска. Европските говеда се
балкански,а вакво било фризиското краткорогово кое било само фригско=бригиско.
Херодот пиши Скити,кои биле Готи=Татари=Бугари=Арнаути,и Келти. Келтите биле Фриги=Бриги. Гревс за Галите (Келтите) пиши тие имале фригиска писменост: Фригите биле Бриги. На денешна Шпанија, Венетите имале своја земја
под името Келтика (Celtica). Страбон вели: “Венетите се познати и под името Келти“. Полибиус (2 век н.е.) пиши за Венетите: “...Нивниот јазик е малку поразличен
од оној на Келтите. Но во обичаите и носијата се еднакви, со мали разлики...“. Следи цела Европа била населена со Венети, а нејзинј центар бил Енеја во Македонија.
На шлемот од Негов е карактеристичен венетски натпис, денес во Cunsthistorisches
Museum Dunaj во Келн. Германија била Венетија, значи, венетска област. Прокопиј
во XVIII вели: “Кога византиската војска пристигна во Италија, Германците го зазедоа поголемиот дел од Галија и од Венетија...“. Се знае дека со “Германци“ Прокопиј ги означува Франките кои, за време на војните со Готите, ја преземаат Венетската област. Според Историја на војните, VII, 33/7.... Венетите живееле до реката
Рајна, во Венетската област=склавина, на Германците.... Значи, источно од Рајна
била Венетија, која била склавинска земја со тракиски традиции...Просторите источно од реката Рајна биле склавински. Ова се потврдува со наводот на Бонифациус
(8 век), кој ги покатоличувал Склавините источно од реката Рајна, кои биле “најодвратна и најгадна раса од сите раси“.Сипријан Робер истакнува “...уште од време на
Карло Велики, се што било од онаа страна на Рајна, тоа не било Франкија, туку
‘Славија’...“. За Шулц: “до изворите на Рајна, Дунав, Сава и до устието на Елба. На
целиот тој простор живееле без прекин Траките“. Следи источно од реката Рајна
биле Склавини. Се заклучува само едно: Венети=Склавини, Траки или Македонци.
Се наведува, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ставена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното пре-
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селување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,
дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...
Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под римско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме.
Бидејќи се говори за Франките, за нив се дополнува. Франките биле Венети
и Бриги. Токму затоа нивниот јазик бил венетски=бригиски. Тие имале само еден
јазик, варварски=пелазгиски=тн.словенски. Ова се потврдува со наводот на Стјепан
Антолјак, кој пиши, дека двата синови на македонскиот гувернер 511 Никола, Самоил со својот брат (непознат кој тој бил) кај Франките со Отон I во Кведлингбург разговарале само на словенски јазик. Тој бил само склавински. Самоиловата царска
област била наречена Склавина Тоа било во времето на царот Хајнрих II (1.0021.024 година). Тогаш се споменувале: Roma, Galia, Germania и Sklauinia.
Според Антолјак, “Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7
година кога во изворите им изчезнува секоја трага“. Ова било според тн.византиски
извори. Меѓутоа, иако Рим си водел своја политика, тој православниот христијански правец го означил со Склавина. Токму Склавините до реката Рајна била управувани од Цариград, во кои имало и повеќебожци=Хелени со балкански традиции и
обичаи. Овде е видливо дека постојат области Рома, Галија и Германија. Следи Галија била западно од реката Рајна, а Германија источно. Се потврдува, Германија
била Склавина. Затоа во неа се говорело само венетски=склавински=тн.словенски.
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 тн.Словени говореле со наречја, истото важело за Франките и сите други Белци со својот тн.словенски јазик. Токму со ова се одгонетнува
уште една вистина. Кога уште не бил внесен јазикот на Кирил Солунски, до тогаш
се преведувало на тн.словенски говори на Франките, а потоа само на јазикот на
Кирил Солунски.
На Пелопонез имало Склавини со тн.словенски јазик. Според Макс Фасмер
(Max Fasmer), 1941, “Die Slaven in Griechenland”, “Конечно од XV век...Тој тогаш ја
додал забелешката за сродноста на либекските Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Како што важело за Словените (Склавините) на Пелопонез со оние на Либек
во Германија, истото било за Моравија, во кого солунскиот говор бил разбирлив.
На Моравија и биле соседи Франките/Германите (Дојчерите). Не случајно, Франките како католици од латински преведувале на тн.словенски јазик, никако на француски различен од тн.словенски јазик: Германите биле само венетско-склавинско
население. Слично го правеле Македонците, од коине преведувале на тн.старословенски јазик на Македонецот Константин Филозоф.
Методиј вршел преведувања од коине на народниот солунски говор, од кого
произлегол тн.старословенски јазик. Тоа било со Евангелистарот. Следат преводите
на псалтирот и паримеиникот. Така, Методиј по смртта на Кирил да преведува и го
завршил преводот на Светото писмо. Ф.В.Мареш вели дека преводот на Библијата
од Методиј бил единствен во тогашна Европа,претставува најдобар превод и досега
не бил направен таков превод во оригинална преносна смисла. Според наводот на
авторот било повод, со овој превод на Библијата европските владетели во црквите
511
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да се прогласуваат за господари затоа што нивните народи не ги разбирале коине и
латински јазик. Со преводот на Библијата на Методиј се прогласувале кралевите во
Ремс, Франција. А тек 15 век следи вулгарелатински Франков, службен во Европа.
Ова важело за Германците, дури кај Прусите Велам господари на својата семејногосподарски држави, никогаш етнички, туку само семејно- господарски. Бидејќи се
до 19 и 20 век ваква била состојбата, ваквите европски семејства создале балкански
народи, со владетели на европските семејно- господарски држави. Токму затоа тие
не биле етнички, туку нивни, поради што до денес се крвари. Најповеќе страдаат
склавинските народи кои за германските склавински народи биле склавинска (тн.
словенска) раса која до денес тн.Германи=тн.Словени најуспешно без свој завршеток ја истребува. Народот вели, “повторената лага станува вистина“, германска.
Македонците во старата ера имале своја парна машина (Херон)...Сопругата
на Анштајн Милева, македонско име, псуела на македонски а не на српски, ја примила Нобеловата награда. Како неа Македонец бил Никола Тесла, чии семејства
биле преселени во Австро-унгарија. Истото било и со летечките тањири, чиј нацрт
го направила Југословенка (Македонка) и Германка. Само за потсетување, Хитлер
имал пријател Лама. Хитлер во Тибет испратил своја експедиција, а таму живееле
Македонци со својот шарпланински пес. Бидејќи Македонците биле повеќебожци,
тие правеле светски чуда. Еднобожеството не дозволувало наука. Ако Евреите сакаат да се бават со наука, тие мораат да се откажат од еднобожеството. Токму затоа, споредено со капиталот, Македонците како најбедни многу повеќе постигнале
во однос на богатите Евреи. Да се додаде и Пупин...Коцаре бил соработник на Мари Кири за утврдување на применети органи кај човекот...И комјутер Атанасов во
20 век. Сите личности не се наведени, и книгава ја нема таа цел.
Псеудо Маурицие пиши за Склавините и Антите: “Се служат со дрвени лакови и со мали стрели натопени во отров, што многу брзо дејствува. Ако таков ранет не се послужи со лековити тревки или со други вештини, или ако веднаш не ја
пресече раката, за да не го зафати целото тело, настапува брза смрт“; Прокопиј истакнува за Теодора: “Многупати забременувала, но речиси веднаш успевала да
пометне, со вештачки средства“...“преку своите многубројни намерни пометнувања“. Ангелија Станчиќ- Спасиќева, 1929, Белград, вели: “Не ги собираме и не ги
објавуваме вештините во лекарството на нашиот народ. На пр. кај нас се знаело да
се лечи беснило пред Пастер. Многу очни болести, гнилеж на коските (споменато
во некој лист за војоводата Продановиќ во време на Маѓарската буна) и уште многу
тешки болести се знаело некогаш во народот и со што се лечат. Ние се свое го
напуштаме и го пуштаме во заборав и се страмиме од нашето и не се страмиме, секогаш да бараме други нас да не учат и да ни покажат, како ние да сме најголеми
незнајници и ништо сами не умееме, ниту сами во себе не смееме да се поуздаме“...
“Моша тогаш пред Фараонот правел чудеса: Својот стап го пуштил и тој постанал
змија. Но тоа го знаеле и Фараоновите маги да го прават, како и други вештини. Се
држи, дека тој прочуен Мојсејев стап беше навистина змија, која Моше ја хипнотизирал и знаел како треба да ја фати, да обамре и изгледа како стап а кога ја пушти,
да се поврати и плази на земјата (Ова ми го раскажувала една госпоѓица, ќерка на
стариот рабинер)“...“Народот многу пати страдал од змии. И Моша нареди, да се
направи една бакарна змија, околу повисокиот столб, да секој, кој во неа погледа,
ако е каснат мора да оздрави. Дали можда бакарот употребуван како против отров,
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би вредело да се знае !?“ Д.Ц.Џеврис вели: “...животно кое е каснато од змија брзо
пронаоѓа и јади ‘змијски морен’...“. Ние велиме змијска трева. Наведеното е со цел
да се поврзе змијата со бригиските традиции, кои се пренесени кај Будите низ Азија, а Буда бил претставен со бригиската симболика. Будите успешно хипнотизирале, медитирале и оделе во самади. Ваква била бригиската традиција која ја уништила еднобожеството, во кое не смее да има наука...магии...
Она што Македонците го знаеле за генетиката, што Континенталците го научиле по тн.Словен Грегор Мендел, Македонците го применувале во својата Македонија и насекаде низ Светот. Кога изчезнала флотата на Александар Македонски
таа стигнала во Америка, морнарите се ожениле со Индијанки, а во 15 век Маите,
според македонската митологија од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес, што важи и за другите..., биле Белци, како што биле дивите плачкашки
Континенталци, кои се нивно уништиле, а и нив ги истребија. За истребување останавме уште ние, овде останати, за нас да не делат, додека не сотрат. Ако тие нас од
1071 година не не сотруваа, ние знаевме за употреба на тревнилекарства, лечење со
мочка, имавме антибиотици (во бабинпрдеж)..., а тие за нив знаат од 19 и 20 век.
Оној што ништи и убива, и тоа само за повеќе добивка, него не го занимава ништо,
туку само што повеќе да оплачка и најлесно да живее.
Бидејќи Македонците биле се за Европа, таа била нивна, неправдата направена Македонија да не опстои православна и неподелена, мора да се исправи, таа да
се обиедини и да остане православна, столб на обединување на христијанството, а
не Рим, злосторник на македонско православие од 1071 година. Место Рим да го
шири католицизмот,тој го ширел исламот, дури на Балканот со тн.албански народ...
Ова да се дополни и со Македонска ренесанса, која станала и европска, и се
поврзано со неа, македонска античка=етничка Македонија за македонските Македонци треба да се воозобнови. И конечно Немакедонците, кои никогаш македонска
Македонија не ја сметале за на македонските Македонци, неа да ја напуштат, а сите
македонски Македонци од цел свет во нивната македонска Македонија да се вратат. Па тие заслужуваат во својата македонска Македонија да живеат македонски.
За неправдите говореле и други автори. Се наведува само пример:
Вајганд, кој напишал книга под наслов “Етнографија на Македонија“, во
1924 година им сугерирал на големите европски сили да ја исправат грешката од
1913 година и на македонскиот народ “да му го вратат тоа што насилно и без тронка совест му било одземено“, подвлекувајќи дека “со исправувањето на таа грешка,
ќе му се врати честа и достоиството на најстариот народ во Европа“.512…“македонското прашање може да се реши на најцелисходен начин, ако се создаде автономна
Македонија, што би го опфаќала целиот нејзин етнички простор“.
За ова одлучува говорот, кој бил македонски, но не шумадиски, каде била
создадена државата Србија со јазикот на Вук Караџиќ. Меѓутоа, тој не бил шумадиски без падежен јазик, тој бил македонскиот јазик тн.старословенски на Кирил Солунски...Иако Шумадија била во Тракија, со масовна употреба на темниот вокал, не
како во Илирија, а само затоа Херодот говори за Тракија и Илирија, В.Караџиќ го
отфрлил темниот вокал. Како што во Србија биле извршени промени на имињата,
говорите..., истото се случило и во Елада, тн.Грција. И во тн.Грција се бриши се македонско. Така Еладците, Скиптарите и Власите се нови народи со нови јазици, не512
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познати пред 19 век. Следи еладскиот јазик да е близок на арапскиот..., а скиптарскиот на кавказките монголизирани јазици. Пак, влашкиот бил воглано латински...
П.Поповски пиши: “На предлозите и сугестиите на Вајганд остро реагирал
грчкиот професор Г. Н. Хаџидакис (Γ. Ν. Ηαδζίδακίσ). Овој познат грчки фалсификатор и прекројувач на историјата, во тогашниот Лајпцигшки печат на германски
јазик објавил неколку статии, под наслов: ‘За хеленизмот на Античка Македонија’,
што имало за цел да ги одврати големите европски сили да ги прифатат сугестиите
од Вајганд. Реакцијата од Хаџидакис, пак, го привлекло вниманието на голем број
странски научници, кои веднаш потоа реагирале на принципелен начин, меѓу другите: Ed. Filipon, A. Debruner, J. Kaerst и други. Сите тие го оспориле тврдењето од
Хаџидакис, дека јазикот на Античките Македонци бил ист што и грчкиот јазик. Етнологот Kaerst, кој се смета за голем познавач на историјата на Хелените, на овој
грчки историчар му префрлил дека ‘не секогаш при оценка за историските сведоштва за Македонците истапувал критички...!’. Овие примери говорат во прилог на
фактот дека и покрај големата и агресивната грчка пропаганда, со која се прави
обид на груб, непримерен и нечесен начин да се присвои богатата древномакедонска историја, култура и цивилизација, има луѓе од сферата на историската наука,
кои врз основа на резултатите од својата истражувачка работа, суверено и без предрасуди ги оспоруваат и отфрлаат како неосновани грчките фалсификати во поглед
на историјата на балканските народи“.
П.Поповски на задната корица на Том Втори наведува карта и текст:“ ‘Букурештанскиот договор’ од 1913 година претставува најмрачниот настан во историјата на македонскиот народ и најсрамниот за цивилизирана Европа.На тој срамен чин
Грција, која во историската наука е третирана како вештачка држава без нација,
окупира 52,12 насто од вкупната територија на етничка Македонија. Таа вештачка
државна творба прави силовити напори да ја искорени македонската нација, по што
би ја наследила богатата историја на најстарата цивилизација на Европскиот континент-македонската.Дејствувајќи од тие позиции, во период меѓу 1913 и 1926 година на окупиранаЈужна Македонија масакрира над 300.000 и прогони над 1.500.000
етнички Македонци. Тоа беше невиден терор и егзодус заблежан во историјата на
човечката цивилизација“.
Меѓутоа, нема никој друг кој ќе ја обедини Европа со еднорасен јазик, тн.
старословенски, а со тоа ќе се отфрлат дворасните јазици на Белци и Црнци западно од Германија и трорасните источно од Франција дополнително уште и со готски=татарски. Иако Европјаните уште и денес не делат и истребуваат, ние нашата
македонска мисија на обединување од време на Филип Македонски не ја завршиме.
Заклучок
Енеја била во Долна Македонија, прадомовина на Венетите. Тие се преселиле во ненаселениот Континентот. Тие создавале Склавини. Ова говори, Европа
била населена од Македонија, од 1809 година Балкански Полуостров. Домашните
животни и растенија на Европа биле македонски=балкански. Токму поради говедото и свињата е појавата на крвната група А. Следи Европјаните да бидат балкански.
Ама Европа сé уште и денес не е донаселена. Доказ е лозата, таа ја нема во Данска,
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Скадинавија и источно од нив. Таму биле населени Викинзите=Варезите со симболот роговите на македонското говедо, бригиската змија со солунскиот лав...
Долна Македонија од 1913 година е под окупација на Елада.Елада има Цигани, населени на Пелопонез во 14 и 15 век, со нивно наследство, индискиот музички
инструмент бузуки. Во Долна Македонија од Азија биле колонизирано православно
население Кавказци... со монголски одлики, со турски јазик. Тие денес се Еладци.
Овие злостори се на католички Рим и Виена, кои им наложуваат на султанот
да се укини Охридската архиепископија...со македонскиот тн.старословенски, а се
остава и се помогнува на Цариградската патријаршија со македонскиот коине, кој
бил Птолемејски и Александриски. Во Јонија...Македонија...и Елада службен бил
јонскиот јазик и јонското писмо, на кого била напишана тн.Хомерова “Илијада“...
Русија од кавказко-црноморските простори ги протерала Албанците (Арнаути=Геги), кои биле колонизирани во азиска Турција. Бидејќи тие многу се множеле
и краделе, Рим и Виена им дозволиле на султанот Арнаутите (Черкези, Татари...) да
ги насели меѓу Врање и Шар Планина, 600.000 (100.000 Татари и 500.000 Черкези).
Тие биле “чума“ за домородците и “краста“ за православието.
Арнаутите и Албанците до 1913 година немаат тапии за нивните имоти. Тоа
важи и за Исламската верска заедница. Следи вон Арбанија (Албанија) се 90% Арнаути и 10% Албанци. Нив католички Рим и Виена, во борба против македонското
православие, во времето на католикот и масонот Тито во Југославија, ги обединиле
како тн.албански народ со малцинскиот трорасен албански јазик, злостор врз Белците со пелазгиски јазик. Па затоа Македонците се под албанско исламско ропство.
Арнаутите со Албанците и другите муслимани, освен Македонците -муслимани, да се населат во азиска Турција, која била/е исламска земја. Ова се потврдува
со наводот, таа била православен центар, а денес е без православни.А со Арнаутите
и Албанците се создава втора исламска земја во Македонија=Балканот. Токму затоа
следи Балканот да се спаси од исламот, а со него и христијанска Европа.
Европа треба да се обедини со јазик на Белци,т.н.старословенски,на кого била преведена Библијата од Македонецот Методиј Солунски. Со неа се прогласувале
кралевите во Ремс, Франција. А 15 век следи вулгарелатински Франков, службен во
Европа. Тој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Денес западно од
Германија службени се дворасни јазици на Белци и Црнци и источно од Франција
трорасни, дополнително уште монголски (готски=татарски), срам за Европјаните.
Залудни биле нивниот колонијализам, расизам и фашизам кога тие расно не се
свесни:во Германија прв странски јазик кој се изучува е германскиот,што зачудува.
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