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ВОВЕД 
 
Како Баирчанец, Биточанец, не учеа дека ние Македонците сме Словени, и 

ништо друго. Следи јас како Словен да не ги почитувам не-Словените. Како ученик 
во 5-то одделение во Осмогодишното училиште „Тодор Ангеловски“ си го проме-
нав името од Христо во Ристо. Бев запрашан од матичарот, другар на татко ми, зо-
што Ицо си го менуваш името ? Гордо му одговорив, дека јас сум Словен, а не Грк 
ниту Влав. Ние тогаш ништо не смеевме да учиме за Македонците- тие биле Грци. 

Мојот учител во 6-то одделение ни велеше, деца ова не е македонска исто-
рија- македонска историја се само Солунските Браќа, Кирил и Методиј, со нивните 
ученици. Секој оној кој за нив нема да знае нема да премине. Па за да не го падне 
ученикот тој него само за нив го прашуваше. Учителот беше човек во одминати го-
дини, и веќе не можеше да ги поднесува неправдите врз нас, Македонците. Такви 
сум сретнувал соседи, во средно и на студирањето во Скопје на Земјоделски факу-
лтет два професори:Брат на Тодот Ангеловски и Другар на Кочо Рацин-Велешанец. 

Во основното училиште учителот ни рече мора да ја купиме книгата со рево-
луционери, која доцнеше- власта не дозволуваше да излезе од печат. Книгата сите 
ја купивме- учителот не принуди, а од него многу многу се плашевме и го сакавме. 

Кога ја добивме книгата,таа беше преполна со личности,а ние за нив ништо 
не смеевме да знаеме, нас мораше да не нема од Земјата, ние моравме да изчезниме. 

Иако Железничка станица во Битола е на надморска висина 630 м, јас како 
гледач на филмови го засакав поморството. Следи да одам 12-та класа во Подофи-
церската машинско-техничка школа во Пула- Хрватска.Таму бев цели две години и 
бев изненаден што ние Македонците...сме биле Словени, а Хрватите со Словенци-
те тоа не сакале да бидат- тоа било одвратно- туку само Илири. Јас како читател на 
весникот Весник во среда... редовно читав за илиризам, Илири, Лудевиг Гај итн. Ги 
запрашував нив, ние учиме дека сме Словени, а вие сте учеле дека сте Илири. Па 
тоа не е можно. Одговорот беше, така сакаме.Значи, тоа било со сакање и несакање. 

Во поморските карти видов дека континентот не бил населен- без Словени. 
Следи средноземјоделско училиште во Битола-сточарство-, Земјоделско-шу-

марски факултет Скопје, четири години во Баварскиот завод за сточарство Груб кај 
Минхен и докторирање на 04.11.1976 во Виена Австрија. Бидејќи домашните живо-
тни во континентот биле балкански, сите Европјани биле Балканци и Малоазијци. 
Следи заклучокот Словените биле најголема лага со која не лажат последните ве-
кови, само 19 и 20 век. Исто така, според ДНК има само географска оддалеченост 
од Балканот низ ненаселениот континент- со преселби по Вардар-Морава-Дунав... 

Иако до денес само јас ги исполнувам условите за избор наставник по сите 
звања во Земјоделски факултет и Ветеринарен факултет со Институтот за сточар-
ство во Скопје, како и Вишата земјоделска школа во Битола, денес Биотехнички 
факултет, бев неподобна личност- кадрите не беа во состојба да се натпреваруваат 
со знаење. Следи 16 пати да се јавам на конкурси- тие ги растураа. Кога тужив, од 
Правосуството, Обнинителтвото и Правобранителот бев исмејуван и навредуван. 
Истото се случи и со бркање од работа од ЗИК „Пелагонија“-Битола од 20.05.1991. 
Останав без средства за живеење-сиромаштија- а и пензионер 42% пензија.Тоа е сé.   

Досега сум пренесувал книги на разни автори. А и во оваа книга е и Ларус.1 
                                                 
1 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE,PARIS-Vuk Karadžić,1971. 
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ЛЕДЕНО ДОБА 
 
Во Ларус, том 2, стр. 733, се говори за Квартарна ера и праисторија. „Ква-

тарната ера траела само кратко време, максимум 2 милиони години“. 
Во том 3, стр. 224, се говори за Рана антика, а под првиот поднаслов Домен 

на историјата и метод на историјата, следи „Тековина на палеолитско доба (доба со 
грубо обработен камен кој трае до околу 8000 години). Обично се смета дека чо-
вештвото го почнува својот век со појавата на орудието. Има 1800000 години отка-
ко живите суштества во источна Африка употребувале оштрица на белутки, кои 
свесно и намерно се разбивале да би направиле оштрица...Од почетокот на квартер-
от- пред некои два милиони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои 
останале појачани траги на таложења, и кои ги прати, изнад 35. упоредник, голем 
пад на темература. А биле и меѓуледени периоди, знатно посуви и местимични по-
топли...“. Значи, се говори 35- паралела. А таа 35-та паралела е само јужно од Крит.   

Том 2, стр. 733: „Глацијална појава. Во Западна Европа, за време на палео-
генот (нумулитик) климата е мошне топла. Температурата почнала да опаѓа во ста-
мпиен. Ова опаднување е изразено за време на миоценот и плиоценот, потоа гла-
цијалната катастрофа завладеала со целиот свет за време на квартерот. 

Вистинските узроци нам не ни се познати: подоцнежните последици на ал-
пската орогенеза, поместување на половите, промена на сончевата активност ? На-
против, чинителите се познати бар во нивните главни линии“. 

Стр. 734: „Квартарна глацијација во Европа. Сите глацијациски појави, како 
што горе споменавме, биле константирани на различи места, каде денес повеќе 
нема глечери. 

Најзначајна појава би била формирањето и распространувањето на огром-
ниот леден покривач во Скадинавија: 8 милиони км2, околу 2000 м дебелина, мини-
мум 16 милиони км2.  

Најголемо распространување на овој леден покривач се гледа од чинителот 
што на него јужната граница е обележана со фосилни морени и ератични блокови 
со потекло од Норвешка, Шведска и Финска. Најјужната граница поминувала на југ 
на Англија, спрема долината Темза, го преселувала Ла Манш, ја покривала Холан-
дија и северна Германија, слегувала во долината на Дон и Волга, потоа се искачу-
вала кон север во областа Урал. Тоа е потврден не сумлив чинител. Напротив, ши-
рењето на другите глацијални продирања, помалку важни, многу е потешко да се 
одредат след сукцесивни ерозии. 

Паралелно со скадинавските глацијации имале големо распространување и 
алпските глечери. 

Глечерите на Рона и Изера биле широко распространети на запад од Грено-
бл, а ги покривале непосредните падини на Централниот масив на запад од Лион, 
поминувајќи преку Бург и се враќале спрема Бал. Слични запазување биле воочени 
во Баварска и вон неа. 

Тоа предизвикала значајна промена во географијата на Европа. Во добата на 
големите, тогашни, гласијални распространувања, во Скадинавија и во Алпите, гра-
ницата на скадинавскиот глечер знатно се приближувала на границата на алпските 
глечери, оставајќи како замена еден простор од 300 до 500 км ширина максимум. 
Оваа долга равница била тундра, покриена со мочуришта и тресетишта кои ја ка-
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рактеризираат три артички билки: ситна бреза, поларна врба и ружа (Dryas acto-
petala)...“. 

Том 3, стр. 55: „Квартарна глацијација. Во текот на квартарот глацијацијата 
повеќе пати се ширела почнувајќи од северна Европа и планинските венци на 
Алпита. За време на максималното распространување северните глечери ја покри-
вале цела Ирска и достигнувале до Лондонскиот базен, устието на Рајна, подножја-
та на Средните Германски планини, Киевскиот базен (сев.од 50о с.ш.) и среден Дон: 
тие исто така го покривале и северен Сибир,не преминувајќи во јужниот правец 600 
паралела. Од високите планински венци на Алпите повеќе ледници со огромни ди-
мензии се движеле спрема запад до Лион, на север до баварскиот сектор на Дунав, 
на југ до средниот тек на Диранс и јужниот брег не денешните италијански езера во 
подножјето на Алпите. Другите планински венци имале локални глечери, кои не се 
движеле далеку, од разлозите на недоволна висина (Вогези) или количината на вр-
нежи (тоа е случај со високите азиски планини. 

Ледниците ги вглачле и преиздлабиле долините (‘Горски очи’, одн. ‘Алпски 
очи’- мали алпски езера, потоа фјордовите во Норвешка) и штитови или табли (езе-
рски базени во Финска), чинејќи ги потполно неплодни, оти со своето механичко 
дејство го однеле растреситото тло и ги оголите стените. Морените, составени од 
песок, шлунок и глина- се неплодни и сиромашни. Тие содржат само поголема ко-
личини тресет, кој постанал во мочуришното земјиште (северна Германија) после 
повлекување на глечерите. Меѓутоа ледниците биле од посредна корист поради со-
здавањето на преломи, односно отсеци на падините со водопадите, кои претставу-
ваат знатен хидроелектричен потенцијал (Скадинавија) и поради лесот, наталожен 
испред заглечерените зони на земјиштето и составено од ситна прашина, навејана 
со ветрови од алувијалните акумулации на муљ на лединичките потоци. 

Стопувањето на ледниците најпосле произвело подигнување на морското 
нивоа и на тој начин го одредил денешниот изглед и основна карактеристика на мо-
рскиот брег, создавајќи го Калескиот мореуз, потопувајќи ги раните долини и обра-
зувајќи овде ријаси (Бретанија во Франција, Галиција во Шпанија), а во Јадранско-
то море архипелаги (долж далматинскиот брег). 

Во седиментите на базените на равниот брег на динарскиот кордон (те. песо-
чни дини) го опкружуваат мочуришното приморско земјиште, просечно неколку 
естуари или неравни (малку ридчести) ретки делти, кои се сменуваат од чврстите 
стени. Едино Балтичко море било знатно смалено, оти издигнувањето на зоните на 
ослободената тежина на ледот било позначајно отколку подинување на морското 
нивоа. 

Климатска карактеристика. По својата географска положба во поглед на гео-
графската ширина измеѓу 350 и 800 северна ширина (од Крит до Нова земја), Евро-
па е сврзана за три големи климатски зони: суптропска, умерена и арктичка (полар-
на). Нејзиното пространство преку 180 степени географска должина предизвикува 
климатски спротивности измеѓу нејзината океанска страна и континенталниот дел“. 

Стр. 57: „...во тренот на повлекување на големите ледници те. околу 9000. 
година пред н.е.“.  

Х.Хаарман,2 на стр. 19, истакнува: „Процесот на глобалното загревање на 
климата, кое се вклучи отприлика пред 12500 години и уште некое време после по-
                                                 
2 Harald Haarmann, Geschichte der Sintflut, Verlag C. H. Beck Ohg; München, 2003. 
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топот се одржа, сега делува- како последица на потопување понатаму...климата во 
Црноморскиот регион се олади забележително. Околу 6200 пред Христо се вклучи 
мало ‘ледено доба’. Ладниот период се протегал до околу 5800 пред Христо“.  

Пак, околу 4.000 п.н.е. конечно се оформило Средоземно Море. 
Следат пирамиди низ Земјата, а и во Босна, сите се само после 5800 г.п.н.е. 
Том 3, стр. 224, е слика од „Пештерата во Ласко. Внатрешни ѕид на големата 

Дворана на бикови“. Меѓутоа, тоа говедо било бригиско, со специјално протегање 
на роговите кон внатре, различно од на египетското. Па следи египетското и бриги-
ското говедо било од Левантот. Само бригиското говедо имало понатамошен раз-
виток, поготово различна еднобојност, која ја означувала сопственоста на кнезот на 
својот простор. А тие бригиските животни биле пренесени на простори на Темните, 
а тие биле во ...Кина...Индија...Месопотамија, Арапски Полуостров, Египет... 

Пак, Египтјаните немале коњ. Тој таму Бригите го однеле во во 17 век п.н.е. 
Бидејќи коњот во Америка го однеле Европјаните, Монголите немале коњ. Денеш-
ниот монголски коњ бил бригиски со кого Бригите со крвната група 0 и А дошле со 
својот коњ и другите домашни животни, а Монголите биле ловци и рибари само со 
крвната група 0. На Темните им припаѓале: слонот, биволот, камилата, магарето... 

На стр. 233 е преставено „Знаме од Ур. Детаљ кој претставува Мир или По-
беда (парче седеф и лапис- лазулија инкристирани во смола). Горе: свеченост на 
дворотво чест на победата. Долу: поворка со плен (бик, овен, коза, риба). Британ-
ски музеј, Лондон“. Токму тие цицачи биле бригиски- митологијата била бригиска. 

Бидејќи преселбите низ континентот биле вршени со говедо, а потоа со коњ, 
кои биле со потекло од Балканот,Континталците биле со балканско- малоазиско по-
текло. Велам Балканот, затоашто Мала Азија им припаѓа на подрачјето каде вирее 
смоква и маслинка, а нивните климатски услови не се подесни за говедо и коњ. 

Следи кон Мала Азија да се шират песочините, кои се протегале во ...Месо-
потамија, Арапскиот Полуостров све до со Сахара=схара=песхара=пескара..., х=к... 

На стр. 229 се говори за Афрички неолит...Пресушувањето на Сахара, која 
све побрзо е после 3000. години, ги растерала нејзините земјоделци кои се раселу-
ваат спрема север и југ, без сумливост по цела Африка.Ама веќе во тој момент пло-
дноста на муљот кој го таложи Нил на Египет му дава првенство“.(Све - в = сé,Р,И.) 

Значи, ваквите простори им припаѓале на камилата и магарето, животни на 
Темните со густа коса, ретка брада како на прч и не обрастено тело со влакна. На 
ваквите простори на бесвлакнетост во леденото доба се повлекле Белците со ретка 
коса,густа брада и обрастено тело со влакна, кои имале домашне животни. Нивното 
одгледување постоело во Левантот кој немал вода. За да се потврди дека немало 
морска вода е доказот што европската јагула до денес се мрести во Саргашко Море. 
Ако би постоело Средоземно Море или ако во него еден дел би имал морска вода, 
тогаш јагулата ќе се мрестеше во морската вода на Средоземниот Базен, а не вон 
него. За да се потврди дека имало потопи е рибата туна. Бидејќи пред потопите не-
мало Англиски Канал, таа до денес низ него не минува туку по старата патека... 

 
ПОТЕКЛО НА ЧОВЕКОТ И РАСИТЕ 
 
Бидејќи леденото доба траело многу долго, а во континентот немало трага 

од човекот, на Континталците им била потребна, тие врската на човекот да ја трага-
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ат со потекло од мајмунот. Следи во Ларус, том. 2, од стр. 736 да се говори за фо-
сили на луѓе. Пак,во том 3, стр. 224, за „Тековина на пелеолитско доба (доба на гр-
убо обработен камен кој трае до околу 8000. години). Обично се смета дека човеш-
твото го започнува својот век со појавата на орудија. Има 1800000 години откако 
живите суштества во источна Африка употребувале оштрици на белутки, кои све-
сно и намерно се разбивале да би направиле оштрици. Ама нам не ни е познато да-
ли тој збор е за зинјантроп, чија запремина на черепот не е поголема од 530 см3 
(спрема 1100-1800 см3 колку изнесува запремината на черепот на денешниот чо-
век), или е збор за Homo habilis (700 см3), кој по некои особини е знатно поблиску 
до човекот. Питекантроп (мајмун- човек, 1000 см3), кој живеел пред 500000 години, 
го познавал огнот и употребувал алатки од камен за сечење дрво. Обдарен со по-
голема способност на прилагодување отколку претходниот вид, питекантроп не се 
задоволил само на тропските предели, па дури не се плаши ни на ладно на северни-
те краишта на Стариот свет. Од почетокот на квартерот- пред некои два милиони 
години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале појачени траги на 
таложења, и кои ги прати, изнад 35. паралела, голем пад на температурата. А биле 
и меѓуледени периоди, знатно посуви и местимично потопли. Неандерталскиот чо-
век (измеѓу 100000. и 35.000. година) претставува нов интелектуален напредок. За-
премината на неговиот череп дистигнува дури 1450 см3. Некои претставници на 
овој вид ги сохранувале своите мртви.  

Ама многу стручњаци сметаат дека човештвото почнува тек со современиот 
човек, со Хомо сапиенс, чии први сигурни траги одат 35000 години во минатото. 
Тој дојденец, кој ја усовршува обработката на кременот и открива значение на ко-
ските, има мошне фино и различно орудие и ловачки справи. Бидејќи сега веќе по-
лесно се лови дивеч, се развиваат први облици на општественото уредување. Пле-
мето ги храни свештениците кои со ним господараат со знаење и создаваат прва 
уметност (кипови од глина и камења, слики по пештерите). Во магдаленската епоха 
(околу 15000- 8000), која претставува врв и завршеток на палеолитското доба, об-
ласт на југоисток на Европа се постигнуваат прв пат стварен културен напредок“ 

Меѓутоа, потеклото на човекот немал врска со мајмуните- неандертал. 
Според Велс, Дарвин мислел дека човекот водел потекло од на нему сличен 

мајмун, како што е пример со шимпанзо, орангутан или горило. Други мислат дека 
човекот води потекло од истиот предок од кој е и шимпанзото, орангутанот и го-
рилото. Трети дека Црнецот водел потекло од предокот сличен на горилото, Кинез-
от од некој ран орангутан, а „белата“ раса од предокот на шимпанзото итн. 

Меѓутоа, за мене е битна и влакнестоста. Токму од црн мајмун би потекнал 
црн човек. А за од мајмун да се дојде до Црнец, на мајмунот треба да му испаднат 
влакната. Следи кога од Црнец треба да постане Белец, на Белецот веќе изумрените 
влакна на мајмун кај Белецот треба поново да изникнат- што умре тоа не оживува. 

Шклерљ наведува дека кај луѓето се јавуваат четири групи на крвни групи. 
Во источна Азија е повеќе крвната група В, во Европа А, во Америка 0. Изгледа де-
ка крвна група 0 е „најмногу човечка“, зашто освен кај шимпанзото не е откриена 
кај ниеден друг мајмун. Дали човекот бил сродник со мајмунот се докажува со пре-
ципитанската (серолошка) реакција. Значи, ако се вбризга премногу, на пример, крв 
од човек во куниќевите жили, куниќот би умрел, зашто би се создале противбел-
ковини (антипротеини). Во ваквиот случај, исклучок се мајмуните. Талогот на крв-
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та е незначителен, кај шимпанзото е скоро ист како кај човекот, а кај орангутанот е 
поголем. Доказитете за белковиднското, крвно сродство меѓу човекот и шимпанзо-
то било потврдено за прв пат во 1904 година. Такви докази (за сродство) имало и 
меѓу животните: кучето, лисицата и волкот, меѓу козата и овцата, меѓу разните ма-
чки итн. Кај шимпанзото познаваме крвни групи 0 и А, кај горилото А и В, кај ора-
нгутанот А, В и АВ. Трансфузијата на крв од шимпанзо кај човекот би била (секако 
во иста крвна група) можна, ако се работи само со тие основни групи, но мораме да 
водиме грижа за разните други крвни групи.  

Следи „мораме да водиме грижа за разните други крвни групи“. Значи, и со 
исти крвни групи можат да се јават проблеми при трансфузија- видна посебност. 

Заклучокот е едноставен, кај мајмуните сите крвни групи уште на самиот 
почеток постоеле. Ова е во спротивност кај човекот. Негова првобитна крвна група 
била само 0, а тек подоцна се појавила А и В, а заедничката АВ во најново време. 

Следи Белците во Левантот ја имале само крвната група 0. Кога тие станале 
сточари-одгледувале домашни животни-, поради огромната концетрација на говедо 
и свиња се создала крвната група А, која биле од пред 15.000 г.п.н.е. Таа настанала 
поради чумата на говедото и грипот на свињата. Кај луѓето со крвна група А се по-
јавила одбојност на животинска храна. Токму и затоа таа крвна група А постанала 
вегетеријанска, а Белците биле и земјоделци. Кога Белците со своите домашни жи-
вотни дошле во Централна Азија, таму од Источна Азија по еден милениум дошле 
Монголите, кај Монголите се создала крвната група В. Во новата ера, кога дошле 
Монголите во Европа, се создала „мешаната“ крвна група на Белци и Монголи АВ. 

Стр. 232, под Раздвојување на американската цивилизација. „Гонејќи ги ста-
дата на бизони и мамути преку Беринговиот мореуз, кој се појавил во тоа доба, си-
бирските ловци во Америка стигнале мошне рано. Први неоспорни траги на луѓе 
(југозапад на САД) достигнуваат во XIII милениум. Околу VII милениум човекот 
веќе стигнал на крајниот југ на континентот (пештера во Патагонија). 

Во меѓуледениот период (од VIII милениум) климата постанува посува те во 
многу области дивечот се проредува. Извесна група на луѓе стигнува на север, каде 
после отопување на континенталниот лед настанала тундра.Други се одлучуваат на 
берба на диви растенија. Од VII милениум цивилизацијата Кочиз (Аризона) знае за 
жрван и аван за чукање на зрна. Во таква средина човекот пополека се приближува 
на земјоделски живот. Во областа на Техуакана (Мексико, држава Пуебло), се од-
гледува тиква, овошје и грав (6700), а од V милениум почнува наводнување на тло-
то, одбирање и одгледување на пченка.Подоцна (2800) е пронајдена керамика. Пче-
нката, основа на сите претколумбиски цивилизации, познат е на крајот на V миле-
ниум во Нов Мексико и во Темолипас (североисток на Мексико). На брегот на Пе-
ру рибарите и собирачи на полжави исто така поради сушата биле приморани да ја 
наводнуваат земјата, а потоа да одгледуваат растенија чии плодови и зрна ги јаде-
ле. Спрема нашето сегашно знаење, најстара земјоделска група (3800) била на усти-
ето на реката Чилке (60 км јужно од Лима). Тие тек тогаш веќе самите ја пронашле 
керамиката. По углед на нив, малите заедници на приморјето почнале да ја кори-
стат водата на потокот за наводнување на грав, тикви, бундеви, памук, од чии вла-
кна се изработувале мрежи и ткаенини. На крајот на III милениум овие огромни пр-
остори околу Пацифик и америкачкиот континент уште секогаш е мошне ретко на-
селен, што го кочи техничкиот напредок на населението“. (Перу + н = Перун, Р.И.) 
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Ем „го кочи техничкиот напредок на населението“, а во многу се успеало ?! 
Се говори за тундри, диви растенија, а и потоа земјоделски живот. Земјодел-

ци не било можно затоашто Монголите само со крвна група 0 биле само ловци и 
рибари- никако одгледувачи на домашни животни и житарици со мешункасти ра-
стенија итн. Исто така, се говори за наводнување итн. Сé ова било само на насле-
дниците на изчезната флота на Александар Македонски, само од Западна Америка. 

За да се потврди дека Македонците стигнале во Америка, на стр. 266, е на-
словот Свет во Римско доба, а со поднаслов Светот на крајот на III век:  

„Америчко- индијанска култура. Некои од овие цивилизации скоро сосем се 
издвоени, со што може да се објасни нивната заостанатост. Тоа важи нарочито за 
Америка која поради својата географска положба останала на страна. Нејзиното 
изучување повеќе би припаѓало на праистиријата.  

Мада е тешко да се одреди почетокот на ‘преколумбиските’ цивилизации, 
ние ипак знаеме дека е трен во кој се јавува цивилизацијата Маја, ‘Хелена Аме-
рика’, чиј најстар документ (Лајденска плоча) потекнува најдоцна од 320. н.е. Сека-
ко пред новата ера тие имале општествена организација и одгледувале пченка, како 
што бил основ на нивниот напредок. Потоа го усовршиле писмото и календарот. Во 
класично доба средна Америка (200. пред н.е.- 750. н.е.) нивните градови (Паленка, 
Копал, Тикал) биле верски средишта. Нивната цивилизација во доба на царството 
на Мајите (320- 987. н.е.) ја познаваме само делимично, и тоа заблагодарувајќи на-
рочито на стелите чии натписи го обфаќаат времето од 292. до 889. н.е. Во тоа доба, 
Ел Тахин во државата Веракруз, Чолула во државата Пуебло и нарочито Теотиху-
акан во државата Мексико, доживуваат голем просперитет.Тоа е случај со овој по-
следен град, во кого пирамидите се во чест на Сонцето и Месечината настанале без 
сумливост на почетокот на новата ера. (Тео тиху а кан: тиху=тихи;кан, к=х=б, Р.И.) 

Во класично доба (0- 650. н.е.) во Андите настанува војничка држава, насле-
дница на цивилизацијата Чавин која тие малку- помалку и ја престигнуваат. Тука се 
развиваат културите Тихуанако,Назка и Мочика“.(Назка,з=с;Мочик а=женски,Р.И.) 

Од митологијата: Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес. 
Имињата се на варварски=пелазгиски=тн.словенски- јазик на белата раса.   
Да не се изуми дека Африка била споена со Јужна Америка. Бидејќи жита-

риците и мешункастите растенија не се на афричките Црнци, тие не се земјоделци. 
Следи сите наведени растенија во Америка биле донесени само од Македонците.  

Бидејќи за Упсала C-14 „не е веродостојна...од околу 2.000 пр.н.е. или пред 
тоа“, времето се однесува само за после смртта на Александар Македонски, што ва-
жи и за наоди во Америка, каде Белците стигнале од Западна Америка- таму сти-
гнала изчезнатата флота на Александар Македонски. Ова се потврдува со пченката- 
преку Пацификот. Адамо-Витни пишат за пченката и нејзиниот „житен глутен не 
го напаѓа типот В толку сурово колку што го напаѓа типот 0“. Со ова се потврдува 
дека пченката не била од Америка, туку таа таму била донесена. Следи во книгите 
за Александар Македонски се говори за пченкови полиња, а во 11 и 12 век н.е. за 
неа се најдува докази на Јужна Италија, а и Балканот.3 Ово проширено се наведува 
со цел да се објасни дека канибализмот од Библијата бил внесен во „Илијада“, а неа 
ја почитувал Александар Македонски и неговите соборци Индијанци со крвна гру-
па 0 и крвна група А на Белци која била за житарици...,но не за темните Индијанци. 
                                                 
3 Бидејќи Викинзите пловеле во Атлантиот, тие во Евро- Азија... не можеле да ја донесат пченката. 



 10 

Том 3, во Бронзено доба (2300- 1200) и поднаслов на стр. 240 Династија 
Шанг (1523- 1028): Кинеско бронзено доба. „Во поедини изузетни области северна 
Кина нагло се преминува, без надворешно влијание, од неолитско доба во цивили-
зација карактеристична по употреба на бронзата, коњот и колата, по градовите-па-
латите и писмото. Записите нам ни овозможуваат све тоа да му препишемо на ди-
настијата Шанг (или Јин), добро позната од кинеското историско предание. 

Со ископувањата најпрво се дошло до гробови во кои се најдуваат бронзани 
вазни украсени со знаци и коски за гатање (оклоп на желка и плеќи на говедо кои 
се ставани на оган да би со толкувањето...)“.  

Југоисточна Азија...: „• Југоисточна Азија се задоволува со секира од изма-
знет камен за крчење земјиште и земјоделство засновано на одгледување на ориз, 
игнам и свињи. Народите кои се селата од тие области се отиснуваат сега се по-
смело на море. Палаос и Маријанските острови тогаш ги добиваат своите први жи-
тели“. 

На стр.251, во поднаслов Цивилизација без писмо во Азија и Америка од XII 
до VI век: „Почеток на големите цивилизации во Америка. • Жителите на исток на 
Соединетите Американски Држави и во равниците на Мисисипи достигнуваат на 
крајот на II милениум еден културен стадиум кој повеќе не ќе се надмине: ткаеини, 
грнчарии, обработка на природниот бакар. 

• Во средна Америка (Мексико и централна Америка) се истакнуваат селата 
кои се појавуваат во II милениум. Нивните занаетчии произведуваат зооморфна ке-
рамика. Тие предмети од резан жаде, често претставуваат божански јагуари кои до-
несуваат дожд. Потоа статуети со намуртен израз и со тело на дете, кои се сметаат 
олмечки (тоа е стар народ од брегот на Мексиканскиот залив). Околу VII- VI век 
верското средиште (Куикуилко во долината на Мексико, Монт-Албан во државата 
Оаксак, Ла Вента во државата Табаско) имаат пирамиди (конструкции зарабани пи-
рамиди на чија горна површина се најдува олтар). Тогаш писмото и календарот се 
појавил во олмечките земји, ама тој систем не е можен да се дешифрира.  

• Постојат претпоставки дека Средна Америка со својата култура влијаела 
на Перу, каде на крајот на II милениум почнува да се одгледува пченка и компир, 
да се чуваат лами и култот на јагуар. Тоа е цивилизацијата Чавина (место во доли-
ната Мозна) која го пронајдува златарството и подигнува храмови- пирамиди“. 

Со тоа сé што имало во Евроазија и Америка, сé било само евроазиско. Дури 
пченката и компирот се проширила во Јужна Америка, а нив ги немало во Африка. 
Се мисли на Црнците кои биле јужно од Сахара, затоашто Белците биле повлечени 
во Левантот. Бидејќи до Левантот била Северна Африка, тие нив ги пренеле на неа. 

Белците одгледувале животни. Па и затоа тие почнале да ја чуваат и ламата. 
Булог со сор. пишат, забележаната историја на Кина датирала од пред 4000. 

г.п.н.е. Тоа бил огромен регион на исток од Тихиот Океан, на север ладните полу-
пустињи на Монголија, на запад големи планински венци и на југ џунгли и плани-
нски превоји. До 15.000. г.п.н.е. оваа голема територија била населена со монго-
лоидни номади со права коса, тркалезна глава, плоснат нос и тесни- коси очи. Тие 
се прилагодиле на разнолики климатски услови, почнувајќи од жешки лета до ош-
три зими на север од планината Цинлинг, па све до влажниот сутропски југ. На 
плодните подрачја живееле расфрлени монголоидни групи, кои таму се доселиле 
пред 2000. г.п.н.е. Тие почнале да го култивираат житото и да одгледуваат овци, го-
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веда и свињи, кучиња, коњи. На жешкиот и влажен југ го сееле оризот и одгледу-
вале пилиња и азиски биволи. 

Бидејќи Монголите не биле одгледуваче на добиток и култури, тие го имале 
биволот. Белците со себе ги понеле житариците, мешункастите растенија, овошја..., 
а одгледувале и домашни животни (свињи, говеда итн.). Затоа таму се пронајдени 
тела на Белци од 2000 г.п.н.е. Следи состојбата се менува, таквите животни таму од 
Белците биле пренесени. Истото важело за коњот, овцата, козата, птицата итн. 

За да се дообразложи, се додава дека наведените простори сосе оние до со 
Јапонија не биле за житарици и мешункасти растенија. Следи таму бил однесен 
оризот, што важело и за некој грашок или грав, па се дошло до соја. Со тоа што со-
јата не била прикладна за крвната група В, се потврдува таа таму била однесена од 
белата раса, а таква се населила во Јапонија: Аину + л + в + к = влакину- влакнести.  

Следи ралично расно учество низ Европа на крвните групи 0, А, В и АВ: 
За Вилијам Џ.Бојд: Баски (Сан Себастијан) 0-57,2%, А-41,7%, В-1,1% и АВ-

0%; Шпанци 0-41,5%, А-46,5%, В-9,2% и АВ-2,2%; Французи (Парис) 0- 39,8%, А-
42,3%, В-11,8% и АВ-6,1%; Ирци (Даблин) 0-55,2%, А-31,1%, В-12,1% и АВ-1,7%; 
Грци (Атина) 0-42,0%, А-39,6%, В-14,2% и АВ-3,7%; Германци (Берлин) 0-36,5%, 
А-42-5%, В-14,5% и АВ-6,5%; Турци (Цариград) 0-33,8%, А-42,6%, В-14,8% и АВ-
8,8%; Бугари (Софија) 0-32,1%, А-44,4%, В-15,4% и АВ-8,1%; Унгарци (Будимпе-
шта) 0-36,1%, А-41,8%, В-15,9% и АВ 6,2%; Велшани 0-47,9%, А-32,8%, В-16,2% и 
АВ-3,1%; Италијани (Сицилија) 0-45,9%, А-33,4%, В-17,3% и АВ-3,4%; Финци (Хе-
ма) 0-34,0%, А-42,4%, В-17,1% и АВ-6,5%; Германци (Данцинг) 0-33,1%, А-41,.6%, 
В-18,0% и АВ-7,3%; Украинци (Харков) 0-36,4%, А-38,4%, В-21,6% и АВ-3,6%; 
Естонци 0-32,3%, А-36,6%, В-22,4% и АВ-8,7%; Руси (Москва) 0-31,9%, А-34,4%, 
В-24,9% и АВ-8,8%; Татари (Казан) 0-27,8%, А-30,0%, В-28,8% и АВ-13,4%. Онаму 
каде што биле темните раси (Готите...), е со повеќе крвна група В и „мешаната“ 
АВ. Следи Татарите се со повисоко учество на крвната група А. Ова говори, веќе 
Татарите како Монголи само со крвна група 0 одамна ги нема. Потврда е негови-
иот навод за Јапонци (Токио) 0-30,1%, А-38,4%, В-21,9% и АВ-9,7%; (Киото) 0-
29,2%, А-38,0%, В-22,2% и АВ-10,6%.Па Јапонците биле повеќе Белци од Татарите. 

Ваквиот распоред ни објаснува дека Белците кон Исток продирале многу 
повеќе отколку Монголите и Индијците кон Запад. Следи Монголите и Индијците 
се со повисоко учество на крвната група А на Белците отколку обратно Белците со 
крвна група В. Напротив, крвната група АВ е најнова, како нивна меѓу „мешавина“. 

Во прилог е доказот: Денот 19. февруари 1981.г. ја донел „Chicago Tribune“ 
следната обавест за „Најстарата ‘кинеска мумија’ од која се гледа дека таа не прет-
ставува жена со кинески тип, туку руса жена на белата раса...“. Тоа било јавено од 
Пекинг, а со карбонското датирање стара 6.470 години. Па Монголите таму дошле 
подоцна еден милениум, околу 3000 г.п.н.е. Таму се одгледувале говеда и свињи. 
Токму затоа крвната група В како монголска се појавила некаде околу 2000. г.п.н.е. 
Оттаму Монголите (Готите...) стигнале не само на Кавказ, дури до Балтичко Море. 

Иако е ваква состојбата, Континенталците тврдат дека тие биле домородци. 
Меѓутоа, тие го забораваат најбитното. Ако Контиенталците би биле домородци во 
континентот, тие како ловци и рибари само со првобитната крвна група 0 би изу-
мреле околу 95% како што било со Индијанците во Америка. Но тоа не се случило. 
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Кониненталците биле со потекло од и преку Балканот, а преселбите биле вр-
шени по долината Вардар- Морава- Дунав- Рајна... со балкански домашни животни. 

Наспроти ова погрешно му се дава важност на Подунавјето,кое со Црно Мо-
ре му припаѓало на Источниот Средоземен Базен, кој до 4000 г.п.н.е станал море. 

Еве ги доказите: северно од реката Дунав ја има темната пчела, а на југ све-
тлата пчела. Значи, има совпаѓање на темни Монголи и светли Белци. Северно од 
реката Дунав немало домашни животни. И следи таму се живеело како ловци и ри-
бари само со крвната група 0. Напротив, на Балканот имало домашни животни. То-
кму затоа Белците ја имале крвната група 0 и крвната група А на Белци која била 
вегетеријанска- таа била за житарици, легуминозни хранива, овошје, градинарство 
итн.... Југот бил за лен. Пак, северно од Црноморие било за коноп, темен чај како 
во Индија, свила итн. Подоцна следи и крвна група В на Темните со одлики како 
крвната група 0. Крвната група В има недостаток на хлоровдорна киселина, која е 
неопходно да изврши активизирање, да делува пепсинот.Токму билошки било вака. 

За крвната група АВ во Европа е наводот на Адамо-Витни: „Не постои доказ 
за постоење на оваа крвна група постара од 900 или 1000 години, кога имало запа-
дни миграции на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските 
гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гробници во 
Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот 
период (4 до 7 век н.е.)“. Значи, меѓу Белците и Монголите имало мешани бракови. 

Се знае и Степите северно од Црно море биле ретко населени; немало мно-
гу стално земјоделство; а големи подрачја биле ничија земја... Значи, Русија по-
степено се населувала од југот: Балканот и Мала Азија. Следи исти знаци со исти 
значења се најдени во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. 
Сé ова говори дека жителите во Русија, Подунавјето, Балканот и во Египет- таму 
владееле Македонците (поточно Бригите)- биле еден ист народ со еден ист јазик. 

Таков ист јазик говореле Континенталците све додека тие не се одродиле. 
Бидејќи Континенталците биле Белци следи насловот раса=народ. 

 
РАСА=НАРОД 

 
 Том 3, стр. 227: „Градови и храмови (3600- 3000). Вистинската промена на-
станува со цивилизацијата Урук (3600- 3400), кога во низината се појавува голема 
архитектура и скулптура, лончарско витло, ваљкасти печат и писмо. Овој нагол на-
предок му се припишува обична на наездата на Сумерите,кои, изгледа, се творци на 
месопотамското писмо. Бидејќи после тој период повеќе не се приметува големи 
промени, се претпоставува дека Сумерите се населиле овде после своите соседи од 
историската епоха, месопотамските Семити и Еламити од Суза и од југозападен 
Иран. Овие неизвесности се узрок што таа основна цивилизација се нарекува ‘месо-
потамска’ или ‘сумерска’. Таа се појавува во периодот на Урук и период на Џемдет 
Насра (3400- 3000), кој се продолжува на претходниот без големи промени“.  
 Сумерите биле Белци.Белците имале и свое писмо- спротивност на Црнците. 
Акадците биле Црнци (Семитите). Значи. во Месопотамија живееле две раси луѓе.  
 „Населението, кое стално се зголемувало, се збива во градчињата изнад чии 
скромни куќи се издигаат високи храмови. Во секој град ѕидот го опколува еден 
или повеќе храмови. Едни се задоволуваат само со мал темелен ѕид кој ги штити од 
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поплави, а други, подигнати на возвишението, претпоставуваат прототипови на зи-
гуратите, оние тајанствен градеж за кој не се знае дали во почетокот служеле како 
уточиште во она време на голем суровости, или како опсерваториј, или ‘планина’ 
која Сумерите би требало да ги потсетува на нивниот роден крај, или точка на која 
се сретнуваат небото и земјата и каде боговите слегувале. Светилиштето од тоа 
доба, чии богови не ги знаеме, имаат столбови од тули или дрво, украсени со фре-
ски и нарочито мозаиците, кои претставуваат врвови на глинени купи обоени и за-
биени во ѕидови. Урук, кој некое време бил метропола на низина, подигнува многу 
храмови кои когакога достигнуваат големи домензии (80- 50 м). Божјата куќа по-
чнува да добива статуета на молители тие да ги продолжат молитвите на угледните 
луѓе. Женската глава од Урук претставува прво ремек-дело на оваа скулптура. Не 
напуштајќи ги опишаните призори, во глиптица се обработуваат фанстатични жи-
вотни, што ќе се продолжи дури и во европската хералдика“. 
 Со потопите нивото на морската вода се кренала 90 м, па се правеле зигура-
ти, што значело сигурати=осигурати, да се осигура, со своја сигурност,во Сумер=су 
(покрај) мер (море), а су=си=вода: си=се + е = есе=езеро- есе=е се=See=езеро/море. 

„Акадско Царство (2300- 2160). Пат за создавање на Акадско Царство го пр-
ипремил Сумерецот Лугалзагиси, кралот на Урук (2325- 2300), кој својата власт ја 
наметнал од Средоземје до Персискиот залив. Оваа власт ја оборил Семитот Сар-
гон, кој го познаваме само по легендарните приказни од II милениум. Уште не е пр-
онајдена неговата престолнина Акад (близу Киш ?), чие име од сега го означува се-
верниот дел на низината (за разлика од Сумер кој е појужно). Саргон, кој го освоил 
Елам и продрел во Сирија и Анадолија, им оставил на своите наследници царство 
уздрмано со побуни, ама во кое веќе централизацијата отпочнала. Неговиот внук 
Нарам-Син со чудни титули го изразува зголемениот углед на монархијата: крал на 
четири области (на Месопотамија), крал на целиот свет, бог на Акад.(Син=син,Р.И) 

Во долината на Месопотамија, семитскиот елемент, стално ојачуван со пле-
мињата кои наидувале од пустињата, избија, и без расен антагонизам, на прво ме-
сто. Освојувајќи ја сумерската култура, Семитите од градовите ја исполуваат своја-
та национална самосвест. Свештеништвото во Акадското Царство го освојува суме-
рскиот јазик, ама административен јазик на царството е акадскиот. Тоа е еден се-
митски диалект длабоко прожет со мноштво сумерски зборови. При пишењето со 
акадски јазик, писарите се користеле со писмо кое го пронашле Сумерите. Негови-
те знакови сега се мошне далеку од примитивно сликовно писмо, и од сега го за-
служува името клинесто писмо (сочинето од клинови).Уметноста се обновува.Уме-
тниците употребуваат два нови материјали: тврд камен и бронза. Со едноставност и 
елеганција се одликува стелата на акадската династија; (Нарам- Синови, најдена во 
Суза), печати (Шар-кали-шари) и ликови (глави од Нинива)“. 

Се говори дека „семитскиот елемент, стално ојачуван со племињата кои наи-
дувале од пустињата, избија, и без расен антагонизам, на прво место“. Затоа бројот 
на Семитите стално ојачувал, што било со прилив на нови преселби на Семити. А и 
следи „без расен антагонизам“. Значи, имало Белци (Сумери) и Црнци (Семити). 

„Потчинетите соседни народи  малку-помалку ја освојуваат акадската циви-
лизација, нејзините уметнички облици, клинесто писмо и, понекогаш, во пишените 
текстови, сумерски и акадски јазик. Тогаш почнува да се појавуваат народи на се-
верна Месопотамија. Хуритите доаѓаат од планините на Курдистан и пополека про-
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дираат кон Месопотамија и северна Сирија, а Асирците, Семити, го обожуваат бог-
от Асур, доаѓаат од степите Џабал- Синџар, западно од Тигар и на неговиот десен 
брег го основаат своето кралство“. 

Стои за „сумерски и акадски јазик“- текстови пишени на дворасни јазици. 
„Со плодни полиња и богати градови на Месопотамија и било судено во те-

кот на историјата да претставува искушение за соседените народи кај кои сирома-
штвото го подржувало војничкиот дух. Лулуби и Гути, пастирски народи од Загрос, 
ја уништиле со своите напади акадската династија (околу 2160), чија престолнина 
изчезнува низ историјата, а превласта преоѓа на Гутите. Меѓутоа, месопотамската 
цивилизација која ја создала Сумерите и Семитите, како и настојувањето за обеди-
нување на големата низина, ќе го надживее Саргонското царство“. 

Значи, постоел обединат дворасен јазик на Сумерите и Семитите. 
Стр. 228 стои за Иран до крајот на III милениум, Ирански села. Град Суза. 
„Од ова општо опаѓање на Иран, изузеток чини плодниот базен на Сузијана, 

широко отворена спрема земјите измеѓу двете реки. Големиот еламитски град Суса, 
кој и настанал под влијание на трговијата и наводнувањето, претставува спона из-
меѓу градската сумерска цивилизација и планинските кралства на Елам, под чија 
заштита бил Град, кој во доба на Ел-Обеида (4000) произведувал најубава грнча-
рија, го освојува протоеламитско писмо кое е слично на сумерското, ама кое не го 
преминува степенот на сликовното писмо и кое после акадското освојување му го 
отстапува местото на клинестото писмо (2250)“. 

Значи, Белците имало писмо, а Црнците (Семитите) од нив него го превзеле. 
Сиријска цивилизација до доаѓање на Западни Семити (VIII- III милениум) 
„Ама недостаток на равницата, како и низ рушилачките наезди, го спутуваат 

развојот на сириската култура.Од Анадолија, а нарочито од пустињата, доаѓаат сла-
бо развиени племиња. Во недостаток на пишани документи треба да се задоволи со 
претпоставката за мошне раниот прилив на Семити кои, изгледа, својот јазик го на-
метнале во Сирија. Ама прва семитска група, за која сигурно знаеме, тоа се Запа-
дните Семити, нешто пред 2000. години. Што се однесува на III милениум, архео-
логијата открила голем број утврдени, без сумливост, претстолнини на мали крал-
ства кои живееле стално бранејќи се од соседите или од големите држави од Исто-
кот. Фараонскиот Египет имал протекторат над Палестина и сириското примирје, 
ама во неговите текстови се споменува само луката Кепен (грчки Библос), каде не-
говата флота доаѓала по дрво и руда. Напротив, на месопотамските суверени (Луга-
лзагисија од Урук или Саргон од Акад), кои сакаат да ги контролираат патиштата 
за шумовитите планини и Анадолија, им се припишува рушењето на градовите око-
лу 2300. година. Богата и слаба, Сирија е привлечен плен за првите големи освоју-
вања во историјата“. 

Низ Египет навлегувале Црнци- тие биле и робови... Тие од таму се ширеле.  
Стр. 229: „Почетоци на египетската цивилизација. ‘Египетската раса’ поста-

нала со мешавина на мошне разноврсно население кое ја населило таа земја, ама 
неговата култура била под влијание на афричката природа чија фауна и флора дала 
нарочит печат на уметноста и религијата на Египет...“. 

„Во IV милениум...Се создаваат мали кралства чии божанства уште и во ис-
ториско доба господарат со номите (административни единици).Потоа се групираат 
во две сопарнички држави, Север и Југ. Можда почеток на новиот египетски про-
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грес е предизвикан со доаѓањето на Азијати, кои од Месопотамија (3300) донеле 
нови уметнички облици. Тогаш Египтјаните ги пронашле хиероглифите (вид на пи-
смо кое секогаш ќе го задржи точниот цртеж и кој подоцна ќе се користи за нат-
писи вклесани во камен). Малку подоцна, напредокот на тоа писмо нам ни ја откри-
ва победата на Југот. Кралот ‘Шкорпион’ и Нармер, владетели на Хиераконполис 
(град на бог-сокол Хорус), го победиле луѓето од Делтата и Азијатите. Од тогаш 
владетел на Египет крал на двете кралства. Го викале хорус (‘оној од палатата’). 
Овој дуализам и ова единство, све до крајот на египетската монархија, ќе биде из-
разена со обредното крунисување и кралската капа која ги обединува белата круна 
на Горниот Египет и црвената круна на Долен Египет“.  

Бидејќи Египтјаните биле Белци следат тн.словенски поими: ш=с, Скорпион 
=с корпи он, он=ан: корпа=крпа=црпа=црпка, со која се црпи вода за наводнување, 
Следи делта=дел та, која е делена; Азија=Асија=а сија, сјае- изгрева сонце; кроко-
дил=к роко дил- рока (рака) на дил=тил-; Месопотам=месо потам и потаму водата... 

Стр. 230: „Тинитски кралеви...Дворската адмнистрација ги испраќала едре-
њаците до сириската лука Библос, верниот сојузник на Египет, по роба од дрво, а 
во Пунт (една земја на југот на Црвено море) по темјан. Да би се дошло до благо, 
освен со пат на трговија, се првеземаат оружани походи во соседните сиромашки 
земји (Либанци и Кушити во Нибија), заради плачкање на стока и робови, а се ек-
сплотираат и синајски рудници и каменоломи (малахит и бакар), како и арабиската 
пустиња (тврд камен и злато). Најпосле, да би се обезбедиле рудни жици на злато 
од Куша (Нубија), хорусите со оружана сила ќе ја освојата долината на Нил све до 
третиот катарк“. 

Од еден општ јазик, наречен основен, произлегол кушитскиот јазик (Куш- 
хебрејски и етиопски означување за Нубија), кој како дијалект и наречје се среѓава 
во Етиопија, Сомалија, Судан, Кенија и Танзанија. Тој јазик бил на Црнци (Семити) 

Стр. 232: „Луѓе од пустиња. Тие доаѓаат од областа на Арапското полу-
острово, повремено погодени од страшната суша, од која овие пастири бегале. На 
крајот на III милениум западните Семити (или Аморејци) ја освојуваат Сирија, на 
која и го наметнуваат својот јазик, и на Месопотамија,каде основаат ново кралство. 
После тој жесток потрес настанува споро продирање на нови пастири, кога годе 
можат, постануваат плачкаши“.  

На стр. 233: „Крај на Гутите. Кралство на Ур (2065- 1956). Варварите Гути, 
кои дошле од Заргос и ја наметнале својата власт на Месопотамија, ги протерал Су-
мерот Утехегал, кралот на Урук (2070). Нешто подоцна превласт добива Ур за вре-
ме на III месна династија. Основач на таа династија е Ур-Наму, чија држава наско-
ро се проширила до Елам и северна Сирија. Тоа е сумерска ренесанса. Вместо акад-
ски званичен јазик постанува сумерски. Во градовите се подигнуваат величествени 
споменици во кои техничкото совршенство на Акадците ќе се спои со традицио-
налното надахнување на Сумерите...“. 

Се истакна „ги протерал Сумерот Утехегал“, у=в, х=в=б, Уте=Вте бегал... 
„Епоха на Изин- Ларса. Борба за превласт (XX-XVII век). Во градовите на 

Месопотамија се појавува династии кои мнозинството водат потекло од западните 
Семити. Сите тие, а нарочита династијата од Изина и Ларса, настојувале да го на-
следат урското кралство, кое само што нестанало. Западните Семити, неписмени 
војници, наскоро го усвојуваат акадскиот јазик, кој постанува званичен. Сумерска-
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та ренесанса под III урска династија и заблагодарила само на малкубројната инте-
лигенција. Сумерскиот народ, кој веќе почнал да изчезнува со преплавување на ста-
лниот прилив на Семити, најпосле се стопил во него. Ама сумерскиот јазик ипак 
све тоа ќе го надживее, оти тек со помош на него постанува пристапна и разбирли-
ва целата ризница на обреди, митови и технички достигнувања“. 

Значи, Западните Семити биле неписмени војници, а и имало стален прилив 
на Семити. И затоа сумерскиот народ изчезнува и најпосле се стопил во него. То-
кму следи нивно наследство, дворасен јазик на Белци (Сумери) и Црнци (Семити). 

„Дело Хамурабија Вавилонски (1723- 1680). Вавилон, основан во акадското 
доба, излегува од темнината кога Суму-Абум, западен Семит, ја зел и нему крал-
ската титула (1825).Кога на престол дошол Хамураби,оваа династија уште не оства-
рила никакви поголеми освојувања. Оставајќи ја месопотамската држава да се ис-
црпува со своите замрсени војни, овој владетел, после неколку одлучни битки, ја 
наметнува својата власт на сите градови на големата равница. Добар администра-
тор, тој успева да ги стопи градовите на Сумерите и Акадците во една обединета 
држава, Вавилонија. Од тогаш неговата престолнина, нејзиниот диалект (вавилон-
ски јазик, како локален облик на акадскиот јазик), неговите богови Мардук и 
Иштвар- божица на плодноста и војната, немаат такмичари. Ама, повеќе од сите де-
ла на големиот крал, потомството ќе го памти неговиот закон (кој всушност е збир-
ка на пресуди). Чуениот текст, напишан со јасен јазик ги надминува сумерските 
закони со висина на гледање на работите. Кралот, одговорен за ред, не може повеќе 
да се задоволи со барање глоба од кривците или со надохнада на штетата. Тој при-
менува страшна казна со талион (систем ‘око за око, заб за заб’) “. 

Значи, вавионскиот јазик бил „стопен“ два јазика на Сумерите и Семитите. 
„Како административно и економско средиште на државата, Вавилон поста-

нува град на научниците, па со само тоа и интелектуална престолнина на Блискиот 
исток све до појавата на грчката наука.Вавилонците ги препишуваат на својот јазик 
делата на нипурската школа и ги прилагодува на семитските чуства. Така, во Пе-
сната за создавање, која е читана за Мардуковите празници, богот на престолнина-
та завзема место на својот татко Енкија оти ги ослободил останатите божанства и 
го уредил небото и земјата. Продолжувајќи го делото на Сумерите, вавилонската 
школа принасобрала запазувања на знакови одредени гатање: положба на ѕвездите, 
изгледот на изнутрицата на жртвованите животни, изненадни настани на сите видо-
ви. Многубројни болештини, поради нездраво земјиште на кое се становало, ги на-
ведуваат научниците од Вавилон да побараат од една страна, да применуваат одго-
ворувачка медицинска мера“. 

Следи да се говори само за дворасни јазици, а таков бил оној во Вавилон. 
Стр. 241 се говори за Опаѓање на Асур и Вавилон (XII- X век). Потоа следи: 
„Арамејци до VIII век: Скитачки племиња и кралства. Овој семитски народ, 

кој излегол од пустињата, го искористил слабењето на големите држави после по-
минувањето на народите од морето. Номадските пастири, Арамејци долго ги теро-
ризирале земјоделците во Месоптамија и Сирија. 

Веќе во XI век понекои нивни племиња стално се населиле и создале крал-
ства од кои најважни се засмовале на искористување на каков стар град (Дамаск, 
Алеп, Хаме итн.). Тие држави чии престолнини уште секогаш се најдуваат испод 
денешните населби, а кои често се споменуваат во Библијата асирските летописи, 
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не оставиле никакви траги. Споредните наоѓалишта, едино кои се ископани, оста-
ваат впечаток дека Арамејците- војничко малцинство- како народ се на пониска ку-
лтура, ја освоиле цивилизацијата (на сириските, неохетитските, митанските) градо-
ви во кои ги држеле своите гарнизони. Кралските стели (IX- VIII век), испишана на 
фенички, а после на арамејски јазик, не се многубројни. Поради практична страна 
арамејското писмо (изведено по углед на феничкото), поголем дел на семитскиот 
Исток подоцна, заедно со самото писмо, ќе го усвојат арамејски јазик“. 

Арамејскиот бил наследство на дворасен јазик на Вавилон: „арамејското пи-
смо (изведено по углед на феничкото)“.Феникијците биле со тн.Олимписки богови. 

Стр. 242 се говори за „Народ на Библијата“... „Библија...Книгата е историја, 
то ест, реконструкција на минатото во одредена цел. Стариот завет е составуван по-
полека, од X до II век пред н.е.“. Всушност, времето било од VI до II век п.н.е. 

Следи да се говори за арамејски и коинска јазик-само едно: дворасни јазици. 
Токму еврејството било само на два дворасни јазика,само арамејски и коине. 

Па Библијата била пишана само на арамејски и коине во Вавилон и Александрија. 
Стр. 236 се говори за „Превласта на Хиксите во Египет (1720- 1557). Овие 

варвари освојачи, кои го основале првото кралство во Аварис (1720)... 
Окупаторите, кои во долината на Нил ги вовеле во употреба коњот и војната 

кола, ја усвоиле египетската култура. Нивните кралеви сега веќе поставуваат дома-
шни принцеви на чело на поедини номи од југот; господарите на Теба водат нацио-
нални војни против Азијатите. После победатата на фараонот Ахмес, кој го завзел 
Аварис (1557) и ги протерал Хиксите во Палестина, овие победници изчезнуваат во 
историјата“. (Палестина е од Палести=Пелести- вакви биле Хиксите=Бригите, Р.И.) 

Колата во употреба со магарина лесно станала и коњска- никако говедската.  
Во Ларус, том 1, стр. 501, е Еврејска религија, поднаслов Историска рамка: 
„Од почетокот до прогонување во Вавилон (586. п.н.е.) Околу 1700. година 

пред наша ера Евреите се под водство на своите патријарси (племенски отци) пр-
еминале од Месопотамија во земјата Канан. Потоа преминале во Египет и таму се 
населиле. Кога од Египет 1583. п.н.е. Хиксите се протерани, тогаш Евреите во Еги-
пет се подјаремени. Ослободувањето и Излегувањето од Египет (1225. п.н.е.) ги од-
вело преку Синајската пустиња кон земјата Канан“.  

Тн.еврејски имиња не се истогласни тн.еврејски туку бригиски. За пример, 
Давид, кој означува давит. Ама и Исус=Исис, кој е Исо=Ицо=Ицко=Ицке. Вака се 
пиши на англиски јазик David Icke, а не се чита истогласно. David Icke,4 на стр. 259, 
пиши: „...Во своите претходни книги го поврзав народот познат како Хикси со би-
блиските Израелци, а довршувајќи го овој труд наидов на изузетно занимливи кни-
ги на британскиот автор Ралфа Елиса. Тој посебно се усредоточил на египетска вр-
ска со „кралските“ крвни лози, а Хиксите се во средиште на неговото истражување 
...Накратко, тој тврди дека големите личности на ‘жидовската’ историја попат Абр-
ахам,кралот Давид и кралотСаломон биле фараони на египетската кралска лоза која 
тврдела дека потекнува од ‘боговите’. Стр. 265 е претставено неговото споредува-
ње измеѓу Изралците и Хиксите. Според Ралф Елис, тие биле истоветни. Спореду-
вањата, овде пренесени, на број се 10: Пастири и кралеви со „Пастирски кралеви“...  

Хиксите биле Бриги, чиј коњ бил бригиски. Па историјата во Библијата била 
бригска. Следат нормални бригиски очи, со погребална кола со бригиски говеда... 
                                                 
4 David Icke, Tales from the Time Loop, на хрватски Priče iz vremenske omče, TELEdisk, 2008, Zagreb. 
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Во Ларус, том 1. стр. 8, се наведува: „Теокрит (околу 315- околу 250. п.н.е.). 
Роден, како што се верува, од Сиракуза, отишол на Кос, каде го посетувал Филети-
ниот книжевен круг, а потоа во Александрија, каде постанал дворски песник; во 
пофалната песна на Птоломеј и Арсиноја, да би го оправдал нивното родоскрвну-
вање, ги споменува Зевс и Хера. Неговата книжевна дејност трае измеѓу 275. и 260. 
година. Преданието го поврзува неговото име за збирката Идила, од кои голем број 
може да му се припише. Буколскиот вид, можда, потекнал од наизменични песни 
во надметнување на сицилјанските чобани и говедари...“. 
 Се наведува бригиското крвносродство, поврзано и со Зевс и Хера. Токму и 
затоа митологијата била само бригиска, говедарска пелагонска и коњарска пелисте-
рска. Следи Бик=Зевс и Пастув=Посејдон. И таа била поместена на голиот Олимп. 
 За Бригите бракот бил морал,а Семирамида + в = Свемирамида проститутка.   
 Античката историја познава „чобани и говедари“. Значи, пастири, кои пасат 
овци, и говедари.Пак, сточарската наука овчари и говедари. Бригите биле говедари. 
Токму говедарите биле Варвари. Следи да се говори за варварски јазик, а ваков бил 
пелазгиски, зашто пиши Херодот и други автори.Повеќе во моите претходни книги. 
 Бидејќи книгава е само за континентот следи историјата само за него. 

 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА НА КАМЕНО И БАКАРНО ДОБА 
 
Во том 3, стр. 223, се започнува со историја. Следи Рана историја, Цивили-

зација на камено и бакарно доба. На стр. 231, во поднаслов Мезолит и распростра-
нување на на неолитот на Запад (IX- III милениум). 

Се истакна: „Кватарната ера траела само кратко време, максимум 2 милиони 
години“. Меѓутоа, овде се говори IX милениум. Токму затоа се наведе што во Ла-
рус стои: „...во тренот на повлекување на големите ледници те. околу 9000. година 
пред н.е.“. Следи дека Ерихон бил од постледено доба. Населбите источно од него 
биле се помлади и помлади- постепено се вршеле преселбите кон Исток. Исто така, 
имало движења и низ континентот. Бидејќи таму немало услови за живеење, тие не 
оставиле значајност во континентот.Токму затоа преселбите биле во најново време. 

„Рибари и ловци. Почетокот на меѓуледеното доба (IX милениум), северни-
от елен се повлекол спрема север. Ограничени на ситен дивеч, жителите на Европа 
го прифаќаат лакот и произведуваат една микролитичка алатка слична на стрелата. 
Благата и влажна клима го погодува ширењето на све погусти шуми (борови, елки 
и најпосле дабови) кои попречуваат движењето. Собирачката природа тогаш едино 
постанува извор на храна. Нарочито внимание привлекува еволуцијата на народот 
Маглемоза (Данска), кој од Англија до Урал напредува спрема север, во баровита 
зони од кои нестанале глечерите и настанало Северно и Балтичко Море. Тој народ 
извонредно се прилагодува на северната средина со пронајдувањето или усовршу-
вање на лакот, харпун, јадица и мрежа, санка со кучиња, пирог вдлабен во стебло и 
чамец од кора на дрво или разапната кожа, како и алати за дрвосечење. До одлучу-
вачки напредок кај нив дошло заблагодарувајќи доприносот на источните народи“. 

Се говори: „Ограничени на ситен дивеч“. Следи само рибари и ловци, а без 
земјоделие и домашни животни, тие имале само до проста репродукција. Затоа ни-
вниот број би останал на исто ниво. Значи, нивниот број би останал безначајност. 
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За да се потврди дека континентот не бил населен, тој прво се населувал па 
и донаселувал со растенија, шумите станувале погусти. Истото важело и за луѓето. 

Иако Англија до Урал биле во ледено доба, се растопиле глечерите и од ве-
дро небо ... таму се вселил народ за кого имало и крстител-и со име за нив познато. 

Не само тоа, покрај тоа што тој за миг се појавил, и миговито дошол до лак... 
„Крчители. Копнен пат. Од Македонија или Анадолија мала група селани 

допира до унгарската црница (настанала со распаѓање на степските треви). На се-
вер на Балканското полустрово тие ја создаваат старчевачката цивилилизација(5400 
-4200) која рабори мали кипови и печати од глина, како и прва подунавска цивили-
зација (V- IV милениум), од кој потекнуваат познатите украсни мотиви со меандри 
и спирали, и чие влијание се чуствува дури и во украинските степи и Италија. Мала 
група‘подунавци’ се бават со покретно земјоделство. Тие слегуваат од средноевро-
пски низини и стигаат до Германија, Холандија и северна Франција пред 4000 го-
дина. Во допир со ним ловците го прифатиле земјоделскиот начин на живот. Тоа се 
цивилизација на Ресените (северно од Алпите 3300-2200) и нордиската цивилиза-
ција (јужна Скадинавија и северна Германија 3300- 1800)“. 

Во Македонија има населби со непрекинат тек до новата ера, а во контине-
нтот има испрекинатост. Населбите се воглавно од новата ера.Ги нема 4000 години. 

„Средоземен бреговна пловидба. Неа ја започнале луѓето кои биле примора-
ни непрестално да трагаат нови земјишта, па во своите пустоловини ги вовлекувале 
и домородците. Прва група морепловци која, веројатно, кренала од северна Сирија 
(IV милениум) го запознава со земјоделство грчкото, италско, магребско и францу-
ско приморје, и пред 4000. година допира до Керсија (пештера во Рукадур). Следна 
селидба викана ‘шасенска’ (од ‘полината’ на Шасеја, Саон-е-Лоар) од исток доне-
сува поразвиена култура (IV- III милениум). Таа селидба довела до создавање насе-
лби на западниот брег на брегот на Средоземно море, а влијаела и на прилично по-
сусталата цивилизација на западниот неолит (северна Шпанија, западна Франција, 
Британските острови).Во парискиот базен селата,настаната во неолитот под влијан-
ие на струењата од Средоземјето и Дунав,доаѓа во допир со Кампињаните,ловци од 
давнина од Маглемозите, кои се усовршуваат во вадење и обработување кремен“. 

Значи, Континенталците не потекнале од мајмун или мајмунски неандертал, 
туку тие 100% биле дојденци. Ама и до овде ги нема веќе наведените 4000 години. 

„Металургија и трговија (III милениум). Од допирот со Егејците се родува 
во централна Европа друга подунавска цивилизација (II), која ги искористува нао-
ѓалиштата на бакар на тоа подрачје и својата металуршко производство го размену-
ва за ќилибар од областа Балтик. Со поморските патишта трговците малку- помал-
ку пренесуваат ќилибар, тврд камење (липарит од еолските острови) а нарочито 
метали (злато, бакар, калај) кои во Европа тогаш има во многу мали наоѓалишта, од 
кои ќе се снабдуваат мошне напредната и мошне активната металургија на Исток“. 

Па све било од Источното Средоземје. Меѓутоа, недостасуваат 4000 години. 
Онаму, низ континентот, каде што имало рудно богатство, се подигале ру-

дници а за рударите кои биле дојденци се градело живеалишта. Рудата се прене-
сувала на Балканот и Мала Азија. Следи на исти места да се подигаат и топилници. 

„Мегалитизам. Некои веруваат дека морнарите сами, без посредници, долж 
на брегот, или по бакар во Шпанија, или по амбр во Данска.Денес на ‘мисионерите’ 
од Исток им се припишува ширењето на мегалитите, за кои се смета дека служеле 
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како вистински модел, недавно се исправени (почеток на II милениум, а не VI или 
VII). Изгледа дека е попаметно да се разликуваат мегалитските покраини и говори 
за конвергенција (феномен спрема кој народите без меѓусебни односи доаѓаат до 
ист културен стадиум, до исти верувања и уметнички облици). Воостанатото, сите 
се сложуваат кога е збор за признавање на автохтониот карактер на првите мону-
ментлани гробници од неолитот. Мртовците се ставани испод дрвени градежи, или 
во камена циста која ги покривала поединечни или заеднички тумули (гробови од 
Сен-Мишел до Карнак, IV милениум; Лонг Бароус во Англија, III милениум). 

Први долмени се поновуваат во Бретања (острово Карн, 3300) и во јужна 
Шпанија (3100), потоа во Холандија (2600), и во северна Германија (2400) и на Бр-
итанските острови (2200). Покрај овој тип, во средоземните области се подигнуваат 
камени храмови (Малта, 2700), толоси (Полатија, Анадолија, III милениум;Крит, III 
милениум; Лос Миларес покраина Алмерија, 2400). 

Европа неолитско доба и понатаму заостанува зад Истокот во поглед на те-
хниката. Истокот неа и ја научил на техника. Ама било потребно да дојде до созда-
вање значајна општествена и верска организација како жителите на европските ма-
ли села би можеле да соградат гробови и долмени“. 

Континентот не бил населен. Неговите жители биле дојденци. Следи да не-
ма непрекинат развој од пред 4000 години п.н.е. Преселбите биле во најново време. 

За истоветност не може да падне збор се и Македонците по смртта на Але-
ксандар Македонски. Македонците во Пакистан, кои не го познаваат поимот Сло-
вени, имаат бригиски градежи, а нив ги нема во соседството... Тие имале бригиска 
митологија... Македонците во Америка, кои таму стигнале само од Запад, имаат све 
она што било во Македонија...Египет...Месопотамија...: египетски хиероглифи, фо-
нетски писмо, египетски начин на балсамирање..., Белци со крвна група 0 и А, итн. 

 
БРОНЗЕНО ДОБА 
 
На стр. 232 е насловот Бронзено доба (2300- 1200), а на стр. 239, се вели: 
„Културна спротивност во Европа. Врв и крај на мегалитизмот. Правењето 

на долмените, кои потекнуваат од IV милениум, се продолжува до XV век. Иако 
рано престанало во ‘нордиската’ област (северно европска низина, јужна Скадина-
вија), ипак се развива на Британскиот архипелаг и во внатрешноста на Франција. 
Во париската низина се појавуваат нови облици: покриени ходници (продолжени 
долмени), со избушени плочи поделени на дворани, вештачки пештери. Све повеќе 
и повеќе издигнати камења и од понекој вајар направил човечки облик (статуа- 
менхир на Корџика, околу 1500). Голем број луѓе доаѓаат да работат на огромните 
градежи кои зависат од големи средишта: Морбихан со правилни редови како во 
Карнак, кромлех од Ер- Ланика, менхир од Локмаријаке, Мен Ер Хроек (23 м ви-
сина, 348 тони). Е позната равницата Салисбери со кромлех во Ејвербериј и наро-
чито храмот во Стонехенџ, кој, изгледа, претставува точка во која се спојуваат два 
различни култа. Овие дела на религиозни инспирации, ако не и сведоштво на пот-
полна еднаквост (долмените се можда заеднички гробници), престанува да се поди-
гнуваат отприлика 1500. кога општествениот развој ги исфрла во прв план водачите 
кои захтеваат посебни тумулоси“. 

Врската била со Источното Средоземје,каде било жариштето на белата раса. 
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„Прилагодување на земјоделството на европска средина. Обработувањето на 
површините све повеќе се шири кон север, нарочито кон Скадинавија, каде големи-
от глечер се стопил. Просечниот приход се зголемил услед употребата на бронзе-
ната секира (подесна за раскрчување), постепено заменување на мотиката со рало, 
и нарочито појавата на климатскиот оптимум (летата пополека постануваат пото-
пли и посуви) од средината на II милениум. Ама дури ни во тој повластен период 
справите за обработката на земјата, тогаш уште мошне примитивно, не се подесни 
баш за секакво земјиште и за секоја клима во Европа. Народите на западна Европа 
спонтано преминуваат на економијата заснована на лов и номадско сточарство (ку-
лтура Сена- Оаза- Марна, околу 2400- 1300). Во останатиот дел на Европа еволу-
цијата е нешто другчија. Баденската култура (близу Виена) која владееле на крајот 
III милениум во Подунавјето, го примила од исток ралото, теретната кола, одгле-
дување на коњи и говеда, со што ги запознала и соседните народи. Од друга, пак, 
страна, изгледа дека жителите на степите, заблагодарувајќи на своето камено ору-
жје во вид на секира, се шири по цела северна Европа полуномад кон сточарството 
и, со ним во нормална врска, војнички дух“.(Виена=виен а, се вие=бие машки, Р.И.) 

И до денес во скадинавските земји и Русија нема услови за лоза. Следи уште 
таму не се развиени условите за земјоделство, а никако за времето за кое се говори. 

Следи говедото и коњот, со теретна кола-волската- биле бригиски=брзјачки. 
„Металургија и трговија. Еден непознат народ на номадски стрелци, кој пра-

вел ѕвонолики вазни, ја проширил измеѓу 2300. и 1800. на Запад употребата на ба-
карот кој на европскиот југоисток веќе бил познат. 

• Техника на бронзата од исток стигнува на западниот брег на Средоземно 
море на почетокот на II милениум. Приморската трговија, која за сметка на исто-
чњаците се обавувала долж европските брегови, овозможувало искористување на 
нови рудни богатства (калај од Галиција, злато од Ирска, бакар и калај од Велс и 
Корнавал) со кои исто така ќе се снабдуваат и локални центри на металургијата и 
златарството. Ама главни центри на европската култура на бронзеното доба наста-
нале на почетокот на VIII век(Тосцег,Унетис,Штраубинг)заблагодарувајќи на успе-
шното истражување на минералите во Херкинските масивни центри на Европа. 

• Европската металургија уште секогаш работи само во корист на малцин-
ство. Уште секогаш преовладуваат алатки и оружје од кремен, како што тие се пра-
вени во областа на Гранд- Пресињија (Ендр-е-Лоар). Освен работа на крчење, брон-
зата е драгоцен материјал, наменет на правење оружје (мечеви, секири за борба), 
накити (гривни) и предмети за верски обреди (вазни). Кујунџиите од централна 
Европа, како што во техничката вештина и уметноста се такмичеле со кујунџиите 
од Исток, работат само за поглавиците. Новото богатство кое ја пружа земјодел-
ството, а нарочито занатството и трговијата, го поттикнува во овој период развојот 
на владеачката класа. Оваа надмоќност на своето оружје скапо се наплатува на за-
штита која ја наметнала на останатите слоеви на општеството. Ископувањата наро-
чито нам ни ги откриваат благата кои ги нагомилале управувачите на централна 
Европа и Весекс. Тие ги контролирале сувоземните и поморските патишта, со кои 
во источните држави, со посредство на Егејците, стигнувале бронза, ирско злато и 
балтички ќилибар. 

• Ама голем дел на населението уште секогаш не е доволно сврзано за земја-
та која ја обработуваат. Селидбите настанали во XII век од исток на југ (цивилиза-
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ција на полиња со урни) [некрополи со погребни вазни] и од север на југ (народи од 
морето), најубаво е објаснување со фазата на влажна клима при крај на овој миле-
ниум. (Именки се правеле со в-н-т: Вазни - н = вази, Унгарија - н = Угарија..., Р.И.) 

Во текот на II милениум Европа, богата со рудници, престанала да зависи од 
Блискиот исток, ама нејзиното неразвиено земјоделие спречува создавање на кру-
пни општествени организации а подоцна го наведуваат населението на смели пот-
фати“. 

Сите вон Балканот биле дојденци- Континенталците не биле домородни. 
Каде што имало руда, таму Источносредоземците правеле населби итн. По-

доцна Источносредоземноморците таму развивале топилници,добивале бронза итн. 
Инаку дотогашното население било многу ретко, дури како такво да немало. 
 
СТАРО ЖЕЛЕЗНО ДОБА 
 
На стр. 241 е насловот Од наезда на народите од море до основање на Пер-

сиското Царство: постаро железно доба (XII- VI век) 
На стр. 248 е поднасловот Напредок на Запад, полет на Италија (XII- VI век) 
„Крајот на XIII век претставува застој само за Италија и југоисточна Европа, 

кои се опустошени со наезди на народите од север. Во останатото, уште секогаш 
трае бронзено доба со своите ремек-дела во изработување на оружје. Железото ќе 
влезе во употреба тек во VIII век во централна Европа, а во V век во Велика Бри-
танија и Скадинавија, во областите кои, изгледа, се во опаѓање поради влажната 
клима. 

Селидби. Селидбите постанале полесни, оти почнал да се употребува коњот, 
па тие личат на војни походи. 

Културата, која по гробовите на тоа доба ја нарековме ‘полиња на урни’ (ло-
цирани најпрво во Унгарија), се шири по цела Европа, ама изгледа дека едини тога-
шни движења на жителите се усмерени спрема Франција и Шпанија (IX- VIII век), 
и спрема Велика Британија“. 

Значи, преселбите биле по долината Вардар- Морава- Дунав- Рајна и со коњ. 
„Прва цивилизацијата на железното доба е халштатската (по една некропола 

во Австрија). Таа потекнува од подрачјето северно од источните Алпи (VIII век). 
Во таа цивилизација владеела војна аристократија. Развивањето на металургијата 
на железото, под своите овластувања ја држеле областа на денешна Франција, Пол-
ска и Југославија, каде се најдуваат и нејзини тумули“. 

Во претходните книги ги наведував доказите, дека Келтите биле Бриги, а 
според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) Бригите биле постари од Египтја-
ните. Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Железото од Македонија било пре-
несено на југ, во Елада, а Дорите на Пелопонез создале населби.Таква била Спарта. 

„Феничани и Грци во Средоземјето. Овие два народи сопарнички подедна-
кво покушуваат од еден крај на друг да ги преминат поморските патишта кои водат 
до рударските области (Тоскана, Централен масив, Андалузија). Спрема предани-
јата изгледа дека Феничаните основале свои колонии уште на почетокот на XII век 
ама спрема сегашната состојба на науката, нивниот приоритет пред Грците со ни-
што не е докажан“. (Грци=Хелени, Р.И.) 

Па Феничаните со пелазгиски богови и Балканците трагале рудни богатства. 
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„Главни точки се завземени во VIII век: Грците ја основаат Сиракуза,Занкле, 
Кума, и во тиренската област се зауставуваат тек пред полетот на Етрурците (околу 
725, а не 814/13), и трговски фактории на патот до Херкуловите столбови: Малта, 
Утика, Нора (Сардинија), Мотија (Сицилија), најпосле Гадир (денешен Кадиз) во 
Таршиш (држава Тартесос, на југ на Шпанија). Во VII век Хелените ги завршуваат 
истражувањата на западното Средоземје и ја освојуваат трговијата по Јадранското 
море (ќилибар), што им овозможува допир со населението на северна Италија и ср-
една Европа. Опаѓањето на Тир, кој (во VII век) го плачкале Асирците, а (во VI век) 
го поседнале Вавилоњани, овозможило превласт на Картагина над феничките испо-
стави на Запад, оти таа била едино способна да ги брани од Грците. Во VI век Се-
митите преминуваат на Атлански океан, да би дошле до корнавскиот калај и судан-
ското злато. Уз помош на Етрурците Семитите ги приморуваат Грците да се повле-
чат во западното Средоземје и да се задоволат со Марсеј (на раскрсница на пати-
штата преку францускиот земјоуз, долна Рона и Ауде). Сообраќајот во Средоземје-
то го тржат во свои раце три народи: Грци, Феничани и Етрурци, ама грчката циви-
лизација најповеќе се шири. Затоа ископините на скромните тирски населби пока-
жуваат дека тие трговци продавале и купувале нарочито хеленски производи“. 

Пак, Феникијците не биле Семити (Црнци) туку само Пелазги (Белци). Исто 
така, тие немале закосени очи како Сумерите сé до со Египет како денес Берберите. 

„Будење на Италија. Полустровото и равницата на реката По уште секогаш 
земјата е под шуми и барушини, кои повремено ги поплавуваат реките. Во I ми-
лениум пред н.е. народите кои и понатаму се селат ја населуваат Италија. Индо-
европјаните доаѓаат од средна Европа во повеќе таласи, а Илирите го преминуваат 
Јадранско море да би ги освоиле Апулија и Писенум. Наездата во XIII век ги уни-
штила крајбрежните утврдувања настанати под влијание на Микенците. Ама врска-
та се воспоставува мошне брзо во пристаништата на патиштата кои го пресекуваат 
Средоземјето од исток кон запад. Од VIII век Грците и Феничаните имаат свои ко-
лонии и испостави на италскиот брег. Влијанието на овие напредни странци ќе се 
одржи на цела Италија, ама во Тоскана ќе дојде до вистинска промена“. 

Никогаш немало Индоевропјани, затоашто Европјаните биле Белци, а Инди-
јците темни. Индијците живееле во Индија, а Белците во ледено доба престојувале 
во Левантот. Белците од Источно Средоземје дошле во Кина и Јапонија, што важе-
ло и за во средна Европа. До денес средна Европа е со Белци со тн.словенски јазик. 

„Етрурци. Нешто пред 700. италската култура од Виланова (некропола бли-
зу Болоња, околу 1000- околу 700) позната по своите биконични урни со пепел, ја 
заменила во Тоскана цивилизацијата која подигнувала тумулуси. Под ним се најду-
ва големи гробници во кои биле драгоцени грчки и источнички предмети. Бидејќи е 
напуштен геометрискиот стил на Вилановците, вазните се украсуваат со слики со 
диви животни и чудовишта. Се појавува нова керамика, црн букеро, кој ги имитира 
облиците од бронза. Се подигнуваат градови. Архитектите, кои го воведуваат во 
Италија употребувањето на лакот, сводот и куполата, го освојуваат урбанистичкиот 
план заснован на два пата кои се сечат под прав агол. Со испитување и наводнува-
ње на земјата се унапредува земјоделството. Рудниците све побрзо се искористува-
ат. На копно и на море дури до Атина, трговците од Тоскана ги продаваат своите 
букеро вазни и бронзените троношци. Под влијание на архајска Грција се појавува 
во VI век една голема уметност: вајарство, теракот и ѕидно сликарство“.  
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Етрурците биле Белци со тн.словенски бог Перун и со тн.словенски руни во 
кои имало тн.Кирилични слова.Па тн.словенски се Виланова, Болоња или Волоња... 

„Материјалот пронајден со ископување уште е главен извор на нашите оба-
вестувања. Тек во доба кога оваа цивилизација изумира (I век п.н.е.) римските пи-
сатели почнуваат да говорат за народот на таа област, за Тусците или Етрурците 
(тие самите себе се викале Расени; Грците ги нарекувале Тиренци). Во Тосканија 
писмото, позајмено од Грците околу 700 (време на алфабетот од Марсилијане ?) 
слабо се употребувало, и тоа е разлог што нам ни недостасува граѓата да би ги 
одгонетнале малобројните етрурски верски текстови, чиј јазик не е сличен на ни 
еден јазик денес познат јазик. Значи, потеклото на Расените останува не познато. 
Долго му се верувало на Херодовите зборови дека тие дошле од Мала Азија. Ама 
источничкиот карактер на нивната уметност може сосем убаво да се објасни со ни-
вните врски со Феничаните и Грците. Денес повеќе се верува дека богатствата на 
оваа област и допирот со жителите биле доволно па домородците да ја создадат 
оваа нова цивилизација“. (Дивите Континенталци не му верувале на Херодот, Р.И.) 

Стои: етрурскиот „јазик не е сличен на ни еден јазик денес познат јазик“. За-
клучокот е едноставен, тие дошле од непознато место (Свемир/Утроба на Земјата). 

Венетски=илирски=тн.словенски јазик како на соседите:Словенци, Хрвати... 
„Тиренскиот пантеон изгледа е составен од многу локални богови и хероји 

понекогаш позајмени од Грците. Во тој пантеон се истакнува тријадата: Тинија (бог 
на громот), Уни (негов жена, римски Јунон) и Менерва (класична Минерва). Проре-
кувањето го вршеле нарочити луѓе, харуспици, кои гатале спрема утробата на жрт-
вите (нарочито спрема џигерот), спрема летот на птиците и молњата.Етрурците фо-
рмирале додекапола (група од дванаесет главни градови) чие заедничко светили-
ште било во Волтумни (веројатно близу до Вулсинија). Ама кралевите на поедини 
градови воделе политика на личен престиж. Во VII век Етрурците ги завземаат ла-
тинските градчина откаде ги контролираат патиштата кои водат во богатата низија 
Кампанија, каде основаат друга додекапола. Во VI век тие почнуваат да се шират 
од друга страна на Апенините, спрема равницата на реката По. Нивната трговија, 
која исто така е развиена како и марсејската, ги разнесува убавите етрурски или гр-
чки вазни све до Бургундија (кратер де Викс, околу 500) и во јужна Германија. 

Латини и Римјани. Тиренците со градската цивилизација ги запознале свои-
те соседи и вазали. Така малиот латински народ со индоевропски јазик, заблагода-
рувајќи на поминувањето на трговците и освојувачите на Кампанија, стекнуваат 
големо богатство (ризници гробови од Пренеста, VII век), и го запознаваат писмото 
(околу 600). Ама латинските градчиња (Тибур, Пренеста, Ланувијум) потполно па-
днале во засенок со настанувањето на Рим, кој тек недавно почнал да се развива“. 

Латински јазик бил само од 240 г.п.н.е. од Лив Адроник, а никако порано. 
За да се потврди дека латински јазик бил само од оваа година, доказ е коине. 
Бидејќи латински произлегол од коине, кој бил само Птоломејов Алекдсан-

дријски јазик, само кај Куртиј Руф стои дека коине постоел за време на Александар 
Македонски. Следи тој да не напише, од кој тој тоа го прочитал- такво нешто нема-
ло. За да се потврди дека неговата книга Александар Македонски била фалсификат 
за коине за време на Александар Македонски, се следниве докази: тој го употре-
бува поимот Епир, а тој во старата ера не бил во употреба туку од времето на Не-
рон. Исто така, тој го користи и поимот Грци (Греики). А тој не бил во употреба пр-
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ед 9 век, кога Франките со Карло Велики го водат Рим- поточно со Отон I во 10 
век. Следи да се говори дека Александар Македонски сакал да оди кон Рим. Такво 
нешто не било вистина, затоашто Белците отсекогаш оделе на кон Исток, кон из-
грејсонце(греи=греик).Токму вакво не било можно сé до 1054 година кога христија-
нството конечно се поделило. Исто така, латинскиот јазик бил беден со зборови, се 
додека не пропаднал и Цариград- избеглиците од Цариград... во латински внесле 
околу 10.000 коински зборови, и сега се говори за грчко (коинско) и латинско по-
текло.Книгата е печатена само во 15 век:„Првото печатено издание на ракописот на 
Куртиј Руф излегува во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во 
Рим излегува второто издание.Прво издание со суплементите на Френсхајм излегу-
ва 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година“.   

„Митови за постанокот на Рим најпрво биле познативо верзија која во I век 
пред н.е. и во I век н.е. ја дале писателите, историчарот Тит Ливиј и песникот Вер-
гилиј. Побегнувајќи од разорениот град, Тројанците под водство на Енеј доаѓаат во 
Лација, каде го основаат Лавинијум. Енејиновиот син ја основал Алба, чии кралеви, 
неговите наследници, владееле со латинските градови. Наследниците на таа дина-
стија, синови на богот Марс, близнаци Ромул и Рем, биле фрлени во Тибер, ама во-
лчицата ги спасила и отхранила. Ромул, кој со коцка е одреден, го ѕида близу тоа 
место градот Рим на брдото Палатина (спрема преданието, 753). Со градот, кој ги 
примил Сабијаните и присоединил победените Албанци, управуваат седум кралеви 
пред него што ќе се основа република. Све до доаѓањето на петтиот крал, Етруре-
цот Тарквиниј Постариот (616, спрема преданието, а околу 550, спрема новите по-
датоци) за Рим постојат само митови.   

• Ископувањата вршени во XX век откриле многу скромни почетоци. Околу 
750. на западната падина на Палатина се појавиле први колиби, те. прво село. По-
тоа изникнале мали населби (Есквилин, Целије, Велија, Виминал, Квиринал, Пала-
туал-на источниот Палатин) на соседените ридчиња.Земјата на тоа место е осредна. 
Ама таа положба господари со главната раскрсница на средна Италија, тука патот 
се соли, кој преоѓа преку Тибар, се вкрстува со патот кој од Етрурија води за Ка-
мпанија и овде наидува на премин, брод преку реката. Појавата на коринтски, јон-
ски и атички вази во гробовите од VII век сведочи за развиена трговија и релативно 
богатење на жителите на овие брегови. Нивните села, соединети во сојуз ‘Седум 
брегови’ (Septimontijum), паѓаат под власта на Етрурците, кои тука основаат, околу 
550. вистински град и кралство. Со тоа почнува историјата на Рим“. 

Се говори за Етрурците, кои околу 550. основаат вистински град, што не ва-
жи и за „Појавата на коринтски, јонски и атички вази во гробовите од VII век“ дека 
биле со преселби од Балканот. Па затоа Италија била населена со балкански Илири. 

„Поголемиот дел на Европа уште е зафатен со селидба на војници, ама Ита-
лија стекнала градска цивилизација. Грчките и феничките трговци, кои на брегови-
те на западното Средоземје основале многу градови, ги подигнале на свое културно 
ниво жителите на Тоскана“. 

Феничаните и Хелените биле само Белци (Пелазги) со тн.словенски јазик. 
 
РАЗВИТОК НА ЗАПАДНИТЕ ДРЖАВИ 
 
Во Свет во Грчко доба, стр. 256 е поднаслов: Развиток на западните држави. 
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„Картагина и западни Грци. Експанзијата на Картагина. Додека Исток про-
паѓа во сталните борби, на западните брегови на Средоземје се развиваат држави, 
кои малку-помалку се вклопуваат во меѓународната еконимија, а потоа и во поли-
тиката. Западното Средоземје првобитно им служело на Грците и Феничаните како 
колонијално подрачје. Тиренците се настанале на бреговите на Шпанија уште во XI 
в. откаде извезувале метали произведени во земјите на Тартес (Бетика).Ама во VI в. 
Тир, кој потпаѓа под Персијанците, ги прекинал односите со Запад и го наследува 
неговата бивша колонија Картагина. Оттогаш тој претежно поморски град, кој зав-
зема добра положба на допирот на двата базена на Средоземјето, почнува да се по-
дигнува царството на уштрб на западните Грци. Во Шпанија Картагина ги поти-
снува Грците спрема север, Иберите спрема внатрешноста и ги претворува фенич-
ките трговски градови во свои сопствени колонии. Ги завзема Корзика и Сицилија, 
каде меѓутоа се задржуваат Грците кај Химере (480). Во Африка, од Атлантикот па 
све до Либија, има лука во која се снабдува и со која тргува. Изгледа дека тоа е во 
почетокот бил краласки град под управа на моќното семејство Магона, а потоа, 
околу 450. се претвора во аристократска република во рацете на богатите и деловни 
луѓе. Тие управуваат со политика преку сенатот и трибуналот на сточетворица. Из-
меѓу нивните редови народното собрание еднаш годишно избира магистрати- два 
суфети. Напоредо со основањето на олигоархијата расте и богатството. Да би обез-
бедила снабдување и да би се заштитила, Картагина во својот залет освојува про-
страно равничарско подрачје. Занитересирана за пронајдување на нови поморски 
патишта и пазари, таа испраќа околу 450. експедиција на Атлантик. Спрема југ неј-
зините морнари го истражуваа брегот на Африка све до Гвинејскиот залив и осно-
ваат упориште во Мароко, Сенегал и на Канарските острови. Спрема север допира-
ат све до Велика Британија. Картагина сама управува со флотата и армијата, додека 
градовите на нејзиното царство остануваат автономни. Нејзините бродосопствени-
ци држат монопол на транспорт и, за разлика од Атина, не примаат странци во сво-
ето царство. На тој начин, овој град кој настојува првенство за трговинска експан-
зија,доаѓа во судир со истите настојувања на Сиракуза.(Картагина=карта Гина,Р.И.) 

Сиракуза и нејзини тирани. • После победата над Картагинците (480), во Си-
ракуза настанува период на благосостојба за владата на тиранинот Хијерон (478-
466), кој намерува да ја обедини Сицилија. Неговата власт се простира долж све до 
Месина, чиј мореуз е под негова контрола, и на запад до Агригента и Химере, каде 
заводува свој протекторат. Неговата смрт доведува до пад на тиранијата. Ипак, по-
сле 445. градовите востануваат еден против друг. Атина сака да ја искористи таа 
слабост 413. ама неа Сиракуза тогаш и нанесува страшен пораз. Заблагодарувајќи 
на таа победа, демократската странка ја свргнува војната тиранија и ја превзема 
власта. Користејќи ја граѓанската борба, Картагина упаѓа со војската на Сицилија, 
ги разорува Селинонт и Химера и ја припијува Агригент. Поразите на демократите 
ја олеснува поново воспоставената тиранија. Дионисис (405- 367) уз помош на ари-
стократите го превзема командувањето со војската, а потоа и титулата стратег на 
автократијата (406). Да би ја сузбил опасноста која му се заканува од Картагина, 
Дионисиј собира голем број платеници во Кампанија и Грција, ја заштитува Сира-
куза со јако обрамбен систем и развива флота. После неколку борби во кои понеко-
гаш бил тешко поразен, тој успева да ги потисни Картагинците западно од острово-
то. Во меѓувреме, тој основа царство на копно; бидејќи 387. го завзел Региј, а потоа 
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379. Кротон, напредува спрема Јадранското море, ги основа Анкона и Адрија и се 
бори на илирските брегови против пиратите кои ги пустошат тие краишта. На запад 
постигнуваат сојуз со Напуљ и интервенира на Корзика и во Етририја. Ама не успе-
ва да го потчини Тарент со кој во тоа доба управува тиранин, филозоф Архит, Пла-
тонов пријател. Дионисиј спроведува вистинска хегемонија на целиот западен грч-
ки свет, а тоа се гледа од Анталкидиниот мир, со кој медитерански свет е поделен 
измеѓу пресискиот крал, Спарта и самиот Дионисиј. Како верен сојузник на Спарта, 
Дионисиј неа и помогнува да воспостави хегемонија над континенталната Грција. 
Ама режимот на Дионисиј Стариот, кој предизвикал многу незадоволства, долго не 
ќе се одржи после неговата смрт. Го наследил неговиот син Дионисиј Млади кој, 
меѓутоа, ја нема способноста на својот татко. Дионисиј Млади го протерува својот 
министер и роднина Дион (366), кој неколку години подоцна се враќа да би се до-
могнал на власта (357), ама е убиен (354). 

• Нови немири и политичка нестабилност. Дионосовото царство се распаѓа. 
Сите градови  поново стекнуваат независност и секаде се јавува локална тиранија. 
Картагина ја користи таа прилика поново да би почнала борба, а Сиракуза ја избе-
гла пропаста заблагодарувајќи само на помошта која Коринт и ја испратил под во-
дство на Тимолеон (344). Да би ја повратил претходната состојба, Тимолеон спро-
ведува политички реформи, заводува демократија одредена со цензус во Сиракуза 
и ги придобива останатите островски градови кои ги протеруваат своите тирани. 
Потоа ги победуваат Картагинците на бреговите на Кримизос (341); со мирот од 
339/337. пунскиот посед се сведува на тесен појас во западниот дел на островото. 
Најпосле, да би го обновил стопанството на Сицилија, која е упропастена со војна и 
која изгубила многу луѓе, Тимолеон го повикува назад прогонетиот Сицилијанец и 
доведува колонисти од сите делови на грчкиот свет. Бидејќи на островото завладеа-
ло мир и благосостојба, Тимолеон се повлекува (337). Ама тој на својот дел стекнал 
така големо влијание, да све до неговата смрт останал советник кого народот поко-
рно го слуша. Тој своето дело го продолжува во јужна Италија со испраќање на 
спартанска експедиција во помош на Тарент, кои го нападнале брѓаните од околни-
те краишта (343- 338). Во Голема Грција и Сицилија поново завладеал мир и благо-
состојба. 

Основање на Рим. Етрурско доба. Додека Грците во јужна Италија подлабо-
ко пуштаат корен, Етрурците го шират своето царство на север на полуостровото, 
каде нивната моќ околу 550. пред н.е. е на врв. Бидејќи ја завзеле Фелсина (идната 
Болоња), а потоа и добар дел на равницата околу По, каде основале нов сојуз на 
десет градови по углед на дванаесет најголеми градови на Тоскана, Етрурците ја 
прошируваат својата трговска активност (продаваат медитеранска бронза вон Ита-
лија,нарочито во централна Европа и Галија[кратер Викс во Бургундија,околу 500]; 
купување на калај и ќилибар, чии патишта доаѓаат до луката на устието на По, 
Адрија и Спина). Во исто време нивната моќ се чуствува и во Лациујум, каде Рим 
уште секогаш претставува само мал град на брегот на Тибар. Веќе од VI век на-
селението на тој град веројатно се населува на седум ридчиња, кои го одредуваат 
планот на идниот град. По својата положба тој претставува раскрсница на неколку 
природни патишта и на која од морскиот брег кон внатрешноста едино постои газ. 
Во тоа доба водачите на етрурските дружини се ставаат на чело на латинските и 
сабинските села, подигнати по ридчињата. Бидејќи се на повисоко ниво цивилиза-
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ција,тие го основаат Рим и создаваат први установи кои му даваат обележје на град. 
По римската традиција етрутската кралевска власт ја претставуваат три личности: 
Тарквиниј Стари, Сервиј Тулиј и Тарквиниј Охоли.Нивната власт дава посебно обе-
лежје освојување на неколку соседни градчиња и големи работи: подигнување јак 
одбрамбен ѕид, канализација на Форумот (Cloaca maxima) и ѕидање на храмови на 
Капитол. Привлечен со етрурската цивилизација, римското население, иако се слу-
жи со латински јазик, ја освојува азбуката со етрурско потекло. Примитивната вера 
се состои од цереминија во знак на фетишизам: ритуалот мора строго да се почиту-
ва, како би се сочувала наклоноста на боговите спрема градот. Обредот не го вршат 
свештениците, туку кралот во име на државата и отец во име на семејството.Градот 
на почетокот е поделен на три триби, кои се состојат секоја од десет курии, а овие 
поново се поделени на десет декурии. Ова е подела на воен карактер: секоја триба 
дава по илјада пешадијци и сто коњаници“.(Бургундија,според бург=булг, р=л,Р.И.) 

Стои: „римското население, иако се служи со латински јазик, ја освојува аз-
буката со етрурско потекло“.Па тогаш немало латински- латиницата од Халкидики.  

Според Велс, само едно или две имиња биле способни. Такви биле Септи-
мијан Северус, Аврелиј и Пробус. Септимијан Северус бил Карагинец и неговата 
сестра никогаш не зборубала латински. Таа говорела со пунски јазик. За Дјурант, 
Септимијан се родил (146) и школувал во Африка. Одраснал во феничко семејство 
во кое се говоело пунски јазик.Тој учел книжевност и филозофија во Атина и се ба-
вел со адвокатура во Рим. 

Значи, тој бил Пунец (Картагинец и Феничанец), кој говорел пунски говор 
како пелазгиски јазик. А тој го учел латинскиот, што не важело за сестраму. Споре-
дено со наводите, кога семејството на власта не го познавале латинскиот јазик, тој 
не бил народен туку само службен кој морал да се научи. Народен бил пелазгиски. 

„Родување на републиката.Така Рим снажно се развивал под етрурската вла-
ст. Ама спрема традицијата, Римјаните подигнуваат востание и ги протеруваат сво-
ите господари 509. година. Подлабоки узроци на нивното напуштање на Рим лежи 
во поразите кои ги прерпеле во борба против Грците и латинските градови. Губејќи 
го Лацијум, Етрутците губат врска со своите поседи во Кампанија 474, а нивната и 
пунската флота ги победува Сиракуза и Кума. Оваа победа претставува истовре-
мено и опаѓање на нивната моќ. После протерување на Етрурците, Рим, постанувај-
ќи поново мал латински град, е принуден да се бори како би се наметнал на остана-
тите градови на Лацијум. Победувајќи го латинскиот сојуз кај Регилското езеро из-
меѓу 496. и 449, тој склопува со Латините сојуз кој му овозможува да ги потчини 
околните брдски жители (Херникијци, Сабијани, Екви и Волшќани).  

Патрициј и плебејци. • Доба на патрицијатот. Во внатрешната политика, 
историјата на првите векови на Републиката е обележана со стални борби измеѓу 
патријците и плебејците. Патрицијатот се состои од збир на родови (gentes), кои со-
бираат семејства со заедничко потекло. Секој род има свои богови, обред, земја, 
трупи и свои штитеници, клиенти. На чело на родот се најдува pater familas, непри-
косновен господар, истовремено судија и свештеник. Едино на патрициите им се 
достапни јавните чести и вршење на свештеничките должности; нивната моќ и бо-
гатство како да се зголемиле после падот на кралството. Од нивните редови во ид-
нина ќе се бираат главните магистри и тие само, бар во почетокот, ќе претставуваат 
верско јадро: оттука и судирот со оние кои се исклучуваат од него. 
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Плебејците се слободни луѓе кои заедно со патрицијите го претставуваат ри-
мскиот народ. Ама тоа се граѓани на втор ред; тие не гласаат; не можат да постанат 
ни магистрати ни свештеници. Не познаваат закони (кои се објавуваат). Им е забра-
нето да склопуваат бракови измеѓу овие две класи. Најпосле, плебејците често се во 
економска зависност од патрициите, кои располагаат се недвижни имоти и чии тие 
се поверилци. Многу плебејци кои не можат да платат обично паѓаат во должничко 
ропство. Измеѓу овие две класи се води борба веќе од самото основање на републи-
ката. Да би му се спротиставиле на патријатот, кралевите се ослонувале на плебсот; 
меѓутоа, кога кралската власт преминува во рацете на патрицијата, плебсот, да би 
се одржал, е принуден да се организира и бори. Како и грчките градови, Рим се по-
тчинува на аристократската управа. Патрициите го присвојуваат исклучивото право 
надѕор над законодавните установи на кралството (куријатска комисија и сенат). 
Извршната власт, која му е одземена на кралот, се предава на година дена на двајца 
конзули. Во случајност на опасност, апсолутната власт им се поверува на шест ме-
сеци диктатура, чија десна рака е заповедник на коњаницата. Ама изгледа дека пле-
бсот должи будење на својата политичка свеста на промената во војната органи-
зација, на основа на кои пешадијата, регрутована од редовите на плебсот, ја превзе-
ма главната улога во битките измеѓу две војски кои настапуваат во строј. 

• Искачување на плебсот. Веќе на крајот на VI или најдоцна на почетокот на 
V в., граѓаните, на основ на порезот кои го плаќаат, се разврстани во класи поделе-
ни на центурији, кои се основа за регрутирање на војската. На собранијата на овие 
класи, или центуриски комиции, кои се одржуваат вон градот на Марсовото поле, 
се бираат конзули и војни трибуни. Тоа му овозможува на плебсот да врши прити-
сок на патриите. Легијата на плебејците 493. ја откажува послушноста на конзулот 
и се повлекува на Светото брдо, недалеку од Рим. Патрициите се принудени да им 
се повинуваат и прифатат изборот магистрат, чија должност е да го брани плебсот, 
народна трибина, која ќе ја одредуваат само плебојците здружени во трибунски ко-
миции (во трибите се собирале граѓан спрема нивното место на живеење). Тие на-
родни трибуни имаат голема власт, право на вето на секој законодавен и извршен 
чин, додека нивната личност е неповредива. 

На средината на V в., плебејците однесуваат друга победа: е составено и об-
јавено римското право, кое до тогаш го познавале само патрицииските првосвеште-
ници. Новиот законик се вика закон Дванаесет таблици. Нешто подоцна 445 (437) е 
отсранета забраната за склопување бракови измеѓу патрициите и плебејците, а 443. 
се основа нова магистратура, цензура, на чело со два магистрати, кои се бираат се-
кој пет години на по осумнаесет месеци, а должностите на граѓаните им се развр-
стуваат во класи спрема нивната имотна состојба. Порескиот систем на република-
та постанува све попрецизен. Најпосле, 409. или 401. плебејците добиваат право да 
бидат бирани за квестори (чувари на јавната благајна). 

Рим и Келти. Меѓутоа, Рим е соочен со голема опасност која претставува до-
аѓањето на освојувачите од север на неговата граница. Со потекло од централна Ев-
ропа, во областите кои се најдуваат измеѓу Рајна и Дунав, Келтите можда веќе на 
почетокот на железно доба се појавувале во северна Италија(Халштат). На почето-
кот на VI век се населуваат во Галија, каде нивната култура, викана Латена (по име 
на археолошкото наоѓалиште недалеку од езерото Нојшател), се менува до допир 
со локалното население (постепено го напуштаат спалувањето [посмртни урни] и 
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воведуваат сохранување спод тумули). Вешто обаботувајки ги металите и дрвото 
од своите шуми, тие го пронајдуваат најверојатно плугот со точак (carruca) и бо-
чварство, со што се објаснува развојот на земјоделството во земјите во кои живеат. 
Тие технички особини се исполуваат во изработување на нивните опасни мечеви, 
чуени огрлици, тв. torques, накит понекогаш емајлиран,како и вазна од топен метал. 
Спрема тоа, тие распогаат со сајајна материјална култура која, уз тоа, има и ороги-
налност. Ама на политички план се одликува со војноборбеност и неспособност да 
основа големи држави. И навистина, често владее неред меѓу нивните разни племи-
ња, кои понекогаш се собираат во сојузи со кои владеат кралеви, ама уште секогаш 
се потчинети на војната аристократија и под влијание на свештенички класи, друи-
ди,кои,истовремено свештеници,судии и божанства,изгледа уживаат поголем углед 
од војните старешини“. (Друиди, у=в, д=т, дрвити: Друи=дрви: друо=дрво, Р.И.)  

Се истакна: Келтите „се најдуваат измеѓу Рајна и Дунав“. Значи, преселбите 
биле по долините на Вардар- Морава-Дунав-Рајна. Со потекло од и преку Балканот. 

Се вели дека Келтите не се способни за се здружат во голема држава. Истото  
за Траките го пиши Херодот. Следи Траките биле Балканци. Поточно Бриги, што го 
пишувам и во моите претходни книги. Токму затоа и многу повеќе во моите книги. 

Тоа што се говори за Траки и Келти се однесува на тн.Словени. Тие денес се 
најброен народ,кој меѓусебно е разделен,никако обединет, а на нивна сметка се ши-
рат изродите на белата раса тн.не-Словени со повеќерасни јазици, срам за Белците. 

„Со своите војнички одлики ја надохнадуваат расцепканоста и мошне брзо 
успеваат да го прошират своето распространување со масовно движење кој ги тера 
спрема богатите медитеранското полуострово. Додека прекорајнските Келти, из-
гледа, се населуваат на север на Галија под називот ‘Белги’, некои од нив се наста-
нуваат на Иберскиот полуостров (VI век), каде околу 300. се појавуваат под името 
Келтоибри; вторите тргнувајќи од Бохемија, продреле како бујица спрема Грција 
(плачкање на Делфи 279/278) или одат во Мала Азија, каде се појавуваат под името 
Галати (околу 278/270) и каде најпосле го победат кралот Атал I од Пергам (241). 
Во меѓувреме, третата група, која дошла од Галија, продрела со долината на реката 
Тесин во Италија и ја завзела областа околу Милано. Тогаш тие последни Келти се 
сукобуваат со Етрурците, ги завземаат нивното место во долината на реката По и ја 
убрзуваат нивната пропаст. Така доаѓаат во допир со Римјаните, чии легии победу-
ваат 381. на бреговите на Алија.Победниците влегуваат во Рим плачкајќи и палејќи, 
ама не можат да го завземат Капитол. Да би се зауставила нивната наезда, Римјани-
те се приморани да платат мошне голем откуп. Ова е најопасна наезда, ама тие до 
кои ќе дојдат во текот на IV век ги држат Римјаните во стален страв од русокосите 
војници одевени во ‘галски чакшири’. Во втората половина на IV век се проширува 
римскиот хоризонт. После победата на Латините, тие го присвојуваат цел Лацијум 
и основаат колонии и муниципи. Латините тогаш добиваат другоразредно граѓан-
ско право, латинско право“. 

Се истакна: „мошне брзо успеваат да го прошират своето распространува-
ње“. Се повторува, од и преку Балканот, низ ненаселениот континент, се населу-
вале Белци. Каде што имало рудно богатство, посебно на калај кој во бронзата уче-
ствува до 10% со бакарот- поготово кога бакарот бил крт како бакарен сулфат а не 
оксид-, до наоѓалиштата се правело населби. Оттаму се носела рудата. Потоа таму 
таа се топела и се пренесувала до или преку Балканот. Преселбите од разни причи-
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ни продолжиле во следните векови, во новата ера сé до денес, а никогаш обратно. А 
преселбите биле само со говедо и коњ. Тие на Келтите и Крстоносниците биле бр-
игиски, како и на Рим.За успонот и освојувањата на Рим бил битен бригискиот коњ.   

 
УСПОМ НА РИМСКАТА МОЌ 
 
На стр. 258 е Свет на Мадитеранот и Блискиот исток во македонското и хе-

ленистичкото доба (359- 201 пред н.е.). Следи да се разликуваат македонско и хеле-
нско доба. Па постојат поднаслови Македонски освојувања и Александар Велики и 
освојувањата во Азија. Во вториов поднаслов: Човек, Освојувач и „Држави на Але-
ксандар Велики. Хеленистички свет. Александар умрел не одредувајќи си себе на-
следник. Меѓутоа, како едина политичка врска која ги спојувала освоените терито-
рии била власта на монархот, един начин да се спаси царството било образување на 
намесништво во очекување синот на Александар и Роксана да постане полнолетен 
и да стапи на престол. Намесништвото му е поверено на Пердика, а царството по-
делено на големи области на чело со генералите. Ама тоа набрзо ќе се распадне“. 

Значи, хеленизмот било само по смртта на Александар. Ова се потврдува со 
следниот поднаслов: Велики Хеленистички монархии. „Потекло. Доба од поделба-
та на Александриското царство до големите римски освојувања историчарите го 
нарекуваат хеленистички период. Тој трае нешто подолго од два века“, итн.  

На стр. 260 следи Хеленистичка култура: Монархија, Стопанство и Духовна 
култура и уметност. Во Духовна култура и уметност го наведувам последниот дел. 

„Значењето на хеленистичката култура се чуствува и во далечните земји, во 
источниот Иран и на север Индија, каде грчката уметничка традиција мошне јасно 
доаѓа до израз во грчко- будистичката скулптура на Гандхари (денешен Авгани-
стан).Ама тоа влијание се чуствува нарочито на Запад заблагодарувајќи на Рим,чии 
победоносни освојувања во областа на Средоземјето и овозможуваат на оваа култу-
ра да ја прошири својата влијателна сфера. 

Географската положба на Рим на домак на Голема Грција, а нарочото Сици-
лија, каде еден граѓанин на Сиракуза на почетокот на III век пред н.е. основал мо-
нархија хеленистички тип, овозможил Градот полесно да го прифати грчко- маке-
донско наследство. (Следи само хеленистичко- македонско, без ништо грчко, Р.И.) 

Сицилија во време на Агатокле (318- 289). Чим Тимолеон абдицирал и се 
повлекол (337), оживеала страначката борба на Сицилија, каде масата придојденци 
игра мошне значајна улога. Агатокле, исто така придојден, се става на чело на на-
родната странка и уз помош на Картагина доаѓа на власт (318/317- 289). Зема титу-
ла ‘војсководач автократор’, ја одзема земјата од аристократите да би ја поделил на 
народот и го одложува плаќањето на долговите. Потоа ги става под своја власт со-
седните градови, ама се сукобува со Картагина која против него испраќа експеди-
ција (311). Опколен во Сиракуза, успева оттаму да побегне и ја пренесе војната во 
Африка. Не наидувајќи на голем отпор, ја пустоши територијата на Картагина, ама 
не успева да го завземи градот и морето да се врати на Сицилија. Спасена, ама ис-
црпена, Картагина ги прифаќа преговорите (306). Неприкосновен господари на це-
ла источна Сицилија, Агатокле, кој сака да се изедначи со источните дијадоси, зема 
тогаш кралска титула (околу 300). Потоа помислува да ја пропири својата власт и 
на Голама Грција, каде околу 300. интервенира на повик на Тарент, на кого стално 
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му прети опасност од соседните горштачки племиња. Бидејќи воспоставил демо-
кратија во Сиракуза, тој војува уште неколку години пред смртта (289). Неговата 
смрт му овозможува на Рим слободно да интервенира, што во останалото ќе му го 
олесни раздорот кој наскоро ќе се појави меѓу грчките островски градови“. 

Значи,до 289 година Рим бил немоќен, за тој да биде освојувач и да ги завла-
дее Келтите. На стр. 261 следи Успон на римската моќ. Следи Рим да постане Рим. 

„Освојување на Италија. Рим го освоил Лациујум и им одолеал на келтските 
напади; сега постепено ќе се шири све до границите на полуостровото. 

Борба против Етрурците. Како наездата на Келтите длабоко го потресла Етр-
урското Царство, Рим во текот на IV век ја користи поволната политика да ги напа-
дни неговите најголеми градови (Веј, Черветери, Тарквинија). Веј паѓа прв, околу  
396, а наскоро и Черветери (351), ама отпорот кој го пружаат другите градови се 
продолжува све до III век и завршува со капитулација на Вулсиј (околу 280/273), а 
нарочито со капитулацијата на моќниот Вулсиниј (265). Римјаните, кои веќе биле 
под влијание на етрурската култура уште од времето на Тарквиниј, ја освојуваат 
културата на освоените градови“. 

Бидејќи Римјаните „биле под влијание на етрурската култура“, која била тн. 
словенска, тие имале само говори на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

„Самаитски војни. Напоредо со освојувањето на земјите северно од Тибар, 
Римјаните интервенираат и во Кампанија. На позив на Капу, која е пронудена да 
брани од самнитските брѓани, Рим влегува во Самнија.Борбата, која ќе биде долга и 
тешка,захтева превземање на неколку походи како би се скршил отпорот на Самни-
чаните. Првиот поход е краткотраен (околу 343- 342 или 340), ама тоа не ги спр-
ечува Самничаните да го завземат, неколку години подоцна, Фрегеле пресекувајќи 
ја на тој начин секој врска измеѓу Рим и Капу. Рим тогаш почнува друга, многу по-
долга војна (327- 304), која нарочито е позната по болниот пораз викан ‘каудински 
јарем’ (321); поново го завзема Фрегеле (313/311) и како победник изградува пат 
кој ќе ги поврзи со Капу (Via Appia). Трета самнитска војна (298- 291) претставува 
конечна победа на Рим кој бранејќи го преминот измеѓу Кампанија и Апулија 
основа колонија Венусиј (денес Веноза). Патот кон јужна Италија е слободен. 

Војна против Тарент и Грците од јужна Италија. Во текот на целиот IV в. 
Сицилија е поприште на борби измеѓу Грците и Картагинците. Дионисиј од Сира-
куза успева да ги задржи пунските напади; во исто време, грчките градови од југот 
на полустровото, трпејќи ги нападите на племињата од Апулија, се принудени го-
тово редовно да повикуваат во помош грчките кнезови или кралеви. На несреќа, на 
крајот на IV век Грците који Азија ги привлекува уште од Александар освојувања-
та, престануваат да им помогнуваат на своите колонии на Запад и оние, препу-
штени сами на себе, имаат све повеќе тешкотија како би ја сочувале својата само-
сталност, наточито после смртта на Агатокле од Сиракуза (289)“. 

Се говории за Голема Грција (Магна Греика). Каков народ биле Греиките ?  
На венетските простори биле населени Илири. Г.Вајганд пиши; „не само во 

Северна Италија сретнуваме илирски потомци, но и во јужното крајбрежие на 
Апенинскиот Полустров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било до-
кажано дека спаѓа кон илирскиот“. Себастијан Долчи (1690- 1777) бил дуборвачки 
фрањевац и историчар. Тој пишел за старината на дубровачката надбискупија и за 
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старината на илирскиот јазик. Според него, „До денес во Апулија постојат цели гр-
адови, основани од најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“. 

Греиките биле со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик како и во Елада. 
Макс Фасмер пиши: „Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на 

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

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

„Во таквите прилики грчките градови гледаат во Римјаните евентуални соју-
ници, оние кои би можеле да се фатат во коштец со народите кои ги загрозувале. 
Некои, како Туриј, Локри и Региј, бараат од Рим да постави гарнизон кој ќе ги бра-
ни. Ама Тарент, најјак од нив, чустува дека, и покрај договорот склучен со Рим ве-
ројатно околу 303, му се заканува опасност, те го протерува неговиот гарнизон.Рим 
одма ја освојува неговата територија (281).Тарент го повикува во помош епирскиот 
крал Пир. Пир се истоварува 281- 280. во Италија и ги победува Римјаните кај Хе-
раклеа (280),а потоа кај Аскула (279), ама тие победи се мошне скапи,а Пир не умее 
да ги искористи. Бидејќи тренутно ја отклонил римската опасност, тој преминува 
на Сицилија и ја освојува (278); грчкиоте градови го признаваат за ‘крал’ на остро-
вото; ама како со својата тиранија брзо ги заморил, го принудуваат да се врати на 
полустрово некаде околу 276. година. Пир претрпел озбилен пораз кај Беневента 
275. и се враќа во Грција следната година, оставајќи само еден гарнизон во градот 
Тарент. Римјаните тогаш го приведуваат на крај освојувањето на Голема Грција, го 
завземаат Тарент (272/271) и Региј (270). На тој начин тие го освоиле цело полу-
острово, не со онаа брзина со која Македонците освојувале во Азија, туку со издр-
жливоста кој им опвозможила да ги совладаат сите препреки“. 

Кралот Пир бил македонски- Македонците до денес говорат само варварски. 
„Последици на овојувањето на Италија. Овие непрестални војни имаат сна-

жен одјек во внатрешноста на Градот. 
• Римска војска. Војската е организирана. Сите граѓани се должни да служат 

војска одејќи во одреден број војни походи: меѓутоа, најсиромашните се ослободе-
ни од обврските; се регрутира воглавно само еден дел обврзници и тоа со коцка. 
Бидејќи походот е завршен, војниците и официрите се враќаат во куќите и ја про-
должуваат својата работа. Војниците се сврстани во легии, кои секоја вечер го обез-
бедуваат логорот; на крајот на IV век Рим при прилика на секој поход редовно во-
дат четири легии од 4200 пешадинци и 300 коњаници. Легионерите примаат плата. 
Тактичките единици преставуваат манипула, која ја сочинуваат две центарии; за 
време на битката, легијата настапува во три реда (хастати во прв ред, принципес во 
вториот и, најпосле, триарии во третиот); последниот тешко наоружен ред го сочи-
нуваат најискусните војници. Во тоа исто време Рим гради флота и влегува во ред 
на поморски сили со склучување на договор на Родос (306), со Тарент (околу 303 ?) 
и Картагина (348/344; 325; 306- 305). 
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• Уредување на освоената Италија. Во таа сврха, Рим користи две постапки: 
анексија и федерација. Анектираната територија стои под непосредна власт на Рим 
и е населена со римски граѓани кои, меѓутоа, не уживаат исти права. Едни (cives 
optimo jure) се полноправни граѓани, кои уживаат јавно и приватно право; се впи-
шани во триесет пет триби и учествуваат во политичкиот живот благодарејќи на 
своето право на глас.Другите граѓани се ограничени со правото (cives sine suffragio) 
уживаат само приватно право, ама немаат право на глас. Кога е збор за припоената 
територија, само Рим е град, додека другите се мунипиции со автономно уредување 
или префектура под директна управа на Рим. Штоповеќе, Рим создава колонии на 
своите граѓани кои постануваат истурени војни бази на стратегиски најважните ме-
ста. Останатиот дел на Италија претставува сојузна територија. Разни градови во 
рамки на оваа територија склопуваат со Рим мошне различни договори за сојузни-
штво. Најповластени се сојузниците со латинско име кои добиваат право на какви 
порано располагале жителите на Лацијум, пред него што постанале граѓани на Рим. 
Права и должности на секој сојузнички град се одредени со разни договори. Сите 
градови ја признаваат превласта на Рим и мораат да го снабдуваат со луѓе за него-
вата војска и пари. За возврат Градот (Urbs) обезбедува мир на целото полуострово. 

• Внатрешна прилика во Рим. Улогата која плебсот ја игра во војската му 
овозможува да ја учврсти својата политичка победа над патрицијатот: отворање на 
конзулат на плебејците;подобра поделба на освоените земји (ager publicus) на основ 
на Лицинијевите закони (367, или 363); плебејците добиваат пристап во органите 
на судската власт (337- 333); објавување на прописи за судската постапка (304); па 
дури плебејците им е достапен и самиот понтифактот (296). Борбата измеѓу пле-
бејците и патрициите практично се окончани; сега најбогатите плебејци имаат пр-
истап во круговите на аристократијата која управува со градот преку сенат. 

• Промена во развитокот на Рим. Бронзени, па дури и сребрени пари, влегу-
ваат во употреба; Рим ја кова својата прва сребрена пара 268. година. Со освојува-
њето на јужна Италија грчкото влијание све повеќе се чуствува во областа на 
уметноста и религијата, ама со тоа не се отфрлува етрурското влијание кое јасно се 
одржува на дивниот бронзен ковчег, викан ciste Ficorani, изработен околу 330. го-
дина. Наследувајќи ги сите грижи во врска со Запад, Вечити Град на себе превзема 
да ја продолжи борбата измеѓу Грците и Картагина.  

Запад воочи на Пунските војни. Додека Истокот и источниот базен на Сре-
доземјето, свет на богатства и благосостојба во рацете на Грците, дотогаш Западот 
и западниот базен на Средоземјето и понатаму преставуваат свет на варварите, вон 
големите трговски и културни струјења, и како таков погоден за освојувања. Биде-
јќи западните Грци слегле од позорницата, остануваат сега две сили кои треба да го 
потчинат и обединат тој западен свет: Картагина и Рим. 

Европа и понатаму останува подрачје на Келтите, кои во сукцесивни таласи 
се расуле по тоа пространство населено со неолитски племиња, каде се јавуваат пр-
ви зачетоци на цивилизација чија разноликост и несталност веќе ја проучивме“. 

Келтите се населиле во ненаселениот континент по долините Вардар- Мора-
ва- Дунав- Рајна. Според континенталните извори,кои ги наведував во претходните 
книги, Келтите биле Бриги. По пропаста на Македонското Царство од Римјаните, 
Македонците низ континентот биле колонизирани. Овде Македонците се погрешно 
наречени Грци. И затоа континентална историска наука создава само едно: збрки. 
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Бидејќи Европјаните говорат за Тројанско потекло, овде и се дополнува. Во 
континентот Бригите биле преселни пред Пизистрат, чиј Редакциски одбор ја со-
ставил „Илијада“ со Тројанско потекло. Следи Бригите од пред VI век п.н.е. не ја 
знаеле „Илијада“ и не можеле за знаат за Тројанското потекло. Меѓутоа, тоа било 
можно само со по Александар Македонски, кој ја обожавал „Илијада“ и тој со себе 
ја носел. Следи внесување на Тројанското потекло само со наследниците на Але-
ксандар Македонски, што било само со македонските колонисти од на Римјаните. 

Еберхард Цангер,5 на стр. 51, пиши: „...и конечно биле исто така многуброј-
ни народи, меѓукои британскиот, норманскиот, белијскиот и турскиот, горд на тоа, 
нивното потекло да можат до го доведуваат на Троја. Зошто во целиот свет на на-
селението на Рим толку вредност да му даде, од едно анадолско кравјо село да по-
текнува, дека нему од Грција еднаш знатно да му бил потеран ?“. 

Бидејќи Анадолија не била краварска, тн.Троја била бригиска. Ова може да 
се потврди со споредба на наводите на Херодот за Бригите, Елијан за Троја што ва-
жи за Мојси Хоренски со Стефан Византиски- повеќе во моите книги. Бидејќи Бри-
гите не го ширеле Тројанското потекло, „Илијата“ била дела на три ракописи: ма-
гаре од Египет..., говедо (Пелагонија) и коњ (Пелистер) од Бригија и острови на Ја-
дранско море. Тие почнале да се населуваат од 6 век п.н.е.- продолжило со Италија.  

„На јужниот брег на Средоземјето се развил еден друг свет, издвоен со до-
бар дел од надворешните влијанија, и тоа морето на север, а со пустиња на југ, бер-
берски свет, кој се состој од потомоците на неолитските народи, со номадски начин 
на живот. Собрани во племенска потчинетост на еден водач, тие во време на војна 
се обединуваат во кланови на чело со еден водач, агелид.Се обединуваат во сојузи 
или кралства, навистина, мошне слаби; во III в. се разликуваат четири големи под-
рачја: на југ подрачје Гетула, на исток Масила, во центарот Масезила и на запад по-
драчјето на Маварите“.  

Гетула=г етула=е тула; Масила=м асила=а сила; Масезила=масе зила=сила: 
ма се сила; Мавари=м авари=а вари: вар + вар = варвар=Барбар=Бербер. Следи Вар-
варите биле сточари, како Македонците. Берберите „со номадски начин на живот“. 

За да се потврди дека Берберите биле Варвари, в=б, на стр. 264, во подна-
словот Останати народи и континенти, стои: „Црна Африка. И покрај тоа што е по-
блиску до Европа, и Африка скоро сосема и измакнува на историјата, изузев лаги-
дскиот Египет, либијската зона со која владее Картагина и берберското кралство 
Магреб. Сахара која брзо се суши, се населува уште само раштркано население (Га-
раманти од Фезан, кои употребуваат бојна кола со коњска запрега; одгледувачи на 
бикови во Енеди)...“. Само говедарите и коњарите биле Варвари,како Македонците. 

Пак, Феникијците и нивните Картагинци биле само поморци, но не Варвари. 
„Тој западен свет ќе биде сведок, а потоа плен на борбата измеѓу Рим и Кар-

тагина. 
Пунски војни. Допирајќи до југот на Италија, Рим доаѓа во непосреден до-

пир со Картагина.Поморските и трговските односи веќе ги поврзале овие два града, 
ама до крајот на IV век нивните интереси не се сукобувале, оти Картагина уживала 
превласт на море, а Рим бил зафатен со чисто копнени проблеми. Ситуацијата се 
менува на почетокот на III век. Од една страна, Рим веќе изградил флота и, како на-
следник на грчките трговски градови, почнува да се интересира за морето; од друга 
                                                 
5 Eberhard Zangger, “Ein neuer Kampf um Troia”, Droemer Knaur, München,1994: Ебер=ебар; в е пар-и. 
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страна, бидејќи дошол до крајната точка на полуостровото, него природно го при-
влекува Сицилија како продолжеток на полуостровото. 

Прва пунска војна (264- 241). Почнува 264. после интервенцијата на Рим во 
Месини, кој завзел еден картагински гарнизон. Сицилијанските Грци тогаш ја по-
држувале Картагина и Рим е принуден најпрво со него да се бори. Брзо излегува на 
крај со новиот крал на Сиракуза Хијерон, кој е поразен и принуден да преговара 
(263). Хијерон го задржува своето кралство, ама затоа мора да плати голема оштета 
и пружи помош на римските трупи за време на војна. Римјаните 262. го завзеле 
Агригент и дошле до огромен плен. На Сицилија Картагинците сега се едини про-
тивници на Рим; ама да би ги победил, Рим мора да загосподари со морето. Тука му 
поаѓа за рака по цена на големи напори кои вложуваат во бродоградбата. И така 
260, после првиот пораз, римските бродови, опремени со специјални куки, кои го 
олеснуваат приближувањето на другите бродови, предизвикуваат расулост на пу-
нската флота кај Мила. Меѓутоа, и покрај римската интервенција на Корзика, Са-
рдинија и Малта, Картагина уште секогаш држи поголем дел на Сицилија и дури ја 
појачува својата позиција. Рим тогаш покушува да ја пренесе војната во Африка; 
походот му е поверен на конзулот Регел го завршува со пораз. Под водство на Ла-
кедемонецот Ксантип, грчката најамничка војска во служба на Картагина го уни-
штила римскиот експедиционен корпус (255). Војната потоа се отежува без икакви 
резултати и тек 241. Рим најпосле ќе однесе одлучувачка победа на море кај Егеј-
ските острови. Со договор од 241. Картагина е принудена да ја напушти Сицилија 
(и островите измеѓу Сицилија и Италија)и да плати голема оштета од 3200 таланти. 

Измеѓу пунските војни.Последиците на војната се чуствуваат во двата града. 
Во Рим, општествените пореметувања до кои војната ги довела повлекува со себе 
реформи на собранието (241). Во Картагина последиците се уште потешки; отпу-
штените најамници дигаат побуна. Рим ја користи приликата да ја принуди Карта-
гина да му ја отстапи Корзика и Сардинија (238), а за возврат тој неа ќе му помогне 
да ги совлада побунетите (237). 

Меѓутоа, Картагинците не се мират со поразот, додека на римските освоју-
вачи настојувањето е уште поголемо после победата; двете страни се припремаат за 
нови освојувања. Па ипак, ќе поминат дваесет години пред него што овие два сопа-
рници, чија експанзија во почетокот е усмерена во разлилни правци, поново ќе се 
сукобат. 

Наиме, Рим сега е зафатен на север и исток. Прво интервенира на Јадранско 
море, на кое крстарат гусари, а чии упоришта се најдуваат во Илирија. Тие им на-
несуваат штета на римската трговија. Годината 229. Рим интервенира на копно и на 
море, наметнува протекторат на приморските области на Епир и островото Кор-
кира; во ова време тој протекторат е поминлив, ама после вториот поход Римјаните 
дефинитивно го наметнале (220- 219). Така изгледаат првите контакти на Рим со 
Хелада.Годината 226. на Рим поново вршат притисок Галите; е завземена Етрурија, 
ама Римјаните ги победуваат Галите кај Теламон 225, превземаат освојување на ци-
салпинскита Галија и почнува да се гради еден стратешки пат (via Flaminia)“. 

Значи, Илирија била Далмација, која до денес е поморска, а никако појужно. 
„Пунската експанзија во исто време е усмерена под водство на Баркид спре-

ма Запад. Протерана од Сицилија, Картагинците ја освојуваат Шпанија, богата со 
руда. Еден по друг, Хамилкар, Хаздрубал, а потоа и Ханибал, во тек на неколку го-
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дини ја потчинуваат келтиберската земја, основаат поголем број трговски упори-
шта и најпосле Нова Картагина.На Рим како да му пречи таа експанзија; па ипак тој 
сака да ја усмери кон север, одредувајќи го Ебро (или Јукар ?) како граница преку 
која картагинските трупи не смеат да поминат (договор од 226). Ама измеѓу, 219, 
Римјаните предизвикуваат сукоб, оптужувајќи ги Картагина дека го прекршила до-
говорот завземајќи го Сагонт. Поново почнува војна измеѓу двете метрополи. 

Втора пунска војна (218- 201). Картагинците грижливо се припремале за таа 
евентуалност. Нивниот водач Ханибал, на кого тогаш имал 28 години, е извонреден 
стратег и мудар државник. Нему му поаѓа за рака да превземи инцијатива во опера-
циите и за кратко време да го доведе Рим до раб на пропаста. Во пролетта 218. ги 
преминува Пиринејите, а потоа Алпите и во септември избива во долината на река-
та По. Цисалпинските Гали го дочекуваат Ханибал како ослободител и му се при-
дружуваат. Римјаните се победени на Тицинум, потоа на Требиј (218), а во пролет-
та 217. и кај Тразименско езеро. Патот спрема Рим е слободен, ама Ханибал не се 
усудува да го нападне градот. Тогаш Рим ја предава власта на диктаторот Фабиј 
Максим Кунктатор, кој ја менува тактиката и избегнува фронтална борба со Кар-
тагинците, ама не престанува да ги вознемирува. Меѓутоа, оваа политика брзо ги 
заморува Римјаните. Во желба со Ханибал, кој се влогорил на југ на Италија, засе-
когаш да се обрачуна, тие собираат нови трупи, далеку од картагинските и почнува 
битката кај Кане (2. август 216); тоа е потполн пораз. Рим изгледа е на раб на про-
паста. После цисалпската област, голем дел на јужна Италија се одметнал; наро-
чито Капу гостољубиво му отвора врата на победникот.После смртта на Хијерон II. 
Сиракуза се определува за Ханибал, што повлекува за себе губиток на Сицилија. 
Римјаните испраќаат во Шпанија легии под водство на два Скипиони (Публије и 
Гнеј Корнелиј Скипион). Најпосле Ханибал склопува сојуз со македонскиот Анти-
гонид, Филип V, кој сака да ја искористи приликата да го отфрли римскиот проте-
кторат во Илирија.(Антигонид=анти гонид,д=т,гонит: Анти=Анти=тн.Словени,Р.И) 

• Најдувајќи се во голема опасност, Рим упорно се брани. Се подигнуваат 
четири нови легии; се зголемува порез; се покушува да им се одоброволува на бо-
говите, како на римските така на грчките, па дури и на пунските. Рим потоа ја пр-
евзел иницијативата во операцијата. Бидејќи го завзел Тарент и останатите градови 
на Голема Грција, Ханибал поново се влогорил во Капу (213- 212). Градот поново е 
завземен и строго казнет. Истата година, Мацелусовите Римјани ја пренесуваат вој-
ната на Сицилија и ја завземаат Сиракуза, и покрај тоа што Архимед добро се бра-
нел (211). Во Грција, тие склопуваат антимакедонски сојуз и со тоа се смалува опа-
сноста од Филип V. Спрема договорот од Фоинике (205), Римјаните ќе задржат 
еден дел на освоените териотории. Во Шпанија, младиот Публије Скипион ги об-
новува римските снаги; успева да ја завземи Картагина (почеток на 209), ама му по-
јдува за рака да ја задржи војската која, под команда на Хаздрубала, тргнува во 
Италија во помош. Меѓутоа, Хаздрубал е победен кај Метаур во Умбрија (победа 
кај Илип, 206). Изабран за конзул 205. преминува на Сицилија и врши припрема за 
истоварување во Африка бидејќи склопил сојуз со Нумиѓанинот Масинс, масил-
скиот крал, против другиот Нумиѓанин, Сифакс, масезилискиот крал и сојузник на 
Картагина. Годината 203, Масинис го свргнува Сифакс уз помош на Римјаните. Ка-
ртагина го повикува Ханибал, кој уште секогаш е на југот на Италија; тој сака да 
преговара, ама под притисок на своите земјаци е принуден да ја заустави војната. 
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Скипион, уз помош на нумидската коњаница, ги поразува своите протиници кај 
Заме (202). Од оваа долга и тешка војна Рим излегол како победник. Тогаш од сво-
јот притивник захтевада се лиши од флотата и колониите, да плати голема оштета, 
а на неговите граници да основа јако нумидиско кралство, сојузничко на Рим (мир 
од 201)“. (Илип е како за Филип=фи лип, фи=пи: Илип=и лип, липа...липи..., Р.И.)  

Се говори и за пунски богови. Бидејќи Феникијците ја создале Картагина, се 
дополнува наведот на Полибиј. Според него, во договорот за сојуз склучен 215 го-
дина меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазгиски имиња 
(Зевс, Хера, Аполон, Дајмонт на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, 
Хелиос, Селена, Геја и други). Текстот бил буквален превод на пунскиот текст на 
договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните (Феничаните и нивните Картагинци) 
биле Пелазги, на чиј јазик (тн.словенски) се говорело на Апенинскиот Полуостров. 

„Последици на Пунските војни. Две пунски војни, нарочито втората, длабо-
ко го измениле општеството и менталитетот на Римјаните. Човечките губитоци се 
тешки; во втората половина на III век бројот на граѓани осетно се смалил. Војната, 
која често се водела далеку од Рим, па дури и вон Италија, долго го задржал рим-
скиот селаните далеку од нивните ниви, кои останале необработени.По повратокот, 
војниците, изгладнети и осиромашени, ја продаваат својата земја на нобилите. И 
овде, како и во Грција, војната ги продлабочува разликите измеѓу богатите и сиро-
машните. Средната класа граѓани селани нестанува, а со неа и снагата на демокра-
тската партија. Бидејќи веќе се приграбила цела власт, сенаторското племство се 
дочепкало и до неподвижните имоти. Уз тоа како на свои зајмодавачи во време на 
војната, државата, на име исплата на долг, им дава концесија на државна земја (ager 
publicus). Така со зголемувањето бројот на латифундите се менува изгледот на ита-
лските провинции (одгледување на житарици опаѓа а се развива екстезивното сто-
чарство, со што воостанатото се допринесува на конкуренцијата на жито од Сици-
лија). Со законот од 219. на сенаторите им е забрането да се бават со поморската 
трговија. Подвижните добра се во рацете на ‘витезовите’. Тие претставуваат висти-
нска капиталистичка класа, се бават нарочита со трговија и кредитирање, а посебно 
со големи работи кои се склопуваат со државата (јавни лицитации, снабдување со 
војска, собирање државни приходи). 

Рим мора да се прилагоди на ситуацијата настаната со освојување; како го-
сподар на средниот дел на западниот базен на Средоземјето, тој основа четири про-
винции на чие чело се четири претори (Сицилија и Сардинија, 227; овострана и 
онострана Шпанија, 197). Од друга страна војната го изменила менталитетот на Ри-
мјаните. Војник граѓанин, кој долго војувал, постанува приврзан на своите старе-
шини; некои водачи, како што се Публиј Корнелиј Скипион, освојувач на Шпанија 
и победник кај Заме, уживаат голем углед. Користејќи се со личниот углед, старе-
шините понекогаш не се покоруваат на наредбите на сенатот. Положбата која ја 
присвојуваат победниците потсетува на она што се случува и во грчкиот свет. Ме-
ѓутоа, нарочито големо влијание на Рим врши хеленската култура и хеленистичката 
монархија. Хеленизмот продира во римското општество во време на војните кај 
градовите на Голема Грција, Сицилија и најпопсле кралството Сиракуза паѓаат под 
римска власт. Од тој допир настанува латинска книжевност која одма ги усвоила 
книжевните родови на класичната Грција. Ливиј Андроник ја преведува Одисеја и 
трагедиите; Ениј ја составува историјата на Рим во епски стих, а Плаут ги забавува 
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своите современици со комедии инспирирани со грчкото позориште. Во тоа доба 
во Рим се вовлекуваат грчките богови и култот мистерија. 

И така, уште пред што кренал во освојувањето на хеленстичкиот свет, Рим 
веќе бил прожет со хеленизмот“. 

Латински јазик бил само хеленски јазик коине само со и од Лив Андроник. 
Стр. 266 е насловот Свет во Римско доба, а стр. 267 поднаслов Рим и обеди-

нување на ветот на Средоземјето (201- 31. пред. н.е. 31.) 
Се почнува со Освојување и хеленизација. А 31 година е крај на хеленизмот. 
Хеленизмот бил македонски, што било и со египетската кралица Клеопатра. 
„Обединувањето на медитеранскиот свет е дело на римската вештина, за ко-

ја е речено дека тоа всуштина е генија на селскиот народ, не многу блистав, ама оз-
билен, енергичен и методичен. Неговата главна одлика е смисол за ред и организа-
ција. Оваа особина од римски граѓани направила народ правници, историчари, мо-
рализатори и реалисти. Строго речено, културата останува прилочно сиромашна, 
ама Рим умее да ја освои и организира грчката мисла заради понатамошните осво-
јувања; последицата на тоа есте хеленизацијата на античкиот свет. 

Медитеран ‘Mare nostrum’. На почетокот на римските освојувања стој дра-
матичен период кој Градот успеал ипак да ја совлада- кризата на втората пунска во-
јна. А кризата била потполна и задирала во сите области на давниот живот, така го 
довела Рим на ивица на пропаста. 

• Војна криза: веќе прославените легии имале голем губиток, биле сотрвени, 
уништени: и уште полошо, требало да се соочи со кризата предизвикана со дефети-
змот. Граѓаните повеќе не верувале во добрата судбина на својот град. Се криеле да 
би ја избегнале службата во војската (нарочито 210). 

• Дипломатската криза настанала поради Ханибаловите маневри во Италија 
го издвои Рим од италската конфедерација; последица на тоа е одвојување на Капу. 

• Економска криза: земјоделството е упропастено; благородниот метал по-
станал голема реткост. 

• Верска криза, најпосле, помешана со политика; дали старите богови го на-
пуштиле Рим ? 

Кризата е совладана со снагата на вољата и упорноста. Победата секогаш 
овозможува да се совладаат сите извонредни проблеми. Војската се зголемила. Од 
шест легии, колку броеле пред војната, сега пораснала,како што сведочи Тит Ливиј, 
на дванаесет и три легии (една легија броји 5000 луѓе). Тоа значи повеќе од 100000 
Римјани е под оружје, а без сумливост, исто толку и сојузници. Бидејќи Капу е те-
шко казнета, италската конфедерација постанала чврста отколку икогаш. Победата 
на Рим му овозможила Рим да се дочепка до шпанските рудници на сребро, сици-
лијските и андалузијските житници, а мирот му овозможувал све тоа да се очува. 
Цената скокнува на све освен на житариците. Затоа Римјаните со својата војна опу-
стошена земја успеале да создадат земјоделство нов тип, модерно, засновано на 
сточарство и овоштарство. Сенатот го претставува повеќе отколку икогаш един-
ството на Градот. Тој дозволува воведување нови традиции, како, на пример, култ 
на црниот камен од Песинонт 205/204, ама надгледува мошно строго и на тој начин 
за подолго време го ограничува неговото влијание. Од тогаш све оди нарака на Рим 
да ги продолжи освојувањата: прославената војска која го спасила; сенатот на 
врвот на моќта, сака да ги држи конците на настаните во своите раце; механизмот 
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на економиката-целокупен внатрешен динамизам кој Рим го направил господар на 
светот.  

Освојување на Истокот. Уште пред втората пунска војна Рим, освен онаа 
војна епизода со Пир, имал војни зафати во источниот базен на Средоземјето. На 
тој начин тој се истакнува како хеленистичка сила. Дури и за време на војната со 
Ханибал тој испраќа војска против македонскиот крал Филип V, картагинскиот со-
јузник. Така се вофрлува на Балканот (прва македонска војна од 215- 205). 

Балкан. Чим избил сукоб измеѓу Филиповата амбиција и грчките државички 
кои го бранеле слободниот премин низ Босфор и Дарданалите, Рим му се спроти-
ставува на Филип со ултиматум од 200. година. Со тоа почнала втора македонска 
војна (200- 196). Еден експедициски корпус се истоварил во Епир 199. година. Кон-
зулот Фламиниј го победил својот противник кај Киноскефала (197). Војната не се 
завршила со анексија.Годината 196. за време на Истамските игри во Коринт, со кои 
конзулот раководел, свечено е прогласена слободна грчка државичка. Тоа несумли-
во било мудро, ама и израз почитување на хеленизмот кој имал моќно влијание на 
Римјаните. 

После мирот во пролетта 196, на север на Тесалија и понатаму постоела Ма-
кедонија,смалена,ама уште моќна. Филип V се спремал да се одмазди.Ама кога 179. 
умрел, власта ја превзел неговиот наследник Персеј.Третата македонска војна (172) 
се водела во Тесалија све до римската победа кај Пидна (22. јуни 168). Римската 
окупација постанувала све потешка, поради побуната, нарочито Андрисковата (149 
-148).Сенатот превземал мошне оштри мерки. Разорувањето на Коринт ги заплаши-
ло Грците. Римјаните богатството на овој град победоносно го пренеле во Рим. Ма-
кедонија постанала римска провинција. Грција тоа ќе постане во I век“.(Елада,Р.И.) 

Во мојата книга Античка=етничка Македонија наведив: „За културата и бо-
гатството на Македонската држава може да се заклучи од триумфот што го прире-
дил Емилиј Паул во Рим, по победата над македонскиот крал Персеј кај Пидна во 
168 г.пр.Хр. Пљачкањето и грабежот на римските легии на македонската земја по 
враќањето на Емилиј Паул во Рим, а таму го прославувал најубавиот триумф што 
дотогаш го видел Рим. За оваа свеченост (прослава), за време на кое биле сите хра-
мови во Рим отворени, и во кој учествувал цел римски народ во свечени бели тоги, 
траело три дена. На првиот ден била прикажани на 250 коли кои пренесувале само 
ликови, слики и други уметнички дела, што римските легионери по Македонија ги 
заплениле. Вториот ден на колите го носеле силното одземено оружје и штитови, 
оклопи, мачеви, копја, узди и др. што со својот сјај на сонцето и тропањето од зву-
кот, одавало некој јуначки и страшен призор, зад овие одело 3000 луѓе, кои носеле 
750 садови полни со сребрени пари, зад ним други кои носеле разни сребрени са-
дови, пехари, шоли итн. Треттиот ден бил најсјајен. Уште од рани зори звуците на 
воените труби се рашириле по улиците и ја објавувале свеченоста. Кинисувањето 
отпочнало со 120 жртвени волови, со позлатени рогови и накитени со венци и ле-
нти, пратени од младинци облечени со китњасто извезени облекла и деца со златни 
сребрени жртвени садови. Зад овие оделе војници, кои носеле 77 садови со златни 
пари во нив и голем жртвен сад... потоа Персеј со својата фамилија, како и сите 
повидни Македонци и др. истакнати занаетчии, донесени во Рим на број околу 
150000 луѓе“. Па и Македонците го изградиле Рим и тој постанал вистински град. 

Токму овие 150.000 Македонци биле колонизирани низ целиот континент.  
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Не случајно, низ Континтеот, на пример, во Брититанија, Данска и Скадина-
вија во раните римски карти се наведуваат балкански имиња на реки, планини: ... 
Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра, 
Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн. Списокот 
на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор 
и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име.  

Следи во Единбург Скотите му подигнале споменик на Александар Маке-
донски, како што било во Александрија, што важи и во Македонија.  

Самите Скоти кажуваат дека имаат македонско потекло. А тоа се гледа во 
фустанчињата, а такви се носеле во Пелагонија- с. Кукуречани, македонската гајда 
со македонски ритам седумосмини...Музичката група да се спореди и со фалангата. 

Кога се говори за музиката, слична била и на Баските..., како и во Америка. 
И Меровингите, чиии наследници се Франките, се со исто потекло со Македонците. 

Во прилог е и наводот што Александар Македонски обожувал да игра топка. 
Следи топка да играат и Маите...Баските...Англичаните. Европски симбол останал 
лавот кој бил македонски(Солунско) и Пеонија (Мариово),и јарецот како бригиски. 

„Азија. • Рим истовремено ги разорува кралствата Селеукида. Антиох III Ве-
лики (223- 187) со војна ја проширил својата власт све до Индија (212- 204). Изгле-
дало, значи, дека тој е едини владетел способен да ги заустави римските легии, на-
рочито после победата над Египтјаните кај Панејон (200 ?), и Ханибаловото доаѓа-
ње на неговиот двор (на крајот на 196. или 195.). Ама тој доаѓа во сукоб со малото 
кралство Пергам, римскиот протекторат. Борбата почнала во Грција 192. Иако имал 
слонови, Антиох бил победен кај Термопила на море (191), а потоа во одлучната 
битка на Сипил кај Магнезиј (јануари, 189). Тој мора да преговара со Луциј Скипи-
он, римски војсководец, на кого неговиот брат Скипион Африкански бил учител и 
советник. Со мирот во Апамиеј (188) Антиоховата држава не била уништена, ама е 
истисната од Мала Азија и ослободена. Од тогаш неговата држава е во стално опа-
ѓање. Неа ја поткопуваат номадските Парчани од Иранската висоравнина, кои на-
скоро ја освоиле Месопотамија. Антиох IV Епифан (175- 164) сака да му се спроти-
стави. Ама кога покушал да ја прошири својата моќ дочепкувајќи се на Египет, доа-
ѓа до сукоб со римската дипломатија. Тогаш заправо се случил оној чуен настан со 
Попилијевиот круг. Наиме, римскиот пратеник на песокот повлекол кружна линија 
околу кралот и го повикал да донесе одлука пред него што излезе од кругот. Анти-
ох IV обеќал дека ќе се повлече (јули 168). 

• Пергамско кралство и Египет. Сталната динасичка расправа во кои Рим се-
когаш бил арбитар го ослабиле Египет. Пергам во својата немоќ се ослонувал на 
пријателството со Рим. Кога 133. Атал III умрел без наследник, кралството му го 
заветил на Рим. Востанието кое го подигнал неговиот полубрат Аристоник е совла-
ден 129. и малото кралство постанало провинција Азија. 

Ама со тоа не е завршено обединувањето на Исток- ќе остане за големите за-
фати во I век. 

Освојување на Запад. Со падот на Картагина е создадена можност за освоју-
вање на Запад. Тоа освојување почнува најпрво со завземање на северна Италија, то 
ест, онаа опасна Цисалпска Галија, а се завршува во првата половина на II век, кога 
Римјаните ги утврдуваат својата позиција и на островите. 
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• После 197. постојат две шпански провинции: овострана Шпанија и оно-
страна Шпанија (приближно Андалузија). Привлечени со богатството на земјата, 
колони придоаѓаат во маси. Ама после 154. се предизвикува страшни побуни. Рим 
брзо одговара на бруталните мерки кои секогаш не се успешни.Војсководецот Ски-
пион  Емилиј со вешта комбинација на снага и лукавство (ќе ја завземе Нуманција 
133) дефинитивно воспоставува мир тек 133, проширувајќи ги освојувањата на Лу-
зитанија и земјата на Келтиберите. Само северозападниот дел на полуостровото 
останува независен“. 

Се говори и за колонии, кои придоаѓаат во маси. Па тоа било од Македонија. 
„• Африка- драгуљ на Рим на Запад. Како заштитник на нумидскиот крал 

Масинис, Рим загрижен го посматра поновниот успон на Картагина. Таа ги шири 
територијалните бази и нејзиното богатство е толкаво да таа без икакви тешкотии 
плаќа на изглед огромна војна оштета од 10000 таланти, по 200 годишно. Оваа ре-
нта, која ја полнела римската благајна, престанала 151, а веќе 149. Римјаните интер-
венираат (трета пунска војна 149-146) под изговор дека Картагина започнала- во 
останатото на своја несреќа- војна против нивниот штитеник Масинис. Скипион 
Емилијан го опседнал градот три години. Градот паднал 146, а неговите остатоци 
се уништени, жителите раселени, а територијата претворена во римска афричка пр-
овинција. Така Рим постанал господар на северна Африка помогнувајќи го созда-
вањето на голема Нумидија, која под кралот Масинис и неговиот син Миципс оста-
нала верна до 118. години. 

• Римјаните преминуваат во Галија, и тоа прв пат (154) на молба на градот 
Марселј, својот сојузник. Потрајни резултати се постигнуваат тек 122, кога Секстиј 
Калвин ја основал тврдината Aquae Sextiae (Екс-ан-Прованс). Отпорот на Галите го 
предизвикал големата војна операција. Конзулот Домициј Ахенбарб ја освојува це-
ла област од Алпите до Пиринеите и Тулуз и гради пат од Италија до Шпанија, тв. 
Домицијев пат (via Domitia). Западно од Рона, Рим 118. ја освојува колонијата Na-
rba Martius (Нарбона), како средиште на областа која од тогаш ќе се вика Provincia 
(Прованса) или Нарбонска провинција. 

Во текот на II век Рим уште не создал хомогена империја, ама постанал сила 
која влаедее со целиот познат свет. Дали е тоа состојба чврста ? Треба да се испита 
неговата духовна основа. 

Хеленизација на римскиот свет. Резултат на римското освојување на хелен-
скиот свет е хеленизација на римското царство. Оттогаш настанува мошне богата 
мешовита грчко- латинска цивилизација која создава духовна снага- темел на обе-
динување на медитеранските народи со Рим, покрај нивниот етнички, политички, 
општествен, економски и културни разлики.Хеленизацијата на Рим ипак без тешко-
тии не се вршела. После пунските војни постанала дури и синоним на опаѓање и 
распаѓање. Тоа уште секогаш бил период на длабока криза. Ама, да би се сфатила 
сета далекусежност на оваа криза, треба добро да се познава римскиот менталитет 
приврзен со традициите. Тек тогаш може да се пристапи на проучувањето на она 
што би можело да се нарече со ‘духовна револуција на II век’ “. 

Грчко- латинска цивилизација е хеленско- латинска цивилизација, која била 
само по смртта на Александар Македонски, со латинскиот само од Лив Андроник. 
Пак,Белците (...Македонците...Еладците...Римјаните...) говореле со варварски јазик. 
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„Цензор Катон или отпор спрема хеленизмот. Ведра, мудра и помалку ци-
нична Грција, се зема како спротивност на строгиот и крут Рим. Оваа спротивност 
доаѓа од самите Римјани. Неа нарочито живо ја запазил славниот цензор Катон, бр-
анител на mos majorum ‘прадедовски обичај’. Политичарите и писателите на ова 
доба, Плаут нпр., захтеваат почитување на старите римски традиции, спротиставу-
вање на грчките обичаји, корупцијата, индивидуализмот, неслогата и слабоста. Пр-
иродно е што со овие националистички реагирање се сака, во ова време на криза, да 
се одбрани чистото латинско наследство. Носителите на тој отпор ја истакнуваат 
врлината и карактерните црти на еден селски народ, простодушен и жилав, држа-
внотворен, полн со оние врлини кои ја осигурале славата на Рим. Како да е збор за 
класичното враќање на ‘старите добри времиња’, за некој вид ‘златен век’, за митот 
на блаженото дивјаштво овоплотено во селанецот од Лацијум. До овакво реагирање 
доаѓа и во областа на религијата. Меѓутоа, најстарите обичаји на кои поново се вр-
аќало ги зафатила вотолку поголемата криза. После војната никој повеќе не води 
сметка за митологијата, туку за обредните церемонии неразлучни од постоењето на 
државата. Кога се појави некој мистички култ, како на пример Дионизијев, Римја-
ните снажно реагираат издавајќи строги прописи и правила за неговото решение 
(како што доказува сенатската одлука од 186. кога поради скандалот баханалиите 
биле забранети)“.  

Се говори за „прадедовски обичај“, но не „прадедовски јазик“ кој бил само 
еден и ист варварски=пелазгиски=тн.словенски. А латински бил само од 240 г.п.н.е. 

„Неизбежна хеленизација. • След кризите настанати во текот на втората пун-
ска војна све повеќе се продлабочува јазот измеѓу Грција и Рим. Ама, таква ситуа-
ција не постоела и порано, како што сака нас да не уверат латинските историчари и 
моралисти: од самиот почеток Рим вдишува клима на хеленизмот- клима на клас-
ична грчка цивилизација. Би можело да се рече дека Рим е најхеленизиран негрчки 
град на Италија. Негативниот став на Рим спрема хеленизацијата е предизвикан со 
борбата против ориенталниот град Картагина, против Ханибал, ученик на грчките 
стратези,како и со одметништвото на грчките сојузници на Италија.Иако победник, 
Рим можел само да се лути на хеленизмот, ама не можел да се одречи. Тој постанал 
престолнина на хеленистичкиот свет. Го наследил Александар со тоа што го презел 
неговиот идеал и ги победик варварите“. (Токму и Александар бил варварин, Р.И.) 

Се говори за Грција и Рим,а Елада била против Македонија со Рим, дури под 
Рим. Како што све му се припишало на Елада, во која све било туѓо,исто е и со Рим. 

„• Две личности се носители на ова преобратување. Катон, ситен земјопо-
седник од Тускола,и Скипион Африканец, аристократ наклонет на нови идеји. Иако 
скоројевиќ Катон (чиј глас се слуша на крајот на II век) брзо постанува претста-
вник на најреакциониот конзерватизам. Неговиот поглед на свет се заснива на идеја 
правда: народна врлина секогаш се наградува. Кога Рим ја примени заради одбрана 
на своите права, победата е секогаш негова. Ама ако тој го прошири полето на 
освојувања, неговата ствар е неправедна. Иако Скипион умрел 183 (кога неговиот 
такмичар бил цензор), ипак било судено неговото сфаќање да победи. Идејата ‘пра-
вда’ ја заменил со чисто хеленистички поим ‘судбина’. Судбината (Tiché) на Рим го 
носи градот кон она што му е судено, а тоа е светска империја. Меѓутоа, грчката 
култура се шири. Навистина, фолозофите се гонат, култовите ограничуваат, ама 
мислата не може да се окова ни боговите изгонат. Кога Скипион Емилијан ја уни-
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штил Македонија, ја зел чуената Персејева библиотека. Плачкањето на Коринт со-
здала прилика Рим да се запознае со грчката уметност. Грчкиот историчар Полибиј 
во својата Историја сакал да го објасни настојувањето на тоа доба и да покаже дла-
бока смисла на римското освојување на светот: намерата на интилегентното Прови-
дение да го избере Рим за свое ородие. Со Скипион Емилијан победиле тезите на 
неговиот голем поочи, Скипион Африканец Стари. Овој век навистина е Скипион-
ов век и претставува сретнување на римската аспирација и хеленистичкото сфаќа-
ње на светот оправдувачки ја на тој начин превласта на Рим. А судбината на им-
перијата ќе ги скрха старите општествени основи“. 

Значи,постои посебно македонско од еладското: македонско=македонско. 
Се истакна: „Кога Скипион Емилијан ја уништил Македонија, ја зел чуената 

Персејева библиотека“-истоветен злостор со оној во Александрија, Пергам и други. 
На стр. 260 е поднаслов Голема хеленистичка монархија: „Сиријско крал-

ство...Најмоќното кралство е Пергам (281/280-133), чија престолнина, под влијание 
на Аталидите, кои (241) ја победила Галата, постанува после Александрија втор 
уметнички и интелектуален центар на хеленистичкиот свет (извонредна скулптура 
на ранен Гал, голем жртвеник на Зевс, библиотека од 300000 книги и производство 
на пергамент)“. Следи во таквите храмови биле мистериите..., денес како масонски. 

„Хеленистичките градови, со широки и монументални преспективи, кои ги 
соградиле големите архитекти, претставуваат средиште на ова култура; во Алекса-
ндрија постој ‘музеј’ во кој се собрани писатели и научници, со богата библиотека 
од 700000 книги, додека библиотеката во Пергам располага со 300000 книги; иако 
сиромашно опремени, малите градови, заблагодарувајќи на своите школи и гимна-
зии, претставуваат центри за ширење на хеленизмот“.  

Меѓутоа, хеленско е според Хелиос. Следи Панхеленска идеја на Исократес. 
Токму за неа Филип започнал света војна против Персијците, да се протераат Пер-
сијците итн. Неа ја прифатил Филип, а ја спровел Александар- без народ Хелени.  

Се говори само за грчко, а се мисли на хеленизмот. Тој траел до 31. година. 
Токму и затоа на стр. 272 следи поднасловот Империја и римски мир (31. пред н.е. 
до 235. н.е.).Значи,хеленизмот бил по смртта на Александар Македонски све до 31. 
г.п.н.е. И затоа хеленизмот бил македонизам со хеленскиот=повеќебожен јазик ко-
ине. Па кога Евреите во Александрија го прифатиле коине и тие се нарекле Хелени. 

Е најбитно што во Енциклопедијата Ларус до овде никаде нема тн.Словени. 
На стр. 280 поднаслов Криза во III век во Римското Царство. Следи наслов:  
 
РИМСКА ИМПЕРИЈА ВО III ВЕК 
 
„Во доба кога Иран постигнува единство под династијата Сасандска, римски 

и кинески свет поминува низ страшна криза со која воглавно е исполнет цел III век 
(235- 311). 

Расуло и најезди (235- 268). Во текот на овој период и источниот и западни-
от дел на Римското Царство е потресено со немири. 

Следи селидбата која нам не ние е доволно позната, варварската наезда ги 
заплускуваат границите на империјата со своја жестина.Ако римската дипломатија, 
кога била на врвот на моќта, успеала да го избегне истовременото водење на повеќе 
големи војни, тоа овој пат не му пошло за рака. Лимесот е завземен и варварите пр-
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одираат во империјата. Франките ја преминуваат Рајна, се спуштаат низ Галија и ја 
пустошат Шпанија. Алеманите, нешто поисточно, продираат до Овернја. Готите ја 
завземаат Дакија, одат дури во Грција и го загрозуваат Солун. Персијанците во до-
ба на Сасанидите ги напаѓаат источните области на Римското Царство. Шахпур I 
(Римјаните го викале Сапор) ја завзема Антиохија (256). Неговите војни походи не 
се изузеток. Варварите стално се померуваат во потрага за богат грабеж до кој доа-
ѓаат во големите градови во равниците, кои им се на удар. Сите овие опасности се 
пратени со внатешна расулост. Императорите све побрзо се сменуваат: едни некои 
трупи извикуваат за царот, други ги рушат, или сопарниците ги убиваат. Малку- 
помалку доаѓа до распарчување на земјата оти секој дел покушува самиот себе да 
се одбрани. Градовите почнуваат да се утврдуваат со подигање на бедеми. Управу-
вачите на поедини провинции ги прогласуваат за царства. Така на запад еден апсо-
лутен управувач, Постум, основа галска империја на која и се придржуваат Шпа-
нија и Бретанија (околу 258- 268). На Исток, во Палмир, со богатиот трговски град 
Одејнат или Оденат се основа, по одобрување на римските цареви, едно кралство 
кое го брани римскиот свет од Персијанците. Неговата вдовица Зенобија превзема 
освојување на Исток, а нејзиниот син зема царска титула. Тек после еден Аурелија-
нов воен поход поново е утврдена римската власт над тие териотории (272). Криза-
та достигнува врв после 260. кога Персијанците под царот Шахпур (Сапор) го по-
бедиле, заробиле и го погубиле императорот Валеријан. 

Последиците на ваквата состојба се страшни: цивилизацијата секаде е во 
опаѓање; населението се повлекува во непристапни краишта, полињата се напуште-
ни а трговијата обуставена. Завладеала страшна финансиска криза: цените се зголе-
муваат десетоструко; скапоцените метали се ретки; вредноста на парата опаѓа; се 
шири глад и немаштина. Почнува огорчено прогонување на христијаните на кои се 
свалува одговорноста за све тоа. Вместо некогашната слична слобода се бара за-
штита на некој насилник. Римскиот свет созреал за феудализација. А тогаш одне-
надеж доаѓа до обнова“. 

Христијаните извршиле поголем злочин врз повеќебожците. Следи само по-
ради христијанството Европа изгуби цели два милениуми напредок- таа заостанала. 

„Опоравување (268- 311). Опоравувањето на државата е дело на илирските 
војсководци.Тоа воглавно се трачки селани, ама романизирани и одушевени со иде-
алот за величината на Рим. Прво се лателе на заведување на ред во државата, а по-
тоа стварање средства за одбрана од надворешни опасности. Така од 268. до 282. се 
појавува еден по друг три моќни владетели. Тоа се Клаудие II Готик (268- 270); 
Аурелијан (270- 275) и Проб (276- 282). Ним им пошло за рака да ја отклонат опа-
сноста од варварите.После краткото меѓувластие на власт дошол Диоклецијан(284). 
Тој ја реорганизирал државната управа поделувајќи ја империјата на четири префе-
ктури претории, кои ипак се поделени на дванаесет диецези (подоцна петнаесет). 
Тој заведува нов систем на управување, тетрархија.Тежината на власта и огромното 
пространство го наведува Диоклецијан власта да ја подели измеѓу двајца августи. 
Еден август за Исток, а втор за Запад. Секој август си именува себе за помошник и 
наследник цезар. Бидејќи го завршил своето дело, Диоклецијан и неговиот совла-
дател се повлекле на 1. мај 305. Ама тој систем од самиот почеток лошо фунциони-
рал оти овозможувало сопарништва кои уште и се поттикнувани верски размирици 
измеѓу сите многубројни и прогонети христијани и приврзаници на многубоже-
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ството. Годината 311. империјата е поделена на три августи, кои биле суревнии 
еден на друг. Ама еден од нив, Константин, ја обединал државата под една власт“. 

Значи, Илири биле „трачките селани“. Следи Илири и Траки биле едно исто, 
со еден ист јазик. Се потврдува дека Балканците говореле со варварски=пелазгиски 
=тн.словенски јазик. Ваков се говорел во Италија, каде биле Венетите (Илирите). А 
кога во Рим не се говорел латински, Балканците не можеле да бидат романизирани. 

Од друга страна, овие Балканци мудро го возбоновија Македонско Царство. 
Тоа конечно завршило со Diokletian (=dio kleti an) Диоклецијан- престолнината Рим 
ја преместил во Никомедија на Мраморно Море.А таа од Константин Велики стана-
ла Константинопол (=кон стант ин пол: стант=станат, исправен=вечен), град на ца-
ревите Цариград. Тој бил Втор Рим.Токми и затоа Москва станала Трет Рим.Имало 
и македонска династија со свои македонски кралеви, македонска ренесанса итн. 

„Така, после цел век на потреси, Римската Империја поново ќе се обедини и 
достигне својата величина. Нејзината моќ во суштина повеќе е привидна отколку 
стварна, а внатрешната структура од основа е изменета. Па ипак, таа ќе живее уште 
цел век и ќе ја продолжи воспитната улога. Како што се гледа, судбината на Рим, 
која изненадува со поновната обнова, се разликува од судбината на Кина. Парале-
лизмот во развојот на овие две истории се завршило бидејќи траело повеќе од чети-
ри века. Ама затоа цивилизацијата на посредничките народи во Индија и Иран и 
понатаму се сјајни, а непросветените варварски народи продолжуваат да вршат пр-
итисок. Настанува селидба на народи Хионг-ну спрема запад. И други варварски 
народи ќе се покренат, Германи, Алани, Готи итн. и со тоа во IV век ќе се одреди 
текот на историјата на Запад“. 

Со постанување главен град Никомедија на Царството со Рим се завршило. 
Значи, во III и IV век нема некакви живисуштества на две нозе, тн.Словени. 
Се говори за Монголи: „Настанува селидба на народи Хионг-ну спрема за-

пад“. Бидејќи Германите се различно од Готите, Готите биле Татари со богот Асен. 
Да не се изуми дека Готите биле од родот Амал. Ова говори дека Готите ка-

ко Монголи биле мали=ниски. Ова било за сите темни раси кои потекнуваат од пр-
ед да има континенти. Пак, Амал=а мал означувал мал, што денес е на македонски 
мал. Следи Македонците имале ваварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. За ова да 
се потврди, кога Македонците стигнале во Америка, тие омамувале со мала коли-
чина дрога=дража која дражи... Следи да се вели: каква количина ? Амала=а мала. 
До денес ние велиме а мала (малку). Затоа опиум=опи ум- да го опие умот.А опиу-
мот бил познат во стариот Египет. Па опиум=офиум=афиум=афион-јазик на Белци. 

На стр. 280 е насловот Римска Империја во IV век. Како поднаслов следи/е: 
 
РИМ И ХРИСТИЈАНСТВОТО 
 
„Исус и неговата порака. Христијанство претставува голема новина. Тоа во 

Римското царство се појавува мошне рано, ама тек 313. напосле постанува звани-
чна вера. Не само средновековни, и пред но средновековни, оваа вера е антички фе-
номен. Таа ја превзема старозаветната традиција со намера да ја потполни и неа да 
и даде нов смисол. Почетокот на христијанската ера на Палестина во верски поглед 
претставува мошне узбуркана средина. Евреите го очекуваар Месијата, то ест По-
мазаникот Господов, кого пророците го најавиле. Дали сака тој Христ да биде цар 
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во земјениот смисол на зборот, или ќе биде пророк, оној кој ќе ја очисти религијата 
и донесе спасение ? Едни (фарисеји и садукеи) се надеваат на она првото. Другите 
(есени, на кои им бил близок Јован Крстител) го очекуваат овој другиот. Во тој ко-
нтекс се става Исусовиот живот и работа кои ги познаваме од четирите традицио-
нални Евангелија. Во тек на три години (27/28- 30) тој ја прокрстарил Јудеја и Га-
лилеја проповедувајќи му го на својот пат на насобраниот народ идеалот на мир и 
љубов, и прогласувајќи се себе за Син Божји. Неговите здружени непријатели, кои 
се боеле од неговиот успех, го осудиле на смрт, а римскиот управник, во страв да 
не дојде до сукоб измеѓу верските водачи и власта, донесува и пресуда (тоа е Ра-
спнување). Исусовите ученици сведочат за неговото Воскресение, кое го најавил, и 
со големо удешување го продолжиле неговото дело. Тие ги обратиле во Новиот 
закон голем број Израелци, најпрво во Палестина, а после и во многу еврејски ко-
лонии во источниот базен на Средоземјето, во Алексанрдија, Антиохија и Ефес. 
Меѓу овие обратени има често и неевреји, многубожци, кое ги привлекувала возви-
женоста и чистота на изразилскиот монотеизам“. 

Еврејството не бил етнички народ туку верски народ. Првите книги на Би-
блијата била пишани на Вавилон на арамејски јазик. Еврејската историја била при-
своена историја на населението од Месопотамија со Египет. Следи Херодот (5 век 
п.н.е.) да не познава Евреји.Тој забележал кои се обрежувале,но без никакви Евреи. 

Исто така, Исус Христос не постоел, тој бил 100% Хорус. Исус бил спасител 
како во Индија, а и во Америка по смртта на Александар Македонски. Исто било и 
со поледелецот Вана-Ивана, симболизмот на главата на Јован Крстител, Мимирова 
глава.Значи,и Јован како Исус не постоел.Следи без доказ за Петар до Павле (гроб). 

Па и затоа за нив се научува само „од четирите традиционални Евангелија“. 
Од наведеното се заклучува дека мистериите биле на повеќебожците, но не 

на еднобожеството=еврејството кои ги уништувало сите мистерии...традиции итн. 
Ирод (Херод) бил само Македонец. Па затоа тој не бил Евреин=еднобожец, 

туку само повеќебожец. Токму затоа во неговиот храм ништо немало еврејско, туку 
само македонско повеќебожно што било однесено во Шкотска Рослин... На таквите 
мистерии... се засновало масонството.Следи тоа било само единствено: македонско. 

„Во оваа средина нарочито многу заради апостолот Павле и наскоро се по-
стигнува таков успех да бројот на преобратени многубожци го надминува бројот на 
преобратените Евреји. Потоа Петар и Павле во Рим го пропевадуваат Евангелието 
и блага вест, па христијанството стигнува до западните граници: до северна Афри-
ка, Шпанија и Галија. Историјата на оваа пропаганда не ја познаваме доволно. Од 
познатиот Тацитов одломок сознаваме дека христијани имало во Рим за време на 
Нероновото гонење 64, а и во Лион за време на гонењето за време на владата на 
Марко Аурелиј (177 (мачење на Бландине и нејзините другарки)“. 

Значи,христијаните станале повеќебожците, а не Еврејите како што се пиши. 
Во христијанството Богородица била Бригијка, не Семирамида-проститутка. 
„Во Лион, покрај другите градови, се појавила една од првите христијански 

општини во Галија (околу 120), како и во Арл (околу 150) и во Марсеј. Ама тек во 
III век доаѓа до проширување на црквата. Годината 300. Истокот веќе го примил 
христијанството, додека епархиите на Запад уште ретко, а селството е уште мно-
губожечко“. 
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Бидејќи се говори за христијанството во IV век, а тоа било на коине и со це-
нтар на Цариград- Рим немал никаква важност- христијаните во континентот биле 
под Цариград. Ова било потврдено и со Меровингите, претходници на Франките. 

„Воведување на христијанството. Воведувањето на христијанството не било 
без тешкотии. Како и Еврејите, христијаните обожувале еден бог, посуревнив и по-
исклучив. Тие одбиваат да принесуваат жртви на класичните богови. Бидејќи мно-
губожеството во суштина е политичка работа, да се отфрли култот на август и на 
Рим значи да се биде лош граѓанин, па и лош војник. Во останатото, зар божје не е 
во спротивност со човечката држава ? Спрема тоа, за христијаните, чија татковина 
не е овој свет, можат огнено да се борат за големината на Рим и идеалите на него-
вата цивилизација ? Меѓутоа, христијаните се бранат од овие тешки оптужби наве-
дувајќи ги Христовите зборови: ‘Подајте му га на царот царевото, а на Богот божјо-
то’. Па ипак, во почетокот христјаните изгледаат сумливи и власта не се устегнува 
на нив да ја свали сите кривици. Во II век след порастот на бројот на христијани, 
Трајан прогласаува дека веќе самото име ‘христијанин’ е кривица, ама во ист мах 
не се советува со управителите да трагаат по ним. До прогонување доаѓа само во 
периодот на криза, а често народот, во страв од некоја катастрофа, ги поттикнува 
управителите на тоа. Тие прогонувања се нарочито бројни во III век (250, 257) не 
вбројувајќи ги во тоа и оние поединечни осамени случаји на гонење и исмејување. 
За време на Диоклецијан, 303. гонењето постанува систематско.Ама, указите разли-
чно се применуваат. На Запад, нарочито во Галија, се применува мошне малку. На-
против, на Исток, прогонувањето е жестоко и трае мошне долго. Ама 311. прогону-
вањето претстанува и ситуацијата брзо се менува. Војската на западниот император 
Константин (306- 337) поаѓа на Рим. Таа како свое знамење го зема еден магичен 
знак, можда хризмон. На почетокот на 313. Константин, победник од Милвијскиот 
мост (28. октомври 312), издава во Милано указ за слободната христијанска вера. 
Тој лично го примил христијанството пред смртта. Со тоа христијанството е звани-
чно признато и набрзина се јача. Многубожеството уште во неколку махови ќе из-
бие на површина, нарочито за време на царот Јулијан.Иако со потекло христијанин, 
тој се враќа на многубожеството(оттука му е надимок Апостата,отпадник).За време 
на својата кратка власт тој покушува да ја воспостави старата религија (361- 363). 
После него царевите поново се враќаат во христијанството. А после указот на царот 
Теодосиј (391), со кој се забранува многубожеството, христијанството вистински 
постанува државна вера“. (Милвиј, Милано, А-поста-та се 100% тн.словенски, Р.И.) 

Принесување жртви на боговите е канибалистичка одлика на Црнците. Таа 
била внесена во Библијата. А таква одлика била и уживање во крв, обрезување итн. 

Иака принесување жртви од традициите на Црнците од просторите на Месо-
потамија со Египет било внесено во „Илијада“ во VI век п.н.е. од Редакцискиот од-
бор на Пизистрат, до денес Бригите не јадат човечко месо, ниту пијат човечка крв, 
ниту се обрезуваат. Дури до денес не јадат коњско месо, ниту кобилско млеко. Што 
се однесува за говедското месо и млеко го научиле од Монголите. Ова било поради 
тоа што Бик=Зевс, Пастув=Посејдон, а и Нерезот бил во врска со поморството, како 
негов симбол, што се гледа на вазните итн. Исто така, Темните јадат други животни 
-незамисливо за Бригите. Тоа се гледа во Италија и низ Европа, каде дошле Готите.  

За ова да се потврди, треба да се споредат последните три села на Калашите 
во Пакистан, а само тие останале повеќебожни- другите го примиле исламот. Тие 
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како остатоци на Бригите, што важи за Хунзите, денес не се канибалисти, и немаат 
канибалистички традиции. Кај нив постои и една новост, што тие мртовците не ги 
закопуваат,туку ги остават во мртовечки сандаци на површината- со нив да се биде. 
Со ваков начин сохранување се заштедува плодна почва на тие карпести предели...  

Кај нив опстанал бригискиот симбол богот Арес, а кој до денес е само јарец. 
Меѓутоа,кај Калашите повеќебожци бил внесено да се користи крвта од јаре. 

Ова било внесено од тамошните простори, воглавно од исламот. Следи да е спро-
тивно кај Белците,а такви се и Бригите. Животното се остава да искрвари, затоашто 
за нив крвта не била чиста. И следи кога се вари месо се истура горниот слој во са-
дот за варење, кој воглавно бил дел на преостаната крв во самото мускулно ткиво. 

Се истакна: „За време на Диоклецијан, 303. гонењето постанува системат-
ско. Ама, указите различно се применуваат. На Запад, нарочито во Галија, се при-
менува мошне малку. Напротив, на Исток, прогонувањето е жестоко и трае мошне 
долго“. Па Истокот бил населен, но не „На Запад, нарочито во Галија“. Следи каде 
што и немало доволно бројно населување, „ во Галија, се применува мошне малку“. 

„Многубожачка мисла и нејзин развој. Појавата на христијанството и него-
вото утврдување во IV век е знак на длабока духовна револуција. Од II век пред н.е. 
до II век н.е., кога религиозното чуство ослабело и се хуманизирало, кога невероја-
тно се ширело све повеќе и повеќе, кога верата постанала мошне рационалистичка, 
па со само со тоа и мошне постеснато, одеднаш, на крајот на II се јавува едно ново 
верување. Верата поново постанува центар на филозофијата и животот. Поимот 
светиот е очигледен во христијанство, ама тој постои и во други култови, а нарочи-
то во старото многубожество кое след тоа се изменило. Во него верувањето во еден 
врховен бог е изразено во синкретисчкиот култ на еден бог каков што е Јупитер 
Exsuperntissimus (‘Оној кој владее над сите’), или во култот на Сонцето. Изгледа 
дека царот Јулиан, на пример, под видот на старата вера, верувал во мрачни и ра-
ционални сили кои владеат со светот, и дека во тој облик на верување барал вечна 
вистина. Слични настојувања се запазуваат и во филозофијата неоплатонизам. Оваа 
филозофија, како последно дело на грчката генијалност, достигнува врв со филозо-
фијата на Плотин, кој во Рим поучувал отприлика од 144. до 270. Плотин учи дека 
истовремено постоји мноштво на богови и единство на боженското суштество. Бо-
говите се само смалени облесоци на оно на едното боженско суштество. Исто така 
тој пред све го нагласува мистичното искуство со помош на кого човечката душа 
може да премине на еден повисок степен астрална светлост. Неговото дело се про-
должува во смисол на све поголем мистицизам и ирационализам све до Порфирије-
вата, а потоа и Јамбликовата магија во IV век. Во тоа доба приврзаниците на логи-
чките филозофии се мошне ретки. На епикурејците се гледа како на прави атеисти. 
Ова ново верување довело до значајни последици и во политиката и во областа на 
духовната култура“,(Јупитер=Зевс=Перун,еден те ист бог со различни имиња. Р.И.) 

Со поимот светиот се потврдува, све било со потекло од многубожеството. 
„Христијанска мисла и нејзин динамизам. Ереси и теологија. Кога е збор за 

христијанската вера, современиот историчар го изненадува најпрво изузетното жи-
во буење на новата мисла и теолошките прашања, и исто така го чуди што овој пе-
риод е обележен со ереси. Најзначајна е Аријвиот ерес. Арије е свештеник на еги-
петската црква и имал одлично филозофско и теолошко образование; учел дека во 
Светото Тројство Отецот има најголемо значење. Учењето за створеноста на Синот 
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тој воведува субординационизам (теолошко учење дека Синот е понизок од Отец-
от). Аријевството е осудено 325. на Соборот во Никеја, кој ја дефинирал верата во 
‘единороден Бог Син, од Отец роден, а нестворен, роден вонвремено и неистечиво, 
а едносуштенски Отец’. Символ, кој е составен во Никеја, постанало Credo, ‘Веруј’ 
на христијанската црква. Ама расправии избивале во текот на IV век и доведувале 
до интеревенција на државата“. 

На истата таа стр. 281 е поставена карта „Римско Царство и простирање на 
христијанството 395.“. На неа на Балканот се гледаат само Македонија, Тракија, 
Илирик над Салоне и над Илирик Панонија. Западно од Панонија е Реција, северно 
од Италија. Овде е битна границата на царството. Таа се протега по реката Рајна- 
западно е Галија. Од неа на исток се Саксонци Франки; на југ се Бургунди Марко-
мани и Алемани. Источно се Вандали, Свеви и Квади. Истончо од нив, а над Тра-
кија и Црно Море се Визиготи, а северно од нив Остроготи. Источно од Острого-
тите, а северно од Црно Море, се Аланите. Северноисточно од Аланите се Хуните.  

Значи, источно од реката Рајна биле со христијански верски правец (Аријци) 
од Цариград. А токму ова Рим го крие и радо не го кажува. Тие простори подоцна 
станале склависки=тн.словенски. Следи Саксонците Франките прво биле повеќебо-
жци со тн.словенска митологија, види моја книга: „Египтјаните со словенска мито-
логија“. Потоа тие го примиле христијанскиот правец на Цариград. Следи со пуч на 
Рим да се прифати римскиот христијански правец.И од VIII век Бонифација почнал 
Склавините=тн.Словени источно од реката Рајна да ги покатоличува. Меѓутоа, ка-
ко повеќебожни Склавини со тракиски традиции (Херодот) останале и многу потоа.  

Се заприметува, во картата никаде ги нема тогашните и денешните европ-
ски најбројни тн.Словени. Ова било само затоа што такви живисуштества и немало. 

„Напоредо со појавата на ереси доаѓа и до продлабочување на догмата со 
што се одликува делата на црквените отци. Тие се пишани нарочито на грчки јазик, 
како што се делата на Атанасиј Александријски (околу 295- 373), Василиј Кесарски 
(329- 379),Григориј Назијански(околу 330-околу 390) и Јован Златоуст(344 ?-407 ?). 

Ама и запад има исто така неколку чуени отци. Тоа се: Хилариј од Поатјеа 
(315- 367), нарочито свети Амброзиј (340- 397) и најславниот свети Август; роден е 
во Африка 354,а христијанството го примил подоцна и постанал епископ хипонски; 
во Хипон и умрел за време на вандалската опсада 430, а со неговата смрт нестанал 
последниот претставник на античката култура. Неговото дело во тек на целиот сре-
ден век ќе претставува величенствено сведоштво на своето време. Четвртиот век е 
златен век на патристиката. 

Монаштво. Во тоа доба се појавува монаштвото. Настанато на Исток, на За-
пад го пренесува свети Хијероним (348- 420) кој во римската средина вршел апо-
столска мисија. Оттаму монаштвото се развива во Галија, каде свети Хонорат (око-
лу 350- 429 или 430) основа чуен манастир на еден од Леринските острова во Про-
ванс. Најпосле, христијанството се шири во внатрешноста на империјата. Бројот на 
епархиите е све поголем. Христијанството го примаат нарочито селаните, пагани. 
По својата труд е најпознат св. Мартин, епископ на градот Тур (371- 397). 

Држава и црква. На политички план, јачањето на царската власт е последица 
на духовната револуција во IV век. И кога многубожецот, император повеќе не се 
прогласува за боженство; неговата моќ ипак е неограничена, оти е одраз на божен-
ската власт на земјата. Така позното царство по својот режим постанува тоталита-
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рна држава која се ослонува на верски идеал кој постој и во паганството и во хри-
стијанството“. 

Се наведуваа мноштво поими, како на пример Лерински, Тур итн. Но никаде 
не се говори, на кој јазик тие биле: Лерин=Лерин, Тур=т ур; т + аур = таур; к + аур 
= каур; аур=а ур. Следи тур/таур/ур било говедо, и аур=пондила=стаја за животни... 
Според Макс Фасмер,помот Галица бил тн.словенски:гали-ја или галка=орев=брод. 

 
ПОЗНО ЦАРСТВО, „ТОТАЛИТАРНА“ ДРЖАВА 
 
„Римската Империја ја преобродила кризата во III век заблагодарувајќи на 

енергијата на извесен број управувачи. Ама таа тоа можела да го постигне само со 
зголемувајќи ги надлежностите на државната власт. Централната власт постанува 
свемоќна и продира во сите области на јавниот и приватниот живот. Таа покажува 
све да стави во правила и прописи, често и по цена законодавството да премине во 
цепидлачење. Да би се постигнала целта, државата систематски се служи со прину-
да и насилие. Сликата на животот на тоа време ги антиципира необично верно де-
нешните тоталитарни држави. 

Градови. После варварските наезди на градовите, дури и оние најголеми ка-
ко Милано, остануваат повлечени во себе, опашени со големи ѕидови. Во доба на 
царот Аурелијан се подигнати ѕидини околу Рим. Населената површина е далеку 
тесна отколку некогаш. Така Лутеција (денешен Парис) се повлекле на своето ос-
трово, напуштајќи ги дивните делови на левиот брег на реката. Уште има сјајни, ра-
скошни градови: Милан на север на Италија е богат и напреден град; Антохија во 
Сирија, чиј раскош им изгледа на современиците просто неверојатен. Тука е и пр-
етстолнината на царството Никомедија на азискиот брег на Мраморно Море. Од 
друга страна Константин ќе согради величествена претстолнина на место на стари-
от Визант. Тоа е Константинопол во срце на најбогатијот и најнаселениот дел на 
империјата. И покрај тие неколку сјајни изузетоци градскиот живот замрел. Наме-
тите кои ги притискаат имотните граѓани толку се тешки да богаташите брзо про-
паѓаат, или бегат на село да би ја избегнале потполната пропст. Ама државата не 
дозволува смалување на данокот. Свемоќната полиција стално е на нозете. Тоа, во 
поширок смисол на зборот, се agents in rebus кои во толку се поопасни, што нивна-
та надлежност се простира на сите области“. 

Се истакна: „Лутеција (денешен Парис)“. Лутеција на картата е од IV век. 
Следи промена на името во Парис било подоцна. Истото важи и за Троа=Троја итн. 

С.Антолјак,6 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај фра-
нечките писатели. Така,  уште тн.Фредегаровата хроника (VII век) пишува за исто-
чноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци 
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedoum’ “. Значи, тој иако бил Гот, 
Монгол, тој со христијански правец од Македонија бил Македонец. И следат збрки. 

Меровингите биле населени на тие простори пред новата ера. Тие биле од 
македонските колонисти,види мои претходни книги.Пак,според Фредегар (VII век), 
Франките и Македонците имале заедничко потекло, од Пријам- Тројанско потекло. 

Значи, било внесено Тројанско потекло од V век, а никако порано. Ова гово-
ри дека од Македонија имало преселби не само со Бригите и Македонците како ри-
                                                 
6 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985. 
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мски колонисти, туку и подоцна. Ова се потврдува со доказот кога Готите ја поми-
нале Македонија, тие како малкубројни со себе зеле Македонци. Авторите говорат 
дека Готите имале тн.словенски јазик (Луте...). Всушност, тоа биле Македонците. 

Преселбите по долината Вардар- Морава- Рајна продолжиле и многу потоа. 
Следи преселбите да бидат од најнаселените делови на Балканот. Се кажа: 

„Константинопол во срце на најбогатијот и најнаселениот дел на империјата“. А 
ова што било останало и многу векови по крстоносните војни кои биле крволочни... 

„Мешање на државата во економскиот живот. Од власта на царот Диоклеци-
јан се одредени максимални цени на животните намирници (закон од 301). Држава-
та применува диригирано стопанство и дури национални претпријатија, а понеко-
гаш основа и манифактура под своја управа. Во секој случај, парата стално ја губи 
вредноста поради измени на легурите во кои е све помалку се благородни метали. 
Да би се зауставила таа појава која ја кочи трговијата, Константин покушува да во-
веде здрава валута, пуштајќи ја во оптицај новата единица (solidus) која заедно со 
стариот динар ќе се одржи во текот на целиот среден век две до денешниот ден. 
Ама поради оскудица во благодарните метали не можат да се коват големи количи-
ни пари, што повлекува опаѓање на економскиот живот. Државата е принудена сво-
ето чиновништво да го плаќа делимично во натура, а исто така и еден дел на даж-
бината да ја прима во натура. А уште поопасно е тоа што државата, се соочува со 
тешкотија со поновното воведување на непосреден данок, мошне тежок, не колеба 
за плаќањето да се направи поодговорно на разни колективи или најголемите бога-
таши. Така тоа допринесува составање на колективна даночна одговорност која е 
све позначајна и со тоа појака што постанува наследна, трајна. 

Општествени живот и неговите преобразувања. Општествениот живот исто 
така се изменил. Стариот појам граѓанска еднаквост го заменува појмот поданик, 
кој е вклопен во системот каста. Малку-помалку се појавува моќни богаташи со ти-
тули, инаку малкубројни, и пониски слоеви, многубројни, кои не можат да се бра-
ат од државата и нејзинире агенти. Најпосле, остануваат и робови. Слободните се 
сиромашни луѓе и често покажуваат настојување својата слобода да ја жртвуваат, 
па понекогаш дури и да ја продаваат и својата мала нива, само да би ја стекнале за-
штитата на некој великаш. А на овој му е потребна стална работна снага за обра-
ботување на полињата. Така слободните луѓе малку- помалку се претворуваат во 
‘колони’. Тие се наполичари, правно слободни, ама сврзани за земјата која ја обра-
ботуваат, додека нивниот заштитник одговара за нив пред државата во финасиски 
поглед и може, во случај на потреба, да ги брани од навали на разбојничките банди 
кои ги напаѓаат селата (како Багауди во Галија). Очигледно тогаш настануваат го-
леми поседи, villae, често мошне големи и утврдени. Во нив живее господарот. Тој 
води живот на селски благородник, примајќи пријатели, одржува голема кореспо-
денција во која со состоел духовниот живот. Тоа негово покровителство и лична 
врска ја наговестуваат појавата на селскиот феудализам кој би можел да ја загрози 
централната власт. 

Политика на царството и одбрана на империјата во IV век. Централна власт. 
Заблагодарувајќи на добро организираната администрација, централната власт и 
понатаму управува со целата империја. Чиновниците се многубројни (ги има пове-
ќе отколку даночните обврзници, кажува еден современик). Да би биле што поефи-
касни, дошло до нова поделба на провинците. Во IV век има преку сто провинции, 
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кои ги сочинуваат дијецези (12), а овие се групирани во четири префектури (две на 
запад: Италија и Галија, и два на исток: Илирија и Исток). Сенатот и високите су-
дски звања, кои уште секогаш постојат, не играат повеќе никаква улога. Прво место 
завзема царот, оптеретен со важни функции. Ипак Константин, помогнат со галска-
та војска, не се колеба да ги опстрани своите сопарници и 324. постанува еден им-
ператор. Со тоа направил крај на режимот тетрархија, или подобро да се рече, на 
она што од тој тој режим било останато. После неговата смрт (22. мај 337), него-
вите синови Константин II, Констант и Констанциј II го поделиле царството. Ама 
од сопарништво најпрво испаѓа Константин II, кој бил победен и убиен кај Акви-
леје (април 340). Констације II го задржал Исток, а Констант Запад. После смртта 
Константинова (350), Констанције II постанува едини император (350-361).Смртта 
го изненадила кога отишол против својот синовец цезар Јулијан, кога неговите 
трупи во Лутециј го прогласиле за август. Така Јулијан го освојува царството без 
борба, ама гини во големиот воен поход на исток против Персијанците (27. јуни 
363). Сега илирската војска, како и во III век, може да му го наметне на царството 
свои кандидати.Тоа бил прво Јовијан (363-364),потоа двата брата, Валентијан I (364 
-375) и Валенс (364-378). Тие меѓусебно ја поделиле империјата. Војните ги исцр-
пиле сите нивни снаги. Грацијан го наследува својот татко Валентинијан I на Запад 
(375-383). После поразот и смртта на царот Валенс кај Адријанопол, каде го побе-
диле Готите (9. август 378), тој го именува за источен император одличниот војско-
водец Теодосиј (379-395), кој се покажал како голем државник и уште поголем во-
јник. Новиот владетел е христијанин, со потекло од Шпанија, тој победоносно ја 
штити границата на царството, и 388. се меша во настаните во Западното Царство 
да би му помогнал на узурапаторот Максин. Потоа, после 394. владее самиот се це-
лата империја, све до својата смрт. Годината 395. го дели царството на двајца си-
нови, Аркадија и Хонорија.Со тоа Римското Царство било дефинитивно поделено“,  

Се наведе картата на стр. 281 за IV век, каде Илирик била Далмација- севе-
рно од Салоне, а овде Илирија е на цел Балкан. Следи според картата, Траките, Ма-
кедонците, Илирите и Панонците да се еден народ Илири со еден ист варварски= 
пелазгиски=тн.словенски јазик. За ова да се потврди, се наведува дека Балканците, 
овде како Илири, северно од Дунав и во Панонија, морале да говорат само илирски 
(варварски=пелазгиски=тн.словенски) јазик. За да се потврди различноста на јази-
кот на Белците од Монголите, се наведуваат Готите. На истата карта северно од Ду-
нав (над Тракија: Македонија е под Филипи, а северно од него до Дунав е Тракија) 
се наведени Визиготите, а северноисточно од нив и северно од Црно Море се Ос-
троготите. Па тие не говореле илирски=тн.словенски, кој бил јазик на белата раса. 

Римскиот историчар Приск (V век), кој го опишувал пратеништвото од Кон-
стантинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) 
„мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу 
себе го говореле својот варварски јазик“.  

Значи, се разликуваат „готски, хунски и латински“ одвоено од „варварски ја-
зик“, а според Историјата на македонскиот народ варварски бил македонски и тоа 
во 10, 11...век, све до денес.Следи во 19 век поимот Словени да постане политички. 

Да не се изуми дека варварски јазик бил пелагиски со кого говорел и Платон 
„Воопшто земено, може да се рече дека императорите во IV век биле дора-

снати на огромните задачи кои ги очекувале. Ако не успеале да ги извршат, тоа е 
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затоа што империјата тогаш била изложена на све појак притисок на варварите и 
што стално се војувало. 

Војска. Војската која од основа се изменила стално задава грижи. Легиите 
одат во друг план, иако војната служба е обврска на секој поданик во империјата. 
Регрутирањето на трупите се осреден квалитет. Одреди на варвари, кои ја сочину-
ваат главнината на римската војска, задржувајќи го своето одело (пантолони) и сво-
ето оружје (долг меч ‘спата’), уживаат поголем углед од постарите легии.Тие трупи 
се распоредени на границите, каде малку-помалку борците се претворуваат во вој-
ници земјоделци (limitanei), кои се во состојба да ја напуштат жетвата да би се ла-
теле со оружје. Офицерите исто така се варвари кои изузетно се истакнале, како на 
пример франачкиот војсководец Арбогаст. Офицерските чинови потполно се про-
менети. Од страв од востание, граничната војска не е повеќе под цивилна управа. 
Војниот старешина се нарекува dux (водач). Ама затоа Константин насобрал елита 
на граничарски трупи и од нив образувал војска способна да интервенира тогаш ко-
га се укаже потреба. Тоа се comitatenses, чиј старешина се вика comites. Ово луд-
ство, кое може да достигне 700000, па и 800000 војници, не е постојано, ама е ефи-
касно. Било во состојба да го задржи притисокот на варварите во текот на еден дел 
на IV век“.   

 
ОПАЃАЊЕ НА ЦАРСТВОТО 
 
„Притисок на варварите. Во текот на целиот IV век Персијанците ги напаѓа-

ат Римјаните. Нарочито тоа го прави Шапур II (Сапор II, 310-379). Тој ја воспоста-
вил својата власт над Ерменија и Месопотамија. На запад на империјата секогаш 
војноборни Алемани ја преминуваат Рајна 352. и ги напаѓаат северноисточна Гали-
ја, каде кај Стразбург 357. Јулијан ги победил. Опаѓањето на римската моќ, како 
последица на сталниот притисок на варварите, ги поттикнало и други помали пла-
чкаши народи, кои долго на Рим му укажувале почитување да преминат во напад 
или да дигнат буна. Тоа се Пиктите (шкотски варвари), Шкотите (ирски Келти) и 
Саксонци од Бретања (368), потоа плачкашкото племе Блема во Египет, Маври од 
Фирма во северна Африка (372- 374) итн. Дури овде, час онде, границите стално 
попуштаат, така да варварите, како какви бујици продираат пред него што линијата 
може да се воспостави. Да стално не би се бореле, императорите ги земаат овие ва-
рвари во служба како би ги сузбијале новите, кои доаѓаат од далечина и кои се по-
опасни оти помалку се цивилизирани. Тоа создало поверување во цивилизаторската 
моќ на Рим, оти во овој систем имал успех. Варварите се покажале како верни по-
даници, желни да учествуваат во одбрана на империјата, чии благодети и самите ги 
уживале. Така можда веќе Константин (341-342), ама сигурно Јулијан 358, ги на-
селил Франките во Тосканија на левиот брег и близу на устието на Рајна, откаде 
тие малку-помалку ја преплавиле цела Белгија. Западните Готи, кои веќе на поче-
токот на IV век се населиле измеѓу Днјепар и Дунав, го чуствуваат тоа влијание ин-
директно, со само со тоа што добар дел нив го примил аријевското христијанство 
од епископот Вулфија (околу 311- околу 383). Хиритонисан во Цариград веќе 341, 
Вулфило готскиот јазик на своите земјаци го воздигнал на степен книжевен јазик и 
вовел нова азбука, со потекло грчка, која западните Готи ги запознала со Новиот 
завет. После неколку упади во Тракија (364-369), западните Готи, изгледа конечно 



 55 

се населиле северно од Дунав, на основ договорот од 369. година. Тогаш надоаѓаат 
Хуните, кои долго се сметани за Хионг- ну, народ кој ја освоил Кина. Таа претпо-
ставка изгледа денес потоплно е потврдена со антрополошки, лингвистички и архе-
олошки докази. Може да бидат Хуните потомци на западните Хионг- ну, монголои-
дно племе кое на крајот на I век пред н.е. се населило во близина на Аралското езе-
ро. Бидејќи Жуан-Жуани ги потиснале назад, а Је-чеи ги спречиле да се упатат на 
југ, тие се движат на запад, ја преминуваат Волга, и го уништуваат Аланското Цар-
ство. Потоа ги напаѓаат Источните Готи, чија држава изчезнала после поразот на 
нивниот крал (375). Воглавно со тоа, други германски племиња, Маркомани, Але-
мани, Франци, иако биле населени далеку на запад, бегаат све повеќе на запад. И 
Римското Царство постанува плен на освојувачите. Опасноста се јавува најпрво на 
Дунав, каде Западните Готи, христијани, неспособни да се спротистават на навала-
та, добиваат дозвола да пребегнат во Тракија како ‘сојузници’ (во пролетта 376). 
Илјада други одат по нив. Меѓутоа, такво решение е опасно. Поради лошото поста-
пување на римските службеници, тие дигаат востание и одат на Цариград (377), пу-
стошејќи ја Тракија и Македонија. Императорот Валенс, кој бил во војна со Персиј-
ците, ја напушта Азија и им ита ним во пресрет. Кај Адријанопол, 9. август 378. е 
победен и гине. Неговиот наследник Теодосиј I, после четири години војувања, бил 
принуден да им одобри како ‘сојузници’ да се населат во Тракија (382) и им дозво-
лил пристап во војската и администрацијата. Со тоа ‘варваризацијата’ на адмнини-
страцијата и војската била знатно убрзана. Така, значи, империјата не престанала 
да живее след недостаток на животна снага, отколку била загушена во буици на ос-
војувачи дури и пред што Теодосиј пред смртта ја поделил империјата на два дела 
кои од сега ќе бидат одвоени, како Источно и Западно Римско Царство“. 

Се наведе Европа, Азија и Африка. Никаде нема живисуштества тн.Словени. 
Се истакна: „После неколку упади во Тракија (364-369), западните Готи, из-

гледа конечно се населиле северно од Дунав, на основ договорот од 369. година“. 
Со наведеното се потврдува, дека Римјаните владееле и северно од Дунав. А 

Готите биле само на тн.словенски просторим, всушност на нивната прадомовина, а 
тн.Словени никаде ги нема. Веројатно тие сé уште биле во Свемирот или Утробата 
на Земјата. Токму и затоа тн.Словени се најголем историски фалсификат- злостор. 

Ова се потврдува и со следниот доказ дека тн.Словените, како што било со 
Готите, на Римјаните не им станале „сојузници“ и не добиле дозвола за населување. 

Во Ларус постојат варвари кои живеат вон границите на Римското Царство. 
Во картата, на стр. 281, варвари се сите оние источно од реката Рајна и северно од 
Дунав. Бидејќи на тие простори како службен јазик не бил во употреба латинскиот, 
туку само на своите народни говори на белата раса, тие биле само едно: варварски. 
Велам за јазик на белата раса, затоашто покрај Белци продирале и Монголи: Готи...  

На истата карта, јужно од Дунав, се зацртани Визиготите, каде од страна на 
Римјаните биле населени 376-382За нив и за други има наоди-докази,дека тие ја по-
минале Дунав со понтски мостови. Само за преселбите на тн.Словени нема докази. 

Бидејќи Континенталците се одродиле од јазикот на белата раса, тн.словен-
ски, тие истогласно не можат да ги читаат и толкуваат поимите. Тие говорат исто-
чни и западни Готи. Ова е наополно погрешно и штетно за вистината. Нив Римја-
ните ги именувале на својот народен,варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик нај-
едноставно: Остроготи=остро готи, оти остро придирале, како и Визиготи=визи го-
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ти, затоашто тие од Римјаните добиле визи да ја преминат реката Дунав. Така тие 
со визи биле населени од царството. И денес виза=виза, следи и вази=покрај мине...  

Се пиши за Германи. Пак, името Герман било балканско и тн.словенски Бог.   
„Последен блесок на античката култура. Во овој период книжевноста и уме-

тноста достигнува врвна создавачка моќ на прилагодените услови и новото опште-
ство со песници кои ја опеваат радоста на животот, мир на полињата и селата во 
провинциите, или во големината на угледот на Рим. Најчуениот професор реторика 
во Бордо, Аусониј (околу 310- 395), потоа Клаудијан (околу 370- околу 404 ?), Грк 
роден во Александрија, кој преминал на Запад и пишел на латинки. После прекинот 
во III век, со Макробиј и Вегециј ерудицијата поново е појавува. Покрај нив треба 
да се споменат и луѓето со просечно образување кои се одаваат на реторика а меѓу 
кои најпознат е многубожецот Симах. Најпосле меѓу историчарите е најпознатиот 
Грк Амијан Марцелин (околу 330-400), кој исто така пишел на латински. Покрај 
овие дела прожети со паганство во која уметност формата доминира над суштина-
та, треба да се споменат и христијански писатели кои своја инспирација ја црпат од 
друг извор. Тие се под влијание на еден свој претходник, Тертулијан, (околу 155/ 
160)- околу 220), сјајен писател и жесток памфлетист. Освен споменатите црквени 
отци ние најдуваме меѓу христијаните песници како што е Проденциј (348-410), 
или свети Паулин од Нола (353-421), Аусонијев ученик.Свети Амбросиј бил мошне 
истакнат беседник, а свети Хијероним е ерудит кој учи еврејски да би дал превод 
на Библијата толку значаен да во средниот век постанал Вулгата. Воопшто земено, 
IV век дал значајни книжевни дела. Иако IV век не може да смета сјајен, тој ипак 
претставува успорување на опаѓање на латинитетот и поново успон на културата. 
Овој суд мора да биде песимистичен кога е збор за хеленизмот, освен во областа на 
теологијата, во која суптилноста мисли доживување на светол развиток. Уметноста, 
меѓутоа, не покажала толку животна снага. Урбанизмот, архитектурата и вајарство-
то е потребна помош на државата. Војната ја исцрпува сета снага. Не е, значи, ни-
какво чудо што IV век дал многу помалку монументални споменици.Најдобри при-
мероци се репродукцијата на најстарите дела. Чуената ‘Тетрархија’ на Св. Марко 
во Венеција се одликува со крутост, невешта техника, која ипак не исклучува ни 
големина ни емоција. Ама, не мари: културата покажува, по зборовите на Андреа 
Пиганјол (André Piganiol) дека ‘Империјата не умрела со природна смрт. Таа била 
убиена’ “. (Стр. 283, Р.И.) 

Меѓутоа,на латински јазик пишеле тн.Грци- латински бил „копија“ на коине. 
Се говори за луѓе „со просечно образување“. Тоа се оние кои добро не го 

познаваат латинки јазик, затоашто тој никогаш не бил народен,следи денес е мртов. 
Од стр. 284 до 288 е дел за „Југословенски земји во праисториско и античко 

доба“. На стр. 288 е слика од „Хераклеја кај Битола“. Таква иста градба имало на 
просторите на тн.Словени, покрај Дунав, и тоа пред да се употребува поимот Скла-
вини, според склава=област.Склавините не се Словени од Слово: Божјо Слово=Реч. 

На стр. 353, во додатокот за “Југословенски народи во средниот век“, во на-
словот “Јужни Словени“, стои: “...Зад сé 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“. Следи на Балканот до VI век немало тн.Словени. 

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 гра-
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нични единици, на двете страни на реката Дунав. Следи тој на двете страни да по-
дига објекти, касарни, цркви итн. На тие простори наодите биле со балканско- ма-
лоазиско потекло. За доказ дека тие простори биле тн.византиски е царот Фока, кој 
бил полуварварин, затоа што едниот родител му бил од склавинско народно (варва-
рско) потекло, а другиот од царско семество. Па тој бил им припаѓал на Јустини-
јановата династија. Царски јазик бил латински, а народниот варварски=пелазгиски. 

На стр. 289 е насловот Свет во доба на големата селидба на народите. Како 
прв поднаслов е Свет од крајот на IV век до средината на VIII век,со следен наслов: 
 
 СВЕТ ВО ОЧИ НА СЕЛИДБАТА НА НАРОДИТЕ   
 
 „Варвари. Степи, шуми, пустињи на Азија и Африка, бреговите на северно 
море- тоа е подрачјето на варварите. 
 • Во горна Азија номади- сточари стално крстарат по степите на Монголија, 
Туркестан и Тибет во потрага за вода и пасишта. Хионг- ну, од кои Кинезите долго 
се прибојуваат, ослабиле след граѓански војни и се поделиле на сопарнички племи-
ња. По ним и други народи настојуваат да задобијат превласт во горна Азија, како 
Сиен- пе на Големиот Кингхан и Аварите (Жуан-Жуан) од границата Манџурија. 
Цивилизацијата на тие турско- монголски народи не ги познаваме доволно, ама ни-
вната уметност, уметноста ordos Hiong- nu, нпр., открива оштрина на запазувањето 
и зачудувачко познавање на стилизацијата“. (Хионг=Хинг=Кинг, само кинг, Р.И.) 
 Се говори за Кингхан=кинг хан. Бидејќи кан=хан=бан бил на тн.словенски, а 
Белците и него го однеле на монголските и индијските простори, кој до денес како 
бан си останал тн.словенски поим, кинг бил и е монголски како во Пекинг=пе 
(град) кинг (владетел). Во прилог се наведува и Викинг=вик кин. Следи тн. просто-
ри на тн.Викинзите нивниот венетски=тн.словенски јазик бил монголизиран. Токму 
затоа  јазиците источно од реката Рајна (кинг, кениг...) биле монголизирани. На гер-
мански их на крај на името, заемките... На тие простори е почеста крвна група В ... 

„• Во западна Азија варварски свет почнува на границата на империјата. Ју-
че, индоевропски номади кои племето на Хинг- ну ги протерало од Кан-су, чврсто 
ги запоседнале старите хеленистички кралства на Согдиана и Бактрија. Уште пого-
лема опасност за Персијанците претставуваат Хуните,вазали на Аварите, кои на кр-
ајот на IV век се спуштаат од Алтај и се населуваат на брегот на Аралското езеро. 
На југ, Византија и Персија доаѓа во допир со арабискиот свет преку номадските 
племиња Расаниди, на границите на Сирија, и Лакмидите, спрема Персија. 

• Во Африка, каде авторитетот на Рим опаѓа, Блемите, етиопски номади, су-
збијани до крајот на III век, во следниот век све често ги преминуваат границите и 
упаѓаат во Египет.Во северна Африка, истовремена опасност претставуваат бербер-
ските горштаци кои не се романизирале (побуна 253. и 289-293), потоа номади- 
камилари, кои со проширување на лимесот се потиснати од степските краишта спр-
ема Сахара, каде и понатаму ги загрозуваат соседите, и најпосле, селски пролетери 
кои ги унгетува земјоделската аристократија, те подолгата буна на крајот на IV век 
(движење на циркумцелиони). (Сахара=сахар=шахар=шекер, кој е како песок, Р.И.)  

• Па ипак, Европа претставува главен резервар на варвари. Словените, чија 
прапостојбина се најдува измеѓу Висла и горниот тек на Дњестар, им се непознати 
на Римјаните до V век. Во Британија, напуштајќи го Хадријановиот ѕид после 383, 
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земјата им е препуштена на упадите на Пиктите од Каледонија, Скотите од Ирска и 
германските гусари. Од онаа страна на Рајна и Дунав, Германите поделени на војни 
сојузи, односно народи, се шират од балтичкиот брег и со бескрајните херцинијан-
ски шуми све до украинските степи. Бидејќи веројатно дошле од Скадинавија и во 
доба на евакуација на Дакија (после 270) постанале соседи на Римското Царство, 
Готи, во кои ги вбројуваме Гепидите и Херулите, ја сочинуваат, на десниот и леви-
от брег на Дњепар, групата Визиготи (‘мудри Готи’) и група Остроготи (‘сјајни 
Готи’), и во допир со војноборните Алани, последните претставници на иранските 
Сармати. Висла, Дунав и Рајна приближно ја одбележуваат границата на Свевите, 
Вандалите, Лангобардите, Алеманите, Бургундите и Франките. Франците, кои се 
појавиле во добата на Галијан (253- 268), се делат на источни Франки (област околу 
Кеина) [всушност, Рипуерите никогаш ни не постоеле !] и на Салијски Франки, го-
сподари на Тоскандрија (устие на Рајна и Мезе) 358. година. На север на Германија 
живеат народи од море: Јити и Англи од полустровото Јитланд, Фризи измеѓу река-
та Емса и Рајна, Саси измеѓу Емса и Сале- војноборните соседи на Франките, опа-
сни гусари кои ги плачкаат бреговите на Британија и Галија“.(Фриз=Бриз=Бриг,РИ) 

Се истакна: „Словените, чија прапостојбина се најдува измеѓу Висла и гор-
ниот тек на Дњестар, им се непознати на Римјаните до V век“. Следи овие биле са-
мо Склавини. Ова се потврдува повторно со картата од стр. 281. Тие на наведените 
простори не биле зацртани. Значи, само од V век почнал да се употребува поимот 
Склавини. Бидејќи Склавини имало на Пелопонез, Епир (со се Арбанија), Романија, 
Унгарија, Австрија, до реката Рајна, Шпанија, северна Африка, Арапски Полуостр-
ов..., Склавините во никој случај за берлинско- виенската школа не смееле да бидат 
еден народ. Заклучокот е едноставен, поимот Словени станал политички- злостор. 

За да се потврди злосторот, бидејќи склавина означува област, народи мора 
да бидат жителите на областите и на службените јазици: Сатраписти на персиски, 
Провинцијци на латински и Темани на коине. Меѓутоа, Школата тоа не го прифаќа. 

Според Бонифациј од VIII. век, Склавините „биле: ‘Најодвратна и најгадна 
раса од сите раси‘. Живееле на старински начин обработувајќи ја земјата заеднички 
жртвувајќи им на нивните бројни богови и животни и заробеници, спалувајќи ги 
мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војнички игри. Жените ги спалувале на 
ломачите на своите мажи“. Наведените традиции била како и на Траките (Херодот). 

Токму на тие склавински простори се настанати германските народи, кои до 
денес меѓусебно не се разбираат. Напротив, тн.Словени меѓусебно до денес се раз-
бираат и затоа тие останале еден народ, но не тн.Германи. Ова било дело на маке-
донската династија со своите македонски кралеви, кои ги задолжиле Константин 
Филозоф, тој од коине да ги отфрли семитските зборови и во потполност да се по-
врати народниот јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Ова Констан-
тин го направил истото што го направиле Птолемејците во Египет- од староегипет-
ски до коптски јазик. Како потврда дека Константин не измислил нови слова, тие 
биле стари не само пред него, туку стари со милениуми, е наводот на Вита Конста-
нтини. Вита Константини не го употребува глаголот создава на нешто ново, туку 
склопува=составува на нешто што постоело. И следи тој не бил творец на словата. 

Заклучокот е едноставен: тн.Словени била Македонците. Како што за Херо-
дот Траките биле најброен народ, Македонците создале најголемо царство. Токму 
затоа тн.Словени биле само наследници на најбројниот народ со најголемо царство. 
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А тоа биле само едно: Македонците со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Следи тн.Словени да се обединат со јазикот на Кирил Солунски,па тн.Германи итн. 

Бидејќи во наводот Склавините не биле до реката Дунав, а кај Прокоп тие се 
префрлувале преку Дунав во Царството, тн.словенски тн.народ е само фалсификат. 

„На тие германски народи само боравиштето го наметнува различниот на-
чин на живот: лов, земјоделство, сточарство, дрводелство се занимања на народи 
населени во шумите; номадско сточарство- занимање на степските коњаници; ри-
болов, гусарење и трговија- занимање на народи од морето. Кај сите нив опште-
ствениот животот се заснова на семејство и племиња. Потполна послушност на ста-
решината и превласта на аристократијата по родување сочинуваат основ на полити-
чка организација. Главно занимање им е војна, тие ги припремаат децата за борба, 
сами го коват своето оружје. Религијата се состои од култ на мртвите и обожување 
на природните сили. Ама веќе 350. аријанскиот бискуп Вулфила Готите ги прево-
дува во христијанството и преку нив тоа се шири кај Гепидите, Вандалите, Ругите, 
Алеманите, Лангобардите во својата аријанска варијанта- пристапна на варварските 
духови по едноставност (со потчинување Синот на Отецот се заменува Тројството). 
Нивната уметност (фибула, копче за појасите) по својата цивилизација потсетува на 
уметноста на степските народи“. 

Степски народи не биле Белците туку Монголите. Следи само Готи=Татари. 
„Империи. Од самиот почеток на IV век варварите ги загрозуваат големите 

империи: Индија, Кина, Римско Царство, Персиско Царство“. 
Стр. 290: „Римско Царство. Во јануари 395. Теодосиј Римското Царство го 

поделил на своите синови Аркадија и Хонорија, и со таа поделба ја одредил судби-
ната на новонастанатите држава: 476, пропаднало Западното Царство додека Исто-
чното се одржало преку илјада години.  

• Стопанско единство. И самата помисла дека со поделбата од 395. до кое 
дошло после многу други, уништеното римско единство било потполно туѓо на со-
времениците, оти спојните знаци на единството уште се очигледни. После Диокле-
цијан и Константиновите реформи, императорот како апсолутни господар, едини ја 
претставува државата. Новата организација на управната власт, која се ослонува на 
свемоќната бирократија, заведува централизација и еднообразност на империјата 
чии сите жители после 212. се равноправни граѓани. Победата на христијанството, 
кое постанало државна вера под Теодосиј,обезбедува верско единство и покрај усп-
есите на поедини ереси (аријевство, донатизам). Уште е поочигледно културното 
единство кое цивилизираните Латини и Грци, вично тананостите на реторика, ги 
одвојува од варварите со ‘неразбирлив говор’ “. 

Видлив е фалсификатотот, затоашто на Варварите вон границите на Римска-
та Империја не им биле потребни службените јазици коине и латински јазик, туку 
тие си говореле само на народни јазици. Таков бил на Европјаните- варварски=пе-
лазгиски=тн.словенски. Херодот пиши за Варварите говореле пелазгиски, кој бил 
тн.Хомеров и тн.Платонов јазик. Се истакна што запишал Приск (V век): „(Жите-
лите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, 
хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Исто така, 
во Македонија секогаш се говорел варварски, што било во Елада итн. Благодарејќи 
на Македонците денес тн.Словени се еден народ, кои до денес меѓусебно се разби-
раат.Па и затоа отпаѓа злоупотребениот навод: „варварите со ‘неразбирлив говор’“. 
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„Единството на царството, е само надворешно. Војната анархија на III век ги 
довела до големи тешкотии. Пред све, до криза на авторитетот, што е неизбежно во 
царството и кое неразумно се зголемило и каде веќе од половина на III век војните 
побуни и узурпации укажуваат на нестабилна власт. Граѓанската свест слаби, секој 
бега од одговорноста, а системот ‘каста’ која ја установил Диоклецијан, мада ги 
поврзува луѓето за нивната средина, воедно ја зголемува општествената нееднакво-
ст. Земјишната аристократијата која се повлекла на своите поседи- вила- на ним се 
населуваат колонии поврзани со земјата кои не можат да ја напуштат (globae addio-
ti). Земјопоседникот пружа заштита (патронат), ама затоа има најшироки права над 
колоните, па и над слободните луѓе кои ги вработува. 

Градовите се повлекуваат во себе: несиугурност, нестанување на богатите 
потрошачи, такси на цените, ама нарочито опаѓање на вредноста на парата (дефла-
ционистичка пракса и нагомилување злато, што повлекува со себе негово нестану-
вање, недостаток на сребрена пара) ги доведува до опасност производството и раз-
мената. Стопанскиот профит го заменува режимот на трампа. Неизвесноста на еко-
номската ситуација е појачана со појава на двосрукото пазариште: едно званично, 
строго ограничен, и друг ‘паралелен’, пребогат, кој исклучиво им служи на имо-
тните. Не стои подобро ни со финансиската ситуација. Одбијањето на граѓаните да 
служат војска државата е приморана да им се обрати на варварите кои ги плаќа. 
Освен тоа, огромната сума се доделува за изградување на споменици, за одржување 
на дворот и чиновниците, за исхрана на плебсот во големите градови. Наметите во 
пари и во натура под кои посртува сиромашната класа, не можат да ги подмират 
потребите“. 

Се кажа: „Одбијањето на граѓаните да служат војска државата е приморана 
да им се обрати на варварите кои ги плаќа“. Варвари биле вон границите на Рим-
ското Царство, според картата на стр. 281, северно од Дунав све до реката Рајна. 
Такви варварски Склавини Источното Римско Царство никогаш и не користело. Со 
ова се потврдува,склавински=тн.словенски народ никогаш и немало,туку склавини-
те биле само области на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик: с клава=клава. 
Следи на битолски да се клава намесник на област, а битолскиот говор е бригиски. 

Само Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини, Словени=Словени. 
„• Последици на кризата не ги погодуваат на ист начин Исток и Запад. Со-

здавајќи од Цариград втора престолнина на империјата, давајќи и неа привилегија 
која ја ужива Рим, Константин ја нагласил превласта на Истокот, живиот дел на 
Romaniae, над латинскиот Запад. Демографијата (на Запад опаѓање на населението 
ја зафаќа и селската средина), производството, финансијата, културата па и религи-
јата (концепција на христијанската империја, интезивен верски живот) сведочи за 
таа надмоќност. (Еладците во 19 век биле само Ромејци. Значи, никако Грци, Р.И.) 

• Во римскиот свет на пат на распаѓање се афирмира една нова снага, хри-
стијанство, кое победува под Константин и им се спротиставува на слабите инсти-
туции на империјата со чврста организација (која во останатото служи како узор на 
самата организација на империјата). Епископите управуваат со дијецези и се соби-
раат во собори (борба против ереси, дефинирање на доктрината). Приматот на рим-
скиот бискуп, папата, е признат на Запад, ама не и на Исток, каде патријарсите за-
држуваат голема моќ. Со ширењето на христијанството црквата доаѓа во допир со 
варварскиот свет, и со тоа, бар на запад, се припрема да го наследи Рим“. 
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Римското Царство било под царот во Цариград. Следи цариградскиот патри-
јарх и римскиот папа (попо) да се под царот. Меѓутоа, Рим во 750 година прави 
фалсификат, тн.Константинова даровница, за примат на Рим над православието, а 
со тој злосторнички фалсификат Рим го уништи православието. Значи, Македонија. 

„• Парадоксални изгледи...Хеленистичките стилови кои ‘преминале во ре-
пертоар на уметноста’ (грчко-будистичка уметност), преку Индија се пренесува на 
цела Азија. Со Рим меѓутоа ќе преовладеат трговски односи над културните и уме-
тничките размени. 

Варвари и империја. Измеѓу варварите и империјата се создаваат односи кои 
не значат неминовно војна. Хионг- ну ја посетуваат царската престолнина, примаат 
кинески титули. Во Римското Царство војската е во рацете на варварите. Тие даваат 
трупи, командуваат со ним, со интриги задобиваат најповеќе титули, влегуваат во 
круг близок на императорите, па со нив се ородат. Од друга страна, веќе во II век 
Рим ги примил свое тло Германите во својство лета (полуслободни) или федерати. 
Со пограничните Германи Рим одржува живи трговски врски. Измеѓу Римјаните и 
варварите разликите постепено се губат и се ублажуваат, ама не изчезнуваат во IV 
и V век. Заедничка дејност (земјоделство, сточарство, занаетчиство) допринесуваат 
на новното зближување. Бидејќи западните Римјани ја прифатиле галската носија, 
физичкиот лик им се разликува само по косата- долга коса кај Германите, кратка 
коса кај Римјаните. Религијата меѓутоа ги раздвојува. На католичката вера се спро-
тиставува аријевството или паганското мнозинство на варварите“. 

Рим ги примил на свое тло варварските Германи, кои се ширеле на сметка на 
варварските Склавини со балкански традиции...(пиво), но никогаш тоа не се случи-
ло со Склавините=тн.Словени не само во Рим туку и во Цариград. Следи таков на-
род и никогаш не постоел.Токму затоа поимот Словени е политички на тн.Германи. 

Бидејќи тн.Германи биле варварски Склавини=тн.Словени, како пагани со 
исти богови само со различни имиња или со аријевство, тие имале „долга коса“ ка-
ко тогаш верскиот правец од Цариград, и дури потоа Православните=Македонците, 
наспроти Римјаните со „кратка коса“.Следи тн.Германи биле едно: 100% Склавини. 

Бидејќи Монголите (Готите...) биле аријевци и тие биле со долга коса.Значи, 
сé до кога тие не биле христијани биле со бричена глава а и перче за благородност. 

На стр.290 следи поднаслов Голема селидба и нејзини последици (IV- VII в.) 
„Измеѓу IV и VII век Азија и Европа се запознале две генерации на освојува-

чи. На првата (IV и V) припаѓаат Хуни и Германи, а во втората (VI и VII) турски 
племиња, Лангобарди, Авари, Словени и Бугари. Иако со слабоста на империјата 
можат да се оправдаат овие селидби, тие не ги објаснуваат и узроците. Дали кли-
мата се променила ? Дали во степите настапило ‘релативна пренаселеност’ ? Тешко 
на тое е да се одговори.Во повеќето случаеви селидбите не се смислено освојување; 
тоа се упади заради плачкање и бегање на народите кои под притисок на други 
народи бараат уточиште во империјата. Брзото движење на освојувачите ги обма-
нило современиците кои ги сметале за бројни на што всушност биле. Бургундите 
веројатно не броеле повеќе од 50000 до 60000 луѓе, Вандалите- 60000 до 90000; се 
смета дека Хлодовеховата војска на почеток броела 5000 до 6000 ‘копја’ (‘фраме-
ја’), а целокупното население на салијските Франки сочинувало 100000 до 150000 
луѓе. Сите Теодорихови Остроготи (490) се сместени во малиот град Тицинум (Па-
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вија). Спрема тоа, варварите не ја преплавиле империјата. Штоповеќе непостојано-
ста е основна црта на нивното прво населување“. 

Бројот на македонските колонисти се занемарува-овде се до 150000 Франки. 
Бидејќи Монголите (Готите...) биле малкубројни, тие со себе понесувале ба-

лкански домородци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму поради ва-
квите домородци тн.словенски автори говорат, Готите биле со тн.словенски јазик. 

На стр. 289 се истакна: „Во горна Азија... Цивилизацијата на тие турско- мо-
нголски народи не ги познаваме доволно...“. Значи, Турците биле само Монголи. 

Се говори „Хуни и Германи“. Поточно Хуни и Готи. Следат „турски племи-
ња, Лангобарди, Авари, Словени и Бугари“. Ланг е само долго барди=брди=бради, 
Авари=а вари, а Бугари се Тарари. Монголско-турски племиња се ќоси или со козја 
брада, а такви биле Аварите и Бугарите. Бугарите биле со бог Асен, како и Готите. 

На следната стр.291 е карта Упади на варварите во Азија и Европа од IV и V 
век. Северно од Црно Море се Визиготите, северно од нив Остроготите и на Кавказ 
Аланите. На Дунав се Гепидите. Северно од нив е зацртана Атиловата престолнина 
434-453. Северно од неа, а источно од Вандалите и западно од Остроготите, се Сло-
вените. Со наводов се потврдува, Словените не биле Словени според Слово=Реч, и 
Божјо Слово, ниту Анти=Анти, Венети=Венети, туку само Склавини=тн.Словени. 

Северно од Словените и Остроготите,север околу Волга, биле Фино-Угрите.  
Бидејќи Финците, според Фини-Пини, биле Венети=Варези, а нивниот јазик 

како на Унгарците бил монголизиран, се создава збрки: Угрите биле само Монголи. 
Овде е најбитно што северно од Дунав со Црно Море немало Склавини. А 

токму за нив пиши Прокоп=про коп, тн.словенско име. Значи, во V век се појавиле 
Склавини во наведените простори. северно од Гепидите, во VI век до реката Дунав. 

„Селидба во Европа. Селидба на Дунав и Визиготи (378). Најездата на Хуни-
те, чии узроци и првите фази ги изнесовме порано, означува почеток на големата 
селидба во Европа. Бидејќи прво го уништиле царството на Аланите, потоа цар-
ството на Остроготите (375), Хуните предизвикале поместување на германските на-
роди, посебно Визиготите чија прва жртва била Римската Империја (пораз кај Ан-
дријанопол и погубување на императорот Валенс, 9. август 378). Повластувањата, 
кои неговиот наследник Теодосиј I (379- 395) им ги дал на Визиготите само ги пот-
тикнале на ги зголемат своите захтеви. После 395, империјата, која ја брани варва-
рот Стилихон, паѓа под власт на готските водачи Гаинас и Аларих. Овој фрлил око 
на Грција пред него што Аркадија го испратил во Италија во ноември 401. година. 
После убиството на Стилихон (август 408), Аларих го загрозува Рим, го освојува 
градот 24. август 410. и го препушта на плачкање. Умрел во тренот кога се спремал 
да премине на афричко тло (крај на 410). Неговиот наследник Атаулф, бидејќи ја 
опустошил Тоскана, преминува во југозападна Галија (412). Валија, кој го наследил 
(415- 418), го обновува сојузот на народите со Рим. Населувајќи ги Визиготите како 
федерати во Аквитанија (418), Хонориј дефинитивно ги одвратил од Исток“. 

Се зборува за преселби на Готи од дунавските области,а ги нема тн.Словени. 
Се говори за германски народи. Очигледен фалсификат, затоашто секој на-

род е од една раса, германските се дворасни: монголски (Готи...) и Белци (Пелазги). 
Готите како Монголи,ако виделе слабост,тие од непријателот сé ќе побарале 

за тие од него да добијат- сé да исцицаат. Такви биле и Арнаутите (Татари, Черкези 
...). Следи за нив албански автори да пишат, ним ништо да не им се попушти. Затоа 
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тие само да се казнат за свои зулуми итн.Готите и Арнаутите живееле на ист начин. 
Меѓутоа, тн.Германи поради својата историја фалсификат ги штитат Арнаутите, но 
не нас,тн.Словени.А Германите такви истребувале- тие се 100% склавински изроди. 

Бидејќи Готите и Арнаутите на југ се населиле од исти простори, залудно е 
да се говори дека од тие исти простори потекнувале Монголи и Белци (Пелазги). 

„Селидба на Рајна. • Германски навали 31. декември 406. и нејзини последи-
ци.За борбата против Аларих,Стилихон бил принуден да ги повлече луѓето од рајн-
ската граница и нејзината одбрана да ја преопусти на федератите од Рајна (Франци 
од Рајна) и Алеманите. Последниот ден на 406, бидејќи Хуните ја запоседнале Па-
нонија, таа граница попушта под здружениот притисок на Вандалите, Свевите и 
Аланите, за кои наскоро настапуваат Бургунди и Алемани. Од север до Пиринејите 
градовите се опустошени.‘Цела Галија,пише песникот Оренциј,горела како бакља“. 

Значи, реката Рајна отсекогаш била граница. Па следи западно била Галија. 
„Вандалите, Свевите и Аланите ја прегазиле Галија, ја запоседнале Шпанија, 

каде Валија се бори против нив (415), ама 429. Вандалите и еден дел на Аланите, 
под водство на вандалскиот крал Гајзерих (Гензерих) се натовариле и тргнале во 
поход на Африка. Во јуни 430. Гајзерих го опседнува Хипон (Bŏn), каде свети Ав-
густин ги проведува последните дена. Гајзерих, господар на трите Мауритании 435. 
ја напаѓа и плачка Картагина (19. октомври 439). Утредента после смртта на Вале-
нтинијан III (455), неговата флота ја пустоши Сицилија и брегот на Италија. Јуни 
455. Вандалите го плачкаат Рим. 

Бургундите, чија навала ја задржува узурпаторот Константин, кој со морски 
пат стигнал од Британија на крајот на 407, се населиле на Рајна (413), потоа во Са-
паудиј (Савој) во својство ‘хоспит’ (443). Алеманите го завзематАлзас.  

• И покрај овие навали авторитетот на Рим, во правниот поглед, го очувал и 
законодавството кои се однесува на летите, хоспитите и федератите се применува 
на нови завојувачи. Со указ од февруари 398. е регулирано стамбеното прашање, со 
тоа што на секој станбеник е наредено, на основ на прост писмен налог, остапи тре-
тина на својот дом (tertio). После 406. се поставува новонастанато прехрамбено пр-
ашање на варварите на територијата на империјата. Тоа законско да би се решило, 
царската влада ги проширува прописите на указите од 398. и на поседот (земја, шу-
ма, ливада) и на работната снага (робови). Спрема тоа, ‘под окрилје на законот’ ва-
рварите се населуваат во империјата све до селидбата на Хуните“. 

Се истакна дека реката Рајна била граница на империјата. Вон империјата 
живееле варвари. Па токму вон римските граници во употреба бил варварски јазик. 

„Хуни под Атила. Одма после 376, Хуните образовале царство кое на по-
четокот на V век се простирало од Кавказ до Елба и ги собрало старите германски 
племиња претворувајќи ги во вазали. Хуните во почетокот биле поделени на повеќе 
кагани, ама 441. се покоруваат на единствената власт на Атила, кои го напаѓаат Ис-
точното Царство од 441. до склопување мир 448. година. Ама 450, од за сега уште 
неразјаснети разлози, Атила се врти спрема запад сеејќи наоколо страв и трепет. Во 
пролетта 451, неговата војска, во која покрај Хуни се најдуваат и Сармати и 
Германи, ја преминуваат Рајна и паднале Мец воочи на Ускрс (7. април 451). Прет-
рпувајќи неуспех пред Париз кој е спасен благодарејќи на храброста на светите Ге-
новеви, го опседнува Орлеан. Патрициј Аециј на кого немоќниот Валентинијан III 
(424/425- 455) му ја поверил одбраната на Галија, ги претстројува варварските одр-
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еди за борба против Атила. Уз помош на Визиготите е принуден Атила да дигне оп-
сада на Орлеанс и во летото 451, на Каталонските полиња, близу до градот Троа, го 
победил до нозете. Атила се повлекува во Италија (452) оставајќи зад себе рушеви-
ни. Најпосле преминува во Панонија каде и умрел (453). Тогаш се побунија подја-
ремените народи (Гепиди, Остроготи). Царството на Хуните нестанува 454. Две хо-
рди ипак ја преживеале оваа пропаст на север од Црно Море, Утригури и Кутригу-
ри, кои подоцна се познати под името Бугари“. (Елба=е лба=Лаба: е=а, Р.И.) 

Се истакна: „Хуните образовале царство...ги собрало старите германски пле-
миња претворувајќи ги во вазали“; „покрај Хуни се најдуваат и Сармати и Герма-
ни“; Визиготи; „подјаремените народи (Гепиди, Остроготи)“...„Две хорди ипак ја 
преживеале оваа пропаст на север од Црно Море, Утригури и Кутригури, кои подо-
цна се познати под името Бугари“. Значи, тие биле Готи=Татари со богот Асен. На 
картата, на стр. 291, северно-источно се Хионг- ну, од кои произлегле Хуните. 

Владетелите на Монголите се закопувале со своите коњи. Онаму, каде што 
Готите поминале, таму има гробови на владетели со свои коњи.Исто било со Атила. 

Името Галија е тн.словенско, исто е и Савој=с авој=а вој. На тн.словенски се 
Остроготи, Визоготи...Утригури=утри (=у три) гури, Кутригури=кутри гури итн. 

Следи во V век се Парис, Троа... Значи, во тој век било Тројанското потекло. 
„Варвари во Италија. • Крај на Западното Римско Царство (455- 476). Запа-

дното Римско Царство кое го спасил Аециј и самото срлја во пропаст. После уби-
ството на Валентинијан III (455) царската власт ја присвојува варваринот Рицимер 
кој поставува и свргнува императори. Гајзерих е нивни заштитник. Најпосле, 476. 
варварските наемници на ‘римската’ војска за крал го избираат Одоакар. Во Равена, 
престолнина на Запад од почетокот на V век, варврскиот крал го свргнува од прет-
столот 4. семптември 476. последниот император Ромул (Romulus Augustutus) и тој 
во Византија ги испраќа царските знаци. Тоа е крај на Западното Царство“. 

Источните Римјани секогаш се викале Римјани (Ромеи) и тие никогаш не го 
употребувале поимот Византија. Поимов го наметнал Рим, како што било и со за 
Грци. А тоа било со цел да се истовети Империјата на градот Рим со градот Визант. 

„Овој настан, останува запазен вотолку пред што Одоакар ја продолжува по-
литиката на Рим, ја брани Италија од варварите (поход против Руг од 428- 488), ја 
повраќа Далмација (481) и Сицилија (од Гајзерих). Меѓутоа, неговата моќ му пречи 
на императорот Зенон кој 488. свечено му ја поверува на Теодорих- кралот на Остр-
оготите, задачата поново да ја освои Италија. 

• Остроготите во Италија (крај на V век). Хуните 405. година ги отерале Ос-
троготите кои уште 380. се примени во Панонија како федерати. Хунскиот водач 
Радагаис ја пустоши северна Италија 405. година, ама Стилихон го победува. После 
пропаста на Атиловото царство Остроготите извесно време се враќаат во Панонија 
ама наскоро ја напуштаат и одат во Долна Мезија, која им ја препушта императорот 
Зенон (пред 475). Византија го обасипува со титули острогорскиот крал Теодорих, 
ама тој постанува опасен за империјата, па Зенон, од опрезност, го упатува во Ита-
лија. Во есен 488. година Остроготите ја напуштаат империјата. Стигнувајќи во до-
лината на реката По на почетокот на 489. Теодорих се ослободил од Одоакар со тоа 
што најпрво го победил (Ада, август 490) а потоа наредил да го убијат (март 493). 
Мит за тобожното потчинување на империјата уште секогаш се одржува, ама Тео-
дорих всушност владее како апсолутен господар до својата смрт (август 526). Него-
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вата власт се простира над целата Италија и вон нејзините граници (Панонија, Дал-
мација, Реција, Прованс). Со вешта политика се склопуваат бракови тој им се наме-
тнува на останатите германски кралеви, ама неговото дело ипак не го надживеал; 
ама неговата ќерка, намесница на младиот Аларих,ни неговиот внук, амбициозниот 
Теодахат, не биле во состојба неговото дело да го продолжат. 

• Појавување на Франките. Ни Визиготите, доминирачка сила во Галија по-
сле 476, ни Остроготите, не успеале на рушевините на Римската Империја да созда-
дат држава која би била единствена географска целина. Тоа го оствариле Салијски-
те Франки. 

До падот на Рим Салијците се однесувале како верни федерати. Хилдерих, 
крал на едно племе во обаста Турне, им помогнал на Римјаните во борба против 
Визиготите (463, 469) и Сасите (470). Не признавајќи ичија власт, неговиот син 
Хлодевех (480/482-511) го освојува околу 486 (битка кај Соасон) она што преоста-
нало од римската Галија: областа измеѓу Лоара и Соме на ‘кралот на Римјаните’, 
Сиагријус. Меѓутоа, тој се сукобува со Алеманите кои, во настојување да ја про-
шират власта на левиот брег на Рајна, ги нападнале рајнските Франки. Франките ги 
потиснале кај Тулпиакум (Cilpih или ‘Толбијак’ близу Келн ?) околу 495, а Хлоде-
вех после мошне остри борби (496 ?), го протерал од Галија. Бидејќи го примил ка-
толицизмот и постанал негов заштитник- датуми и разлози нам не ни се познати- 
франковиот крал ги собира под своја власт кралствата и води ‘света војна’ против 
Визиготот Аларих II, кого го победил кај Вује (570). Хлодевих запоседнува голем 
дел на територијата, и се наменува за крал на келнските Франци околу 509, ама 
претрпел неуспех во сукоб со Бургундите (чие кралство ќе го освојат неговите си-
нови 534). Многу народи на Германија веќе од 536. ја признаваат франковата хеге-
монија, воспоставена над готово цела Галија“.   

Во Ларус временски се објаснети преселбите од Источното Средоземје низ 
ненаселениот континент. Во моите претходни книги цитирав извори во кои се вели 
дека Келтите биле Бриги со бригиска писменост..., како и Келти=Гали. Исто така, 
пишев дека Македонците, по потпаѓање под Римската Империја, како робови биле 
населени низ континентот. Следи дека говорев дека Меровинзите, Скотите, Баските 
... се Македонци. Во прилог е што цитирав дека Меровинзите потекнувале од стара 
ера. Затоа јас нивната врска ја поврзував со Македонците. Исто така, велев дека 
Монголите (Готите...) со себе носеле балкански домородци низ континентот. Следи 
тн.словенски автори да говорат, Готите биле Словени со словенски јазик. Од сите 
настанати преселби, е и појавата на Франките со исто потекло со Македонците. 

Франките зборувале со тн.словенски: Сиагријус=сиа гриј..: Азија=Асија=а 
сија =сиа; Толбијак=тол би јак...Се истакна, дека Франките биле како Македонците. 

Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак, дека двата синови на ма-
кедонскиот гувернер  Никола, биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург. 

За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр. 
341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил 
со едниот од своите браќа...  

Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто 
на Отон I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна 
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски ја-
зик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“. 
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Во фуснотата стои: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик 
еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua... 
Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик. 

Па Франките преведувале од латински јазик на склавински, како што бил и 
Цар Самуил. Самоиловата царска област била наречена Склавина  Тоа било во вре-
мето на царот Хајнрих II (1002- 1024 година). Тогаш се споменувале: Roma, Galia, 
Germania и Sklauinia. Склавини имало до река Рајна, а Самуил управувал Склавина. 

Меѓутоа, иако Рим си водел своја политика, тој православниот христијан-
ски правец го означил со Склавина. Токму Склавините до реката Рајна била упра-
вувани од Цариград, во кои имало и повеќебожци=Хелени со балкански традиции и 
обичаи. Овде е видливо дека постојат области Рома, Галија и Германија. Следи Га-
лија била западно од реката Рајна, а Германија источно. Се потврдува, Германија 
била Склавина. Затоа во неа се говорело само венетски=склавински=тн.словенски. 

„Варварско кралство. Проблем на фузија. Засенети со големината на Рим, 
владетелите на првите варварски држави настојуваат да постанат негови наследни-
ци. Освен англосаксонските кралства чија историја, е недоволно позната пред VII 
век говори за борбите на сопарничките кнежества и за отпор на слабороманизирано 
население, останатите кралства претставуваат ‘мешавина на римски установи и 
германски дух’. Препреките кои ги спречуваат народите да се спојат- разлики доне-
сени од постојбината, начинот на живот и јазик- доста брзо изчезнуваат. Меѓутоа, 
готово сите варварски владетели ги задржуваат ‘персоналните закони’ што знатно 
го успорува стопувањето. Со векови Римјаните и Германите живеат одвоено, секој 
го задржува своето право, обичајите, установите, до тие мерки да владелите мораат 
да составуваат кодекс или ‘закони’ за употреба на двете заедници. Под власта на 
Гундобад (501- 516), lex Burgundiorum, викан ‘закон Гомбете’, се утврдува обичај-
ното право на бургундскиот народ; за Римјаните важи упростениот законик на ри-
мското право, lex romana Romanorum. За своите поданици Римјани, Аларих II при-
стапува 506. да изработи законик познат под називот Аларихов кодекс (Breaviarum 
Alarici).Салијскиот закон се применува на Салиските Франки.Што се однесува кри-
вични дела, додека римското право предвидува телесна казна, дотогаш варврскиот 
‘закон’ признава принцип на парична оштета (Wergeld, цена на крв) во сразмерн на 
општесвената положба, а не со етничка припадност што Римјанинот не сноси терет 
на одмазда, како што е случај кај Германите. Верата исто така претставува озбилна 
препрека за фузија. Таа ќе биде потполна остварена тек бидејќи германските крале-
ви и народи ќе го примат римскиот католицизам“. 

Романизирање не било можно во Рим со Италија, а никако вон цела Италија. 
Германски дух немало до Бизмарк.Воглавно само од со Хитлер и никој друг. 
„Вандалско кралство. Ова кралство во Африка спрема уредувањето кое неа 

и го дал Гајзерих 442, останува до 530. држава со војничко и апсолутно уредување. 
Вандалските кралеви сакаат да бидат наследници на императорите, носат нивни но-
сија и знаци на власта, коват пари сличен на нивниот, го задржуваат латинскиот ја-
зик во законодавството и дипломатијата и ја прифаќаат латинската култура. Па 
ипак се спротиставуваат на секој вид мешање, се забранува мешање на бракови из-
меѓу својот народ и Римјаните, го ставаат своето правосуство под печат на ‘персо-
налноста на законите’. Неговата неограничена подршка на аријевството, навистина, 
допринесува нивното одвојување од римското население нарочито кога Хунерих, 
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Гајзеровиот наследник, фанатички аријевец, со својот казнен указ од 24. февруари 
484. превзема свирепи репресалии против христијаните. Ослабени след верската 
подвоеност, вандалското кралство не може да им се спротистави ни побуни на бер-
берските пролетери, кои ги плачкаат градовите на висоравнината, ниту на побуната 
на Маврите, кои образовале независно кнежество, нити пак со нападите, туку 523, 
на номади- камилари од Триполитанија. Ударот кои на Вандалите им го задал еден 
берберски водач во областа Гафсе, мај 530, предизвикало пад на слабиот Хилдерих. 
Ама неговиот наследник Гелимер, кршејќи го сојузот склучен 477. со Византија, го 
довел на интервенција Јустинијан I Африка“.  

Се истакна: „Па ипак се спротиставуваат на секој вид мешање, се забранува 
мешање на бракови измеѓу својот народ и Римјаните“...„а Хлодевех после мошне 
остри борби (496 ?), го протерал од Галија. Бидејќи го примил католицизмот и по-
станал негов заштитник- датуми и разлози нам не ни се познати- франковиот крал 
ги собира под своја власт кралствата“. Пак, Петар Ласко,7 на стр. 212, пиши, дека 
Хлодвид...„неколку години пред тоа тој се ожени со Хлотида, една внука на кралот 
на Бургундите...неговото женење со една католичка принцеза...религиозни контро-
верзии меѓу Аријаните...“.Бидејќи не биле дозволени мешани бракови,тој не важел. 

„Кралство на Остроготите во Италија. Во вгледување на империјата ниедно 
варварска држава не отишла така далеку како острогорската. Настапувачкиот крал 
во однос на својот народ, а како воен старешина во однос на Византија, сходно на 
дектретите од 483. и 488. и споразумот од 497, Теодорих решил да го овековечи 
успоменот на Рим по пат на установа и цивилизација. Тој додуше одлучил Готите, 
кои подлегнуваат под своите сопствени закони и да служат војска, строго ги од-
војува од Римјаните кои и понатаму ги користат своите закони.Ама тој ги задржува 
политичката и административната организација, економскиот и финсискиот систем 
на империјата, покажува, бар до 524. голема трпеливост спрема христијанството, 
настојува да ја сочува равнотежата на Запад запоседнувајќи ја Прованса, која го за-
грозува Холодевех (508- 510). Воспитан во Византија во дух на почитување на ан-
тичката култура, тој на својот двор ги собира писателите и научниците (Касиодор, 
Енодиј, Боетиј), на членовите на своето семејство им пружа грижливо образование, 
го подигнува Рим од рушевини, ја разубавува Равена. Меѓутоа, како што ни Гајзе-
рих, тој не одобрува мешање на својот народ со Римјаните. На Готите, кои се пре-
групирале во северна Италија, им се забранува мешовити бракови и просветување, 
на Римјаните- носење оружје. Уз тоа, во Италија, како и во Африка, верата прет-
ставува камен на стопнување. Прогонот на аријевците во Византиското Царство на 
крајот на владеењето на Јустин I, го принудува Теодорих на политика на чврста 
рака и нетрпеливост спрема христијаните, сврзани со Рим (524- 526). Кај неговите 
наследници Витигес, а нарочито Тотила, поборниците на готската реакција, нетр-
пеливо го крие правото непријателство на римската култура“. 

Се истакна: „источноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека роди-
телите му биле Македонци и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Maced-
oum’ “. Значи, тој иако бил Гот, Монгол, тој со христијански правец од Македонија 
бил Македонец. Следи имало само верски народи, никако етнички=еднорасни на-
роди. А и токму затоа еднобожеството (јудејството, христијанството и исламот) се 
повеќерасни. Овде се доказ Готите и другите Монголи. Исто така, отпаѓа само за 
                                                 
7 “Morgen des Abendlandes”,Herausgegeben von David Talbot Rice,Deutsche Buch-Gemeinschaft Berlin... 
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католицизмот да се говори за христијанство, а не за другите христијански правци. 
Па и затоа католицизмот до денес ги ништи Православните=Македонците- примат. 

„Ибериско кралство на Визиготите. Бидејќи се повлекле во Шпанија после 
поразот кај Вује, Визиготите, до 567, веќе  на самиот почеток се нашле на тешкоти-
ја: упади на Франките на север (510- 531), византиска офанзива на југоисток (550- 
554), побуна во земјата на Баските и во Андалузија. Со ова нередовна состојба на-
правил крај Леовигилд кој го обновува единството победувајќи ги Свевите и Виза-
нтиците. Неговиот наследник Рекаред го прима христијанството (8. мај 589) и на 
црквата и дава водечко место во кралството; од сега кралската политика се изграду-
ва на соборите во Толедо. Стопувањето на Визиготите и Хиспано-Римјаните, про-
цес кој започнал уште во VI, постанува стварност во VII век. Единствениот законик 
Liber iudiciorum или Forum iudicum 654. го заменува старото законодавство. Се одо-
бруваат мешовити бракови, Римјаните се примаат во војската, установите на импе-
ријата се одржуваат, односно се зачврстуваат. Спротивно на тоа што се одигрувало 
во останатите кралства, кај Визиготите ипак романизацијата довела до прашање из-
гледи на монархијата оти ја предизвикала против неа опозицијата на крупните зе-
мјопоседници кои љубоморно ја чуваат својата привилегија и нерадо гледаат на 
свемоќноста на црквата. Ослабена со борба против аристократијата, лишена на по-
дршката на војската која, веќе на крајот на VII век се феудализира, визиготската 
монархија не ќе може озбилно да им се спротистави на продирањето на Арапите“. 

Никогаш немало романизација. Вулгарно-латинските биле нејзин почеток. 
„Галија под Меровинзите. • Развиток на кралството. Кај Франките владее ка-

ко един крал Хлотар I од 558. до 561. година. После неговата смрт, кралството на 
Меровинзите (по Меровеј, помалку-повеќе легендарен основач на династијата) е 
поделено на неговите синови и постанува предмет на крвави борби во кои се вме-
шани кралици Брунхилда и Фредегунда. Овие сукоби ја појачуваат партикулари-
стичката тенденција на Аустразија (исток), Неустразија (север и северозапад), Бур-
гундија (старото кралство на Бургундите), а Аквитанија, која не влегла во поделата, 
препуштена е на плачкање на сопарничките војски. Хлотар II и Дагоберт поново 
воспоставуваат единство и престиж на Меровинзите. Нивните потомци, деца или 
порочни младинци, паѓаат под влијание на управителите на дворот, кои се борат за 
превласт. Победата на Пипин Херистаски кај Тертрија 687, се наметнува превласта 
на Аустразија и богатото семејство Пипин. Карло Мартел, вонбрачен син Пипинов, 
ја зачврстува моќта на Аустразија со победата над Неустријците (717. и 718) и се 
спасува монархијата со низ победи над Сасите (720, итн), Алеманите (730), Акви-
танците (731), Арабјаните (Поатје, 732; Авинјон, 732) и Фризите (733- 734). Го на-
следуваат синовите Пипин и Карломан (741). Најпосле 751. Пипин (Мали) го свр-
гнува Меровингот Хилдерих III. По одобрувањето на папата Захарија, е признат за 
крал, а го крунисал и го миропомазал Бонифациј, бискуп во Мајнц. 

• Меровиншки институции. Со доаѓањето на престол на новата династија 
Каролинги (за успомен на победата кај Поатје) се завршува периодот од два и пол 
века во кој изчезнува појамот држава. Франковиот крал, не обазирајќи се на општи-
от интерес, го смета кралството за своја дедовина, која при прилика на секоја про-
мена на владетелот поново се дели. Кралот, пред све, е воен водач и не настојува да 
се идентификува со царевите;  неговата носија и кралските знаци се војнички. Како 
господар на бившата териоторија империјата која ја експлоатира, тој нема одредено 
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боравиште, туку се сели, спрема потребата, од вила во вила (villa). Тој не располага 
ни со вистинска влада ни со вистинска администрација, негови едини сојузници се 
војните другари (antrustioni,leudi) на кои им пружа заштита (menbur) и лични слуги: 
шеф на коњушницата (конетабл), економ на неговите добра (мајордом), шеф на по-
слугата (сенешал), главен коњушар (маршал), чувар на благата (коморник). Упра-
вувањето на градовите и пагима им го поверува на грофовите на кои им доделува 
граѓански и војни овластувања не обазирајќи се на римскиот (некогаш релативен) 
принцип поделба на власта. После Хлодовеховото преминување во христијанство-
то, се појачува власта на бискупот, едина сила која останала неокрњена во вртлогот 
на селидбите. Богат (дарување на поседи, ослободување на порези), релативно кул-
турен, уживајќи поверување на владетел, бискупот управува со градот напоредо со 
грофот, некогаш и против него. Фактори како што се: мешани бракови, служење 
војска, заеднички судови го убрзуваат стопувањето на Франките и Гало-Римјаните, 
на што допринесува уште и припојување на истата вера. 

• Меѓутоа, после смртта на Дагоберт, монархијата како установа опаѓа. Осе-
тно слабењето на трговските дејности на крајот на VI век го лишува кралот на мо-
шне крупен дохот од (вашарини, даноци на роба) и доведува до нестанување на тој 
данок. Да за себе би ја поврзал услугата на леудите, кралот понатаму им дели земја 
и така, додека тие се богатат, тој постанува све посиромав. Неосетно власта преми-
нува од владателите на земјишната аристократија која располага со војската, а на-
скоро, след јачањето на мајордомот, ќе располага и со државата. Бискупите, кои и 
сами се крупни земјопоседници, се посветуваат на управување на своите добра, 
учествуваат во световни борби, те ги занемаруваат духовните задачи со кои едино 
се бават манастирите. Опаѓање на моралот, кое е одлика на меровиншкото доба пр-
ед крајот, не ја поштедило ни црквата, чие богатство расте во сразмер со даровите 
кои ги даваат верниците. Таа постанала таква опасност за државата да Карло Мар-
тел е принуден да превзема мерки заради повраќање на голем дел на своите добра“. 

 
ОБНОВУВАЊЕ И ОДБРАНА НА ЦАРСТВОТО 
 
„Обновување и одбрана на царството. Дури ни на врвот на својата моќ, вла-

детелите варвари никогаш ни не помислиле да ја доведат во сумливоста предноста 
на империјата над западот, ама исто така ни источните ‘Ромеји’ не се помирувале 
да му се одрекнат. Во тој смисол покушајот на Јустинијан I да го обнови Римското 
Царство изгледа како потфат која го наметнува минатото, дури и како ‘историска 
бесмислица’ (Фердинант Лот). 

Власта на Јустинијан I (527- 565). • Јустиновото обновување на царството. 
Јустинијан I бил совладар на својот вујко, Јустин I, веќе од 518. а стапил на престол 
527. Јустинијан I- за чие име до 548. се врзува Теодорино- намерува да го искори-
сти слабеењето на вандалската, остроготската и визиготската кралска власт. Сврг-
нати од престолот, односно спречени да го завземат, Хилдерих 530, Амаласвинта, 
534,Атанагилд, 549, му се обраќаат на Јустинијан.Без обѕир на противењето на сво-
јата околина, упркос озбилните немирици кои во Цариград ја предизвикале стран-
ката поврзана за хиподром (побуна Ника, 532), Јустинијан под неповолни услови 
(данок од 11000 златни ливари) ја окончал војната со Персијците, која траела до 
527 (мирот склопен 532). 22. јуни 533. тој испраќа во Африка војска од 15000 до 
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16000 пешаци и коњаници под команда на Велизар, врсен војсководител и одличен 
генерал. Две битки недалеку од Картагина (Ad Decimum, и Tricamarun, декември 
533) како и заробувањето на Гелимер (пролетта 534) го направиле крајот на ванда-
лската власт во Африка, која постанува префектура. Веќе 535, со само со 9000 луѓе, 
Велизар започнува да ја освојува Италија. Загосподарувајќи со Сицилија на крајот 
на 535, тој го освојува Напуљ (ноември 536), а 9- 10 декември 536, влегува во Рим. 
Тука Витигес го опседнува со огромна војска (февруар 537- март 538). Од есен или 
од зима 539- 540, бидејќи најпосле добил појачување од Јустинијан, тој ја опсе-
днува Равена, влегува на препад во градот, мај 540, и го заробува Витигес. Италија 
(која подоцна постанува префектура под заповедништво на равенскиот егзарх) и е 
вратена на империјата. Што се однесува на Шпанија, е освоена само Андалузија и 
приморската област на југоисток, со мошне оскудни средства, со заслуга на патри-
цијот Либериј од 550. до 554. година. Византија во неа организира војно заповедни-
штво. (Амаласвинта=амала свинта: амала=а мала; свинта=с винта; а=женско, Р.И.) 

• Надворешна опасност: Персијанци и Словени, Јустијановата обнова, резул-
тат на изузетни прилики, не го спасила царството од опасноста која му претеле на 
исток. Кршејќи го ‘вечитиот мир’ од 532, Персијанците на почетокот на 540, ја на-
паѓаат Антиохија, градот го разоруваат а населението го раселиле. Велизар ги побе-
дува кај Еуфрат, ама Јустинијан е принуден со ним, 546, потоа 562, да го обнови 
мирот кој све поскапо го чини. На Балканот се појавува нова опасност: Словените, 
првобитно населени измеѓу Балтикот, Висла, блатото Припет и Карпатите, под ста-
лен притисок на завојувачите од Азија, се поделиле во три гранки и започнале, веќе 
од V век да се шират во повеќе правци, што се продолжува и после VII век. Запа-
дните Словени завземаат, измеѓу Елба и средниот тек на Дунав територија која ја 
напуштиле Германите. Источните Словени- по зборовите на историчарот Јорданес- 
веројатно во VI век образувале, измеѓу Дњестар и Дон, кралство Анта. Од нивните 
племиња Варјаги или Руси, кои во IX век ги прегрупирале Скадинавците, ќе наста-
не Русија. Јужните Словени се појавуваат на долниот Дунав на крајот на владеење-
то на царот Анастасиј.Под Јустинијан тие во неколку махови (секоја година од 548. 
до 551) ја преминуваат незаштитената граница и упаѓаат све до Солун и Цариград. 
Во исто време друга групација (претците на Србите и Хрватите) стигнуваат до Ја-
дранот (536). Што се однесува до племињата населени измеѓу долен Дунав и Солу-
нскиот залив, тие подпаѓаат под власт на Хуните Кутригури и Бугари, чие име го 
примаат. Тие ја пустошат Тракија, Илирик, Грција до самиот приод на Цариград 
(538, 540, 558)“. (Булгари - л = Бугари, б=в, угари + т = Угарит- да се угарит, Р.И.)  

Се истакна: „На Балканот се појавува нова опасност: Словените, првобитно 
населени измеѓу Балтикот, Висла, блатото Припет и Карпатите, под стален при-
тисок на завојувачите од Азија, се поделиле во три гранки и започнале, веќе од V 
век да се шират во повеќе правци, што се продолжува и после VII век“. Следи веќе 
да се покушува да се изглади фалсификатот за некаквите живисуштества Словени: 

Се говори за „Персијанци и Словени“. Па овие се два многу големи народи. 
Само Персијанците се стари од старата ера, а Словените се појавуваат од V век н.е. 

Се поставува прашањето:од кога се појавиле овие живисуштества Словени ? 
Ова се потврдува и со писмата што ги имал пишено Константин Велики, кои 

се најдуваат кај Ото Цирер,8 од стр. 11... Константин Велики бегал кај татка си, кој 
                                                 
8 Otto Zierer, “Große illustrirte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes”, Herbig Verlag, 1893,München- Berlin.  
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бил во Триер... Тој бегал по долините Вардар-Морава-Дунав-Рајна. Тој во писмата 
никаде не говори за Словени, ниту Склавини=тн.Словени- тогаш све уште такви и 
немало. Тој пиши за друмот од Рајна...од Германија и Галија...Германи, Келти, Бел-
ги и Брити...грчко-римски дел на население...Германи, Илири, Траки, Маури и Пер-
сијци... Следи никаде не се говори за некакви било какви живисуштества Словени. 

Значи,на крајот на III-от и IV-от век немало Склавини-до V век без Словени. 
За Ларус (Склавините, Р.И.) им се „непознати на Римјаните до V-от век“. 
Следи Склавините се појавиле во V век и тоа вон Балканот-низ континентот.  
Кога Склавини немало во Подунавјето, не можело да има и на Заткарпати. 

Заткарпати има четири страни: Исток, Југ, Запад и Север, Никој не кажал од кој 
Заткарпати. Следи сите тн.словенски и тн.не-словенски народи да велат Словените 
потекнале од Заткарпати: Руси, Украинци, Романци и Унгарци со балканските тн. 
словенски народи, Хрвати, Словенци, Словаци, Чеси, Полјаци... Следи ждрепката... 

Меѓутоа, на никој не им текнало да пиши, Словените живееле токму на Кар-
патите, каде е можно да постои пештерско живеење. Инаку вон Карпатите, како 
Заткарпати, каде има високоподпотчвена вода, таму не е можно да се подигнат жи-
веалишта, а во подземја авторските Словени едноставно би се удавиле во вода. А 
најбитно е што на тие заткарпатски простори и нема траг од било какво огниште, 
куќа, камен на темел итн. Тие простори се населувани само после Јустинијан I. А 
ова се потврдува со доказите дека Киев, Новгород,Москва се многу векови по него.  

Напротив, Русите потекнувале од Заткарпати. Следи нивните Заткарпати 
останале само едни, на Балканот. Токму ова го потврдил киевскиот свештеник Не-
стор (11 -12).Тој запишал Русите потекнале од Илирија,која била само на Балканот. 

Меѓутоа, Русите никогаш не биле Словени. Ова се потврдува со доказот, тие 
биле само „роцки народ“, оти пишеле со рецки- тие не биле Словени туку Рецкари. 

Кога тие од Солунските Браќа,Константин и Методиј, го превзеле коинското 
(тн.грчко) слово тие се нарекле Словени. Само тие не биле словенски туку само ко-
ински, тн.грчки, Словени. Кога Русите за прв пат се изјасниле за Словени го пиши 
цариградскиот патријарх Фотиј. За него Русите се нарекле Словени во 860 година. 
Бидејќи Русите до 860 година не биле Словени, поимот Словени е најголема лага. 

Се вели, Словените го поминале Дунав со трска. И ова е лага, затоашто тр-
ската вирее само ако длабината на водата е до 0,5 м- трската бара воздух... Исто 
така, да се помине длабоката река Дунав, нејзиното корито мора да е равно како те-
псија, во спротивност, со потпаѓање на поголема длабина, тн.Словени со тн.трска 
би биле потонати- би се удавиле. Токму ова го разјаснил Густав Вајганд9 (1924) 
дека реката Дунав и во таа 1924 година не било можно да се премине. Значи, сé 
отпаѓа. Па берлинско- виенската школа ја продолжува борбата против тн.Словени. 

Следи Дунав не бил за преминување, и затоа тој се преминувал преку понто-
нски мостови, а двете страни на Дунав им припаѓале на Римјаните- па тие нив и ги 
контролирале. Токму затоа сите оние кои поминале, сите си платиле. Многу убаво 
Ото Цирер го опишува преминувањето на Готите, зашто тие си платиле- прескапо. 

Бидејќи Склавини немало во Подунавјето, со нив Римјаните немало потреба 
да склучат било каков договор. Напротив, со Готите, кои постоеле, имало договор. 

На стр. 283: „После неколку упади во Тракија (364-369), западните Готи, из-
гледа конечно се населиле северно од Дунав, на основ договорот од 369. година“. 
                                                 
9 “Ethnographie von Makedonien”...Von Prof. Dr.Gustav Weigand (1860-1930). Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924. 
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Меѓутоа, во ниеден римски извештај не биле забележани било какви Слове-
ни, кои тие при преминување за своето преминување би платиле како Готите итн. 

Следи, заклучокот, во историјата не се познати живисуштества Словени. 
За да се потврди дека тн.словенски народ никогаш немало во Подунавјето е 

доказот што двете страни од реката Дунав биле под контрола на Римјаните. Токму 
затоа сé што постоело од двете страни на Дунав било подигнато само од Римјаните. 

Винкелман-Гомолка,10 на стр. 58, 59, 60...се слики за докази/наоди од двете 
страни на реката Дунав. Следи текст на стр. 100...168 (исти градби како во Ефес 
Мала Азија и Херакле Битола)..., стр. 165, 166 итн., па стр. 190 споредба со Хера-
клеа Битола, стр. 191 три слики итн. Сé тоа било пред и за време на Јустинијан I. 

Следи заклучокот, сé што било во Подунавјето, ништо немало тн.словенско.  
На Белци северно од Дунав немало преселби на југ, на Балканот. Токму и за-

тоа секој оној кој пронајде наод/доказ за преселби (животно, растение...кола за пр-
евоз и дел од неа и нејзино колце, облека, носија, метал и неметал, пара, сад и било 
што) е за Нобелова награда. Меѓутоа, за историската наука наод/доказ и не е битен. 

За историчарите бил битен само јазикот, оти Словените говореле словенски 
јазик. Бидејќи историчари=историчари, ништо повеќе, Белците говореле еден ист 
јазик, а тој бил варварски=пелазгиски. На ваков јазик била пишана „Илијада“, која 
во III- иот век п.н.е. во Александрија била преведена на коине, кој бил дворасен 
јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Токму затоа Платон пишел на пела-
згиски јазик.Значи,во Елада, како во Македонија, се говорел варварски=пелазгиски. 

Макс Фасмер за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи, чија област во XII и 
XIII век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на 
Антите Тазиархос Доврагезас“. Антите и Склавините имале ист пелазгиски јазик.  

Прокопиј пиши: Склавините и Антите, „...И едните и другите имаат еднаков 
јазик, сосема варварски...“. Веќе се истакна, што пиши Приск за варварскиот јазик. 

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

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

Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент, 
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Значи, Хелените говореле со ва-
рварски=пелазагиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик кој во негово 
време бил коинизиран, турцизиран итн. Исто така, во песната Мани, поврзана со 
еладската историја до со кралот Отон, германски превод, е внесен и темниот вокал. 
А тој до денес бил само тн.словенски или на белата раса. Исто така, е и без датив. 

Бидејќи ваква била состојбата, тн.Германи ги одбегнуваат и ваквите автори. 
Дури со години го правев мозаикот,дека во Елада се говорел варварски јазик 

                                                 
10 Friedhelm Winkelmann und Gundrun Gomolka-Fuchs, “Frübyzantische Kultur”, Büchergolde-Gutenbe-
rg, Frankfurt am Main, Wien 1990 © Edition Leipzig 1987 Printed in the German Democratie Republic. 
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Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез 
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја 
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска. 
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат 
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бед-
ните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава пре-
става за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на 
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. 
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот 
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана 
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфило-
кијанците сé уште се Варвари“.Следи Кораис во 1850 година создава еладски јазик, 
службен само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики. 

Грчката историографија говори, дека Елада ништо немала со тн.словенски, а 
во неа само тој бил во употреба. Како инаку може да се сфати, кога Макс Фасмер 
пиши,  таму имало словенски топоними пред да се населата Словените.Токму затоа 
никогаш немало посебни народи Словени, туку тие биле едно единствено Пелазги. 

Неминовен е заклучокот дека Белците биле еден ист народ. Тие како повеќе-
божци имале една иста митологија, со исти богови,само на разни простори со разни 
имиња. Еве некои заклучоци од мојата книга, Египтјаните со словенска митологија: 

Египтјаните ги имале боговите Сварог и Дажбог, кои според авторите биле 
словенски. Вакви богови имале- според авторите- Словените вон Балканот, но не 
оние на Балканот. Следи Балканците биле само едно домородци и ништо друго. 

Следи „кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на домашните бо-
гови“. Ним со милениумски огништа тоа не им било потребно. Ова било во спроти-
вност на ненаселениот континент чии Келти биле Бриги и македонски колонисти... 

Континтенот бил населен со Бриги од Македонија и македонски колонисти. 
Меѓутоа, овде Словени не се според Слово=Реч, туку само едно: Склавини. 
Прокоп не го употребува поимот Словени, туку само Склавини- обласници. 
Се истакна, дека вон Балканот Склавини имало во V век, а Македонија VI в. 
Според Антолјак, “Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7 

година кога во изворите им изчезнува секоја трага“: според тн.византиски извори.   
Значи, Склавини имало на сите три континети. Склавини во Македонија оп-

стоиле само до 836-7 година, а во Македонија Склавините од 838 година изчезнале. 
Заклучокот би/е едноставен- тие во VI век се појавиле и во IX век исчезнале. 
И тоа не било/е сé: тн.домовина на Словените во Романија и Унгарија денес 

нема повеќе Словени. Тоа било што Романците биле латинизирани=семитиирани, 
со зборови на Семити (Црнци), а Унгарците дури и монголизирани=турцизирани. 

„• Проблем на Западот. Тешкотиите во кои се најдува Источното Царство се 
одразува на Запад каде се јавуваат побуни. Во Италија енергичниот крал Тотила 
поново го освојува скоро цело полуострово, вклучувајќи го Рим, измеѓу 542. и 547. 
година. Велизаровиот наследник Нарзес, на кого Јустинијан му го поверува, уз зна-
тно појачување, врховното заповедништво над Италија, му стоел на пат на Тотила 
(552). После поразот и смртта на Тејас (1. октомври 552), Византија се враќа опу-
стошена ослабена земја, однапред предодредена за селидба. Во Африка само благо-
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дарејќи на енергијата на гувернерот Јован Троглит, е загушена побуната на Бер-
берите (546- 548)“. 

Се говори за преселби. Пак, за да има преселби, мора да има проширена ре-
продукција, бројот да се зголеми. Во наведените векови во континентот можело да 
има само до проста репродукција. Бидејќи бројот на населението бил ист, како што 
бил тогаш, а континентот тек почнувал да се населува, немало потреба да се вршат 
преселби од пустиот без население континент. Меѓутоа, овде се говори за „Запа-
дните Словени завземаат, измеѓу Елба и средниот тек на Дунав територија која ја 
напуштиле Германите“. А па Германи никогаш немало- само одродени Склавини. 

Токму затоа состојбата била обратна, преселбите биле, останале и ќе продо-
лжат само со еден ист тек: од и преку Балканот во балканско-малоазиската Европа. 

Преселбите се вршат како што се поместува сувиот појас. Само за потсету-
вање житница за Балканот со Мала Азија бил Египет. Следи житница да постане 
Подунавјето. Ова говори дека сувиот појас е сé по на север итн. Токму затоа денес 
Европаните се сé потемни. Бидејќи ваква е состојбата, залудно се говори за народи. 

Токму пигментот европската наука го злоупотребува, за да докаже, дека има 
посебни словенски народи итн. Дури Европјаните си развиле своја антропологија 
која била само расистичка, затоашто за да се утврдат разликите се оди директно на 
t- тест, што не е допуштено. Значи, прво треба да се проверат дали групите случај-
но се составени, а не да се прават фалсификати. Па прво треба да се оди на F- тест. 

Во прилог се черепите. Европската наука измислила словенски черепи, што 
било повод да се истребуваат тн.Словени дури и за време на Хитлер. Меѓутоа, тн. 
германски черепи како склавински биле се и ќе бидат како склавинските, а и како 
на Русите, Склавини, 100% еден те ист народ со изродените Германи, Французи... 

Не случајно, Критјаните во старата минојска епоха имале тн.словенски (дол-
ги) черепи, а со промена на климата-таа е сé е потопла и со сé помалку ветришта- 
нивните черепи се отсловенчиле: Германите биле само 100% одродени Склавини. 

Бидејќи авторов на книгава се чуствува Бриг=Брзјак и Македонец, тој најпо-
веќе се занимава токму со неговата Македонија. Во Р.Македонија историски биле 
пронајдени ретки словенски черепи. Следи според фашистичката антроплогија на 
Германците, те. Хитлерова, Македонците никогаш не биле неандерталски Словени. 

Ама уште е појасно, што Критјаните во 1913 година го разбирале тн.словен-
ски јазик кој се говорел во Бугарија,11но не еладскиот=тн.грчки кој бил дворасен ја-
зик. Следи авторите да говорат дека тој бил близок на персискиот,а според други со 
арапскиот,а и звучи како романските јазици. Сите биле блиски на коине, кој бил на-
следник на староегипетски, како што бил новоперсиски на арамејски, а арапскиот 
бил вулгаренарамејски јазик. Од Египет со Месопотамија живееле Белци и Црнци.  

Иако е докажано дека Семитите биле Црнци, до денес Континенталците са-
ми си се лажат. А ова се врши само со цел да се заскрие вистината, дека роман-
ските јазици биле пелазгиско- семитски. Континенталците ја кријат вистината и за 
Готите дека тие биле Татари со Бог Асен.Па затоа нероманските јазици се и готски. 

„• Внатрешна политика на Јустинијан Почнувајќи од 555. Јустинијан сам 
одустанува од освојувањата. Години, финансиски тешкотии, лоши трупи го прину-
дуваат да премине во дефанзива. Да полесно би се спротиставил на варварите, на-
редува да се изгради, односно дополни, системот утврдувања, чии остатоци во Те-
                                                 
11 Со Букрештанскиот договор Бугари била принудена, таа да се откажи од Крит, што и се случило. 
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бес, Сетиф. Тимгад, на пример, предизвикуваат дивење. Од друга страна, неуспехот 
во надворешната политика не може да ги фрли во засенок оние трајни споменици 
како што се Кодекс (529), Дигесте и Иституција (533), кои претставуваат основа за 
нашето изучување на римското право, или како што се градењето на Света Софија 
и базиликата во Равена“. 

Јазикот, писменоста, градењето и сé друго било наследство на Белците, кои 
во леденото доба престојувале во Левантот. Бидејќи се говори за правото на Јусти-
нијан I, што продолжило со македонската династија, сé до Душановиот законик, а 
самиот Цар Душан се прогласил за Македонец, со два службени македонски јазици 
(коине и тн.старословенски јазик), врската се бара со белата раса, која стигнала во 
Индија...Кина...дури во Јапонија (Јапон=јап он: Јапет=Џафет, за Белец) со Сонце...  

Олга Луковиќ Пјановиќ,12 книга 3, од страна 5, во повеќе наслови, пиши за 
Душановиот закони како ведско право, а и за јазикот на Ведите како тн.словенски. 

„Опаѓање на Византиското Царство (565- 610). Византијците, кои на запад 
биле примени многу повеќе како освојувачи отколку како ослободители, го напу-
штаат, после Јустинијанова смрт (565), својот сон за поновно обединување на Рим-
ската Империја, и своите настојувања ги усмеруваат на источниот дел на царството 
од нови опасности. Годината 537. под името Авари, на Дунав се појавуваат народи-
те кои пред се Монголи отколку Турци Ујгури, а кое е можда експанзијата на Ту-
киу ги отерала од Азија. Веќе 567. тие склопуваат сојуз со Лонгобардите- кои се 
настанале во Панонија уште во VI век- и им помогнуваат да го уништат кралството 
на Гепидите. Ама наскоро тие сами ќе фрлат око во Панонија и од неа ќе ги исте-
раат Лангобардите, кои тогаш го отпочнуваат освојувањето на Италија (568). Ава-
ри, моќни соседи на империјата, захтеваат од Јустинијановите наследници да им го 
остапат Сирмиум и да плаќаат данок.После низ војни, Јустин II 571, Тибериј II 547- 
575. и 582, Маврикиј 600. се принудени да пристанат на нивните захтеви. Мир со 
Персијците, склучен 562. е прекршен 572, ама Маврикијевите војни походи го пр-
иморуваат Хозрој II да го прифати склучувањето на нов договор и да му отстапи 
еден дел на персиска Ерменија (591). Тоа било само примирје, оти 603. искори-
стувајќи ги тешкотиите со кои се најдувало царството (побуна на војската во Азија 
и Европа, востание 602, во кое Маврикиј е свргнат од престолот од нискиот офицер 
Фока), персискиот крал поново отпочнува војна, превзема низ успешни офанзиви и 
продира до Калкедон (604- 609). Словените не се задоволуваат со пустошење на Ба-
лканското полуострово околу 580, туку на него се настануваат. ‘Во третата година 
на власта на царот Тибериј, пиши Јован Ефески, проклетиот словенски народ го пр-
еплавил царството. Тој ја преминува цела Грција, провинцијата Тесалија и Тракија, 
завзема многу градови, ги пустоши, пали, плачка и освојува земја и во неа се на-
станува без икаква бојазност, како на сопствено тло“. 

Се истакнаа Аварите. Тие како Монголи страдале многу повеќе од чумата 
отколку Склавините, кои како Белци со домашни животни биле многу поотпорни. 
Како што Аварите настрадале, тоа се случило и со други Монголи кои преку Дунав 
слегле на југ, на Балканот.Како доказ се наведуваат и Узите (1064), кои ја поминале 
реката Дунав и на Балканот сé уништувале. Меѓутоа, нив болестите ги истребиле, 
што не се случило со дунавските Склавини, кои биле само римски граничари. 

Крвната група АВ потврдува од кога биле дворасни бракови (Адамо-Витни). 
                                                 
12 Олга Луковиќ Пјановиќ, „Срби...народ најстарији“, ИПА „Мирослав“, Белград, 1993, 1994,1994. 
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Затоа сé додека имало легии, немало гранични единици. Кога се преминало 
на гранични единици, тогаш Јустинијан I оформил гранични единици, а тие биле 
области=склавини, но не провинции на латински на многу поголеми области. И за-
тоа на тие гранични единици имало колонизирани свои луѓе. Па се говори вон гра-
ниците се говорел варварски јазик, а во царството латинскиот- тогаш не бил коине. 
А и затоа како цар постанува лице од мешан брак на Склавин (Варвар) и Ромеец. 
Тој бил Фокас (602-610) од династијата на Јустинијан.Следи сé било само ромејско. 

Се истакна: „востание 602, во кое Маврикиј е свргнат од престолот од ни-
скиот офицер Фока“:Фока како „низок офицер“ бил „полуварварин“ (Острогорски). 

Се кажа: „...пиши Јован Ефески, проклетиот словенски народ го преплавил 
царството. Тој ја преминува цела Грција, провинцијата Тесалија и Тракија, завзема 
многу градови, ги пустоши, пали, плачка и освојува земја и во неа се настанува без 
икаква бојазност, како на сопствено тло“. Овде редоследот е: цела Грција (Елада), 
Тесалија и Тракија.Значи, Склавините не се оние кои навлегуваат од север низ Тра-
кија во Тесалија и Елада, туку обратно. На припомош е картата, на истата стр. 294. 
На неа се зацртани на Запад Илирик- северно од Дирахион (Драч)-, а на Исток Тра-
кија. Бидејќи не се споменува Илирик, редоследот бил Елада, Тесалија и Тракија. 
Со наводов Елада била склавинска. Склавинска станала и Епир.Не случајно, и Драч 
(548) бил склавински. Меѓутоа, никој до денес не сака да пиши Еладците, Власите 
и Албаните биле Склавини. Ама затоа сé таму било само склавинско=тн.словенско.  

„Ираклиј и обнова на Византиското Царство (610- 641). Источното царство, 
доведено до работ на пропаста, го спасува Ираклиј, картагински егзарх, кој поста-
нува цар 5. октомври 610. година. Да би воспоставил ред во земјата, е принуден да 
им дозволи на Персијанците да го завземат Ерусалим, мај 614 (земање реликвиите 
на Христовиот крст), и го освојува Египет после падот на Александрија (619); исто 
така на Словените им остава да го пустошат Балканот (617- 619) а на Аварите да го 
плачкаат предградието на Цариград (617). Војната која ја води од 622. до 625, а по-
тоа од 627. до 629., се завршува со поразот на Хозрој II кај Ниниве (12. декември 
627) и со неговата смрт 24. февруари 628. година. Ираклијевиот углед е така голем 
да тој зема титула басилеус. Аварите, кои поново го опседнале Цариград (крајот на 
јуни 628), ‘Ромејите победуваат на море во Златниот Рог 10. јули 626. година. Ме-
ѓутоа, Словените конечно се настануваат во Македонија и во Грција каде обра-
зуваат склавинии. Од друга страна, Запад му измакнува на царството. Од 568. до 
572. Лангобардите ја освојуваат Италија без тешкотии, после залудното покушу-
вање да им се спротистави на Франките. Почнувајќи од 584. под мошне значајни 
кралеви, Лонгобардите ја учврстуваат својата превласт на полуостровото. Ама ни-
вниот окрутен освојувачки став, одбивање секое мешање со домородците до крајот 
на VIII век, нивниот повик преминување во христијанската вера (измеѓу 653. и 661. 
под власта на Ариперт I) му овозможува на царството во Италија да ги задржи не-
кои поседи, додека своите поседи ги губи во Шпанија под власта на Сизебут и Сви-
нтил (измеѓу 612 и 629)“. (Б=в, Василеус=Василе..=ва силе=с ил=Ил: Σ=с, Р.И.)  

Биолошки не е можно, од исти простори да потекнуваат две различни раси. 
Ако Словените биле Варвари, тие не биле поморци. А овде се поморци. Ова 

говори, Склавините биле само домородци, а и се бореле за повеќе слобода и права. 
Сите побуни биле ништожни во однос на оние во Ника:„(побуна Ника,532)“.  
И во Македонија и Елада се образувале склавини- без тн.словенски народи. 
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Народен бил тн.словенски јазик, а службен латински јазик. Пак, коине ста-
нал официјален јазик само како христијански, а единствен со Ираклиј (610-641). 

Во Македонија, додека не бил единствен јазик коине со своите теми, обла-
стите биле нарекувани склавини=с клав ин и: клава, без в клаи=клај, на битолски. 

Не Словени, туку Склавини, а вакви имало до реката Рајна, а на склавински 
јазик=говор говорел и пишел Константин Филозоф; Методиј на истиот преведувал. 

Само со јазикот коине во Македонија Склавините од 838 година изчезнале.  
„Христијанството после селидбата на народите. Поделбата на царството, кое 

постанало уште видливо после Јустинијановото неуспешно покушување да го об-
нови, а на исток, после Ираклевата победа, развиток на едно грчко, односно визан-
тиско царство, го потврдиле и потенцирале размимолажењето кое, веќе од крајот на 
IV век било створено измеѓу двете половини на христијанскиот свет. Секоја поло-
вина од сега понатаму ќе живее со свој живот- мада контактите се одржуваат- све 
додека најпосле 1054. шизмата не го означила нивното конечни расцепување. 

На исток црквата е потчинета на државата. Царод донесува закони во верски 
прашања; тој свикува собор, именува патријарх (од V век римска, цариградска, 
антиохиска и ерусалимска патријаршија е со апостолско потекло); тој и интерве-
нира во изборот на папата. Меѓутоа, верското единство на Византиското Царство 
трпи жестоки напади и најезди, нарочито сасанидските. Источните провинции, не-
доволно заштитени, тешко оданочувани, изложени на злоупотреби на власта, најду-
ваат прилика во големи христолошки расправи да дадат одушки на своите парти-
куларистички настојувања и своето политичко противење да го прикриваат со сво-
ите верски тврдења. Сирија и Египет се колевки на два главни ереси на V век: не-
сторијанска ерес (која му припишува на Христо човечка природа одвоена од него-
вата божанска природа и која во Богородица не гледа мајка божја туку Христова 
мајка);та ерес,која го шири антиохијската школа, осудена на соборот во Ефес 431. а 
подоцна се распрострила во Персија на Сасанидите и све до Индија; монофизитска 
ерес (која му припишува на Христо само боженска природа), настанала во крилото 
на александриската школа, е осудена на Халкедонскиот собор 451; таа ерес, која Ју-
стинијан ја сузбија а Теодора го подржува, ја прифатиле александријските и антио-
хијски патријарси наспроти цариградските. Масата на Исток страсно ги прати овие 
расправии. Тие имаат голем одек и во манастирите и меѓу многубројните испосни-
ци на сириските и египетските пустињи кои најчесто ја одбегнуваат контрола на 
црквата. Во нив се вмешани и царевите; едни го прифаќаат ересот (бојажливото не-
сторијанство на Теодосиј II), други ги прогонуваат(Јустинијан I, Тибериј II); поне-
когој, како Ираклиј, залудно бара помирливи решенија (монотеизмот кој патријар-
хот Сергеј го дефинира 616. како ‘единствена енергија која во тренот на акција се 
става изнад двете природи обединети во личност на Христо и која го наметнува 
ектезис од 638)“. 

Со расправите се потврдило дека христијанството било наследство на стари 
традиции, а не дека постоел...Мојси...Исус Христос, Јован Крстител, Павле и Петар. 

Римскиот папа Никола I (858- 867), пренесувајќи го официјалниот став на 
Римо-католичката црква во поглед на приматот на христијанските цркви во Источ-
ната и во Западната екумена, уште во далечната 859 година изјавил: „Римската ку-
рија за вистински цркви ги смета оние што беа основани од апостоли, како што се- 
македонската,римската, антиохиската и александријската црква“.(Охридската, Р.И.) 
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„На запад црквата, која се поистоветила со царството, не изчезнува заедно 
со него. Христијанството се повлекува во градовите каде бискупот, кој постанал 
едина власт покрај својата духовна улога, врши и должност управувач и судија. Ко-
га варварите се населиле во царството, тој го вложува цел свој труд да ги преведи 
нивните водачи во христијанството, а после тоа, да им обезбеди подршка на црква-
та. Завозврат, варварските кралеви ја помогнуваат црквата во борба против паган-
ството и ересите, ја штитат и даруваат, ама неа и го наметнува туторството кое е 
често тешко и водат главен збор при прилика на изборот на бискуп“. 

Значи,Варвари само со варварски јазик, а без христијанскиот латински јазик. 
„• Со најезда на варварите се отворуваат нови можности за ширење на мона-

штвото. Од Ирска, која ја превел во христијанството свети Патрик на средината во 
V век, монаштвото во примитивен облик, благодарејќи на верската ревност на све-
тиот Колубан, ги освојува во VII век келтските земји, франковото кралство, герман-
ските земји, Италија на Лангобардите. Се подигнуваат манастири (Ликсеј 610, Сен- 
Гал 612, Бобио 615). Во Галија учениците на светиот Колумбан завземаат повеќе 
бискупски столици. Во Италија Бенетикт од Нурсија (околу 480- 543) негува друг 
облик монаштво. Со потекло од имотно семејство, се образувал во Рим каде студи-
ра книжевност и право, води испоснички живот а потоа го основа, на молба на 
своите ученици, манастирот Монте-Касино за кој се составува 529. прва верзија на 
текст на утврдени правила. Манастирите на запад ги прифаќаат тие бенедикански 
правила, кои поставуваат равнотежа измеѓу молитвите и работата и даваат точна 
оцена на човечката можност, а после доаѓањето на калуѓерот Гргур на папски пре-
стол, постанува драгоцено орудие за преводување на варварите во христијанството. 

• Покрај настојувањата на Лав I (440- 461) да ја спроведе папската полити-
ка, улогата на папството останува безначајна до крајот на VI век. Претензиите на 
папите, наследници на светиот Петар, да воспостават духовната превласт наидува 
на непријателски став на националните цркви на запад и патријаршијата на исток. 
После обновувањето на царството Јустинијан го претворува седиштето на римската 
црква во византиска епископија, го потчинува папата на царот. За казна поради не-
покорување на Јустинијановите волји, Силвериј во март 537. е одведен во ропство, 
а Виглиј ноември 545. е грабнат од Рим и стражарно е спроведен во Цариград. Ама 
наездата на Лангобардите кои (568- 572) го ослободува папството од царското ту-
торство, јакнее позицијата на врховниот поглавар на црквата. Оставајќи како едини 
бранител на Рим од новите завојувачи, Григор Велики (590- 604) сака да ја искори-
сти поволната ситуација. Тој ја проширува својата власт на бискупијата и свеште-
нството во Италија, одржува редовни врски со Галија, Шпанија и Африка, превзема 
покрстување на Лангобардите и, преку калуѓерите на бенедиканците, ги преведува 
Англите и Сасите во католичка вера. Годината 597. се основа надбискупија (прима-
тско седиште 601) во Кантербериј на чело со монархот Августин, ама отпорот на 
ирските мисионери и приврзеност на паганството го успоруваат до крајот на VIII 
век припојувањето на Велика Британија и Ирска на римската црква. Под наслед-
ниците на Гргур Велики англосаски монаси Вилфрит, Вилиброрд и Винфрид (Бо-
нифациј) ја покрстуваат Германија. Со својата мисионерска дејност папството по-
ново стекнува духовна превласт во однос на исток, а неговите огромни добра (па-
пата е главен земјопоседник во Италија) и власта над Рим, му осигуруваат световна 
власт. Овој повратен престиж, меѓутоа, озбилно го загрозува во VIII век амбицијата 
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на лангобарските кралеви кои, преминувајќи во христијанство, сакаат Италија да ја 
претворат во лонгобарско кралство и да го завземат Рим. Лиутпранд (714-744) се 
служи со убедување. Неговите наследници, Рачиз (744- 749), а нарочито Аистолф 
прибегнуваат на сила. Годината 751. Аистолф ја завзема Равена и тргнува на Рим. 
Папата Стефан II,во зимата 753- 754,оди во Понтион да го преколни Пипин Малиот 
за помош. Франковиот крал, кого папата поново го миропомазува (753), се обвр-
зува дека ќе се заземи на ‘Свети Петар’ да му ги врати територииите кои ги запо-
седнале Лангобсрдите.Пипин 755. и 756. се спуштил во Италија, го победил Аисто-
лф и го приморал на основ на ‘даровницата на свети Петар’ да ги остапи Равена, 
Перуѓа и Рим, кои ќе образуваат наследство на светиот Петар, зачеток на папската 
држава“. (Перуѓа, според Перу + н = Перун, според и со државата Перу, Р.И.) 

Се истакна: „За казна поради непокорување на Јустинијановите волји, Сил-
вериј во март 537. е одведен во ропство, а Виглиј ноември 545. е грабнат од Рим и 
стражарно е спроведен во Цариград“- тн.Константинова даровница е фалсификат. 

Се говори за „зачеток на папската држава“. Само најново, само во VIII век. 
Се кажа и: „Под наследниците на Гргур Велики англосаски монаси Вил-

фрит, Вилиброрд и Винфрид (Бонифациј) ја покрстуваат Германија“. Следи да се 
изврши покатоличување на Склавините,кои постануваат само Католици=Германци. 

 
ПОСЛЕДИЦИ НА СЕЛИДБАТА НА ВАРВАРИТЕ НА ЗАПАД 
 
„Препирката измеѓу ‘германистите’ и ‘романистите’ долго го спречувало да 

се донесе објективен суд за селидбата на варварите на Запад; германистите во нив 
виделе елемент кој ќе ја подмлади едната цивилизација во опаѓање, а романистите 
го истакнувале само нивното рушилачко дело. Оскудните пишани податоци со кои 
располагаме за изучување на овој приод отвориле широко поле на своите можни 
хипотези, па ни денес не наоѓаме одговор на многу прашања. 

Политички и економски последици. Е познато дека, изузев фраковото крал-
ство, ниедна политичка творевина на варварите не се одржала после VIII век. Очи-
гледно дека варварите оставиле зад себе гомила материјални рушевини. Меѓутоа, 
не се верува дека, без обѕир на често произволни на заклучоците на топонимијата и 
археолоогијата, предизвикале, освен во органичените подрачја, и најмалку етнички 
пореметувања. Бидејќи е поминат критичниот период на V век, старата економска 
структура поново се појавува. Како во доба на позното царство, земјата останува 
главен извор на богатствата и моќта. Малиот слободен посед, alod, само изузетно се 
одржува. Вообичаениот тип поседи есте вила (villa), голем посед кој го обфаќа вла-
стелинскиот дел (mansus indominicatus) и парцели или мансуси на колонии. Проце-
сот, кој веќе од IV век покажувал тенденција поседот да се претвори во ‘потполна и 
самостојна клетка’, се продолжува и понатаму, ама не се претвора во автархија. Па-
ричниот систем останува ист, мада треба да се земе во обѕир несташица, а потоа 
опаѓање на вредноста на златната монета и на средина на VII век појавата на сре-
брената пара на англо-фризијско потекло (sceattas). Трговијата е неразвиена след 
слаба производност на варварскиот Запад, ама не изчезнува. Бар до VI век меро-
виншката Галија и понатаму увезува од Византија и од Исток со посредство на 
источните трговци, луксузни предмети, прехрамбени производи, папирус, балсам. 
Меѓутоа, селидбите отворуваат нови патишта на трговијата: пат Дунав- Црно море, 
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копнени и поморски патишта со кои Фризите оделе кон Скадинавија, на Британ-
ските острови и Крим“. (sceattas, е=и, скитас=скиташ, а=о, скотас: скит=скот, Р.И.)  

Значи, преселбите продолжиле по Вардар-Морава-Дунав-Рајна во меровин-
шка Галија,носејќи:„луксузни предмети,прехрамбени производи, папирус, балсам“. 

„Основни орудија и начин на обработка и производство, познато уште во 
антиката, се задржале и понатаму, ама Германите воведуваат на запад плуг на трка-
ла кој е подесен за обработување на тешка земја на северна Европа, а нарочито на-
чинот на преработка на железото, кое Франките го применуваат при прилика кова-
ње оружје по својот квалитет (долги челични мечеви изработени со калење)“. 

За да се дојде до плуг со тркала бил долг процес на развиток. Токму и таков 
имало само во Источното Средоземје. Затоа само тамошните луѓе до плуг со колца. 

„Културни последици. Класичниот јазик и култура се во потполно опаѓање. 
Тој процес донекаде го успорила античката школа која живеела до VI век. Грчката 
култура нестанува во Галија на крајот на V век и најдува уточиште на Сицилија, 
додека во Африка, кај некои христијани,се одржала само како елемент на опозиција 
спрема владарската надмоќ. Само просветените кругови, и црквата ја задржале упо-
требата на книжевниот латински јазик. Меѓутоа, во парохисјките и епископските 
школи нема место на класични книжевности, и тек на крајот на VII век или поче-
токот на VIII век манастирите постануваат живи интелектуални средишта. Уметни-
чкиот допринос на варварите, кои нам ни ги откриваат ризниците на Турне, Гурдон 
и Гваразар (вотивни круни на Свинтиле и Рецесвинте) е неспорен, мада техниката и 
украсите (животински или геометриски) со нивниот клеточното и дамаскинираното 
златарство работени по углед на Иранците, Сарматите и Скитите од брегот на Црно 
море со кои Готите биле во допир. Во Галија и Шпанија архитектурата, во поглед 
на планот и орнаментиката, е надахната со византиската традиција“. 

Се истакна: „Грчката култура нестанува во Галија на крајот на V век и нај-
дува уточиште на Сицилија“. Следи Галија била тн.византиска- само македонската. 

Варварите не биле дивјаци, туку тие биле само едно Белци со својот народен 
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Тие биле само наследници на античките 
Македонци, Возовновеното Македонско Царство, тн.Византија, само со својот вар-
варски јазик. Ним како население вон Римското Царство не им било потребен лати-
нскиот јазик, а коине следи од VII век како македонски- двата се мртви јазици-,  
туку само својот варварски. Континталците прават фалсификат и за поимот Варари.  

„Изгледи на иднината. Почнувајќи од VII век се појавиле знаци на обнова. 
Дефинитивно освојување на римскиот свет, све појако е изразен источниот кара-
ктер на Византиското Царство, ‘определевање за папството на Запад’, а наскоро и 
арапските освојувања и даваат на северна Европа надмоќност која дотогаш ја ужи-
вало Средоземјето. Почнувајќи од VI век Ирска му открива на европскиот контине-
нт еден аскетски вид христијанство, чија строгост ги погодува духовите воспитани 
по римскиот углед, ама кој му отвора пат на бенедиканското монаштво (мнозина 
колумбански манастири ги прифаќаат правилата на светиот Бенедикт). Последните 
години на VII век се создава во Англија ново огниште на цивилизација. Под окрила 
на римските мисионери, манастирските и епископските школи во Кент, манастири 
на Нортумбриј (Вирмаут, Џеро) постануваат чуени средишта на верски и хумани-
стички култури. Освен тоа, Англија излегува од изолација на која и до VII век и се 
наметнал нејзиниот начин на снабдување. Содржината на ризницата во Сант Ху и 
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Кронадал (златна и сребрена пара, накит), сведочи за животот на трговската делат-
ност, како и за даровитоста на нејзните златари. Уметничкиот препород до кого ќе 
дојде во VIII век на многу нешто има да и се заблагодари на Англија“. 

Се кажа: „Почнувајќи од VI век Ирска му открива на европскиот континент 
еден аскетски вид христијанство, чија строгост ги погодува духовите воспитани по 
римскиот углед“. Аскетството било наследство на повеќебожесвото на белата раса, 
која стигнала во Индија... Следи тој аскетски живот бил македонски повеќебожен. 

Стои за напредок на Англија. Таа, како Ирска, била македонско наследство. 
На стр. 298 е насловот Каролинско Царство, а на стр. 299 е карта со Кароли-

нско Царство во VIII и IX век. Во неа се најголеми фалсификати за Словени. Тие се 
источно од Чешка, а северно од Аварите кои се северно од Дунав, а јужно од Дунав 
се Бугарите. Западно од Чешка е Каролинското Царство со Саксонија и Баварија... 
Никаде ги нема Склавините кои Бонифациј во VIII век источно од реката Рајна ги 
покатоличувал. А ваквото покатоличување станало погерманизирање, а никогаш до 
Лутер немало германски јазик. Во овој германски јазик влегол и готскиот кој бил 
монголски,само вулгаренкоински.Меѓутоа, покатоличувањето=погерманизирањето  
продолжило и во следните векови, сé до XIX век, до сосе Хитлер, а и денес. Следи 
заклучокот, Склавините се изчезнати од тн.германски простори, а се појавиле тн. 
Германи кои и никогаш не постоеле. Меѓутоа, Склавините биле еден народ со еден 
тн.словенски јазик до денес разбирлив, а тн.Гермнци и денес не се народ затоашто 
тие меѓусебно до денес не се разбираат. Тој тн.германски народ е најголем фалси-
фикат со својот трорасен јазик, срам за Белците, уништувачи на склавинскиот род. 

Како што никогаш немало тн.Словени северно на реката Дунав, и во картата 
нив ги нема. И затоа Подунавските простори биле само тн.византиски=македонски. 

 
КАРОЛИНСКО ЦАРСТВО 
 
„Создавање на Каролинското Царство. Бидејќи ја учврстил каролинската ди-

настија со освојувањето на Септиманија и Аквитанија и провел победнички походи 
против Сасите (753, 758), Пипин Малиот септември 768 го поделил кралството на 
своите синови: Карломан и Карло. Со смртта на Карломан, 4. декември 771, Карло 
(Карло Велики) постанува единствен наследник. 

Карло Велики. Ајнахард, кој 791. или 792. е примен на дворот во својство на 
‘храненик’, потоа постанал личен секретар на Лудвиг Побожни, а веќе 817. Лотар-
ов советник, напишал дело Животот на Карло Велики, кој претставува неоценлив 
извор за запознавање на овој крал на Франките и неговата власт. Ајнхард го слика 
Карло Велики како човек со снажно тело, тркалезна глава, крупни, живи очи, а како 
таков го претставува на коњ, и мала статуа во музејот Лувр. Биографот исто така 
изнесува наклонетост на својот господар спрема телесните вежби; ја пофалува не-
говата пристапност, искрена побожност, интелигенција, радознал дух кој го гони 
до потполно признание на своето образување со узучување на латински и грчки ја-
зик и слободни вештини. Тој неа порекнува неговата храброст, ама признава дека 
неговата природна благородност и длабока хуманост го наведуваат да бара мирни 
решенија пред но да стекне слава на бојното поле“. 

Кога Карло Велики бил неписмен знаел само варварски=тн.словенски јазик. 
Се потврдува, Александријскиот коине за Рим имал важност до со VIII век. 
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„Освојувања на Карло Велики. • Па ипак, судбината на овој мирољубив вла-
детел досудила стално да војува. Секоја, или готово секоја година, на почетокот на 
летото значи почеток на војните операции во кои учествуваат сите слободни луѓе 
кои со наредба се повикуваат во војска (позив на војна). Овој позив е обврска за се-
кој, во противно, се плаќа глоба до шеесет су. Секој самиот си ги сноси трошоците 
околу опремата, храната и превозот. Ама наметите постануваат така тешки да крал-
от мора да пристане на компримис. Годината 808, се обврзани лично да му служат 
војска само поседниците на четири мануси и кралските вазали (vassi dominici); 
останатите се здружуваат и испраќаат во војска еден наоружан војник на четири 
или шест мануси.   

• Војни пред крајот на VIII век, водени често со недоволен број на луѓе, 
имале со цел уништување на лангбардиската моќ, конечно териоторијално утврду-
вање на кралствата и учврстување на границите. 

Во условите слични на оние во кои војувал неговиот татко, Карло Велики 
интервенира во Италија. Дезидерија, крало на Лангобардите од 750. водел спрема 
папството иста политика како пред него Аистулф, ја сочувал својата дедовина и пр-
евзел нови освојувања. На мајчиното навалување Карло Велики најпрво склопил 
сојуз со Лангобардите, ама 722. реши да се одзазове на повикот на папата Хадријан 
I. Во пролетта 773. тој оди во Италија, и Дезидерија, кој се зачврстил во Павиј, го 
принудува на предавање (јуни 774); потоа го отерал од кралството со железна кру-
на на лангобардските кралеви и се појавил во Рим како ‘римски патрициј’. Шести 
април 774. му ја повратил на Хадријан I даровницата која неговиот татко му ја дал 
на Стефан II април 754. Истовремено тој истапува како наследник на Лангобар-
дите, 786- 787. го запоседнува кнежеството Беневент и се оглушува за папиниот за-
хтев да му се одобри припојување на тоа војводство. 

Во Активанија војводата Гуналд се побунил 769. Со брза интервенција е во-
споставен ред, ама самото прогласување на Лудвиг за аквитански крал (781) му 
овозможило на Карло Велики Активанија потесно да ја врзи за централната власт, 
почитувајќи го во ист мах автономистичкото настојување. Спрема Баварија тој во-
ди слична помирлива политика. Бидејќи војводата Тасилон бил принуден да при-
знае дека ги прекршил своите вазални обврски, е оптужен за издајство, е заточен во 
манастир (јуни 788), а неговите земји се припоени. Ипак, војводството ги задржува 
своите граници, индивидалност и верско единство. (Тасилон=та силон, Р.И.) 

• Учврстување на границите е главна грижа на Карло Велики. Да би ја от-
клонил опасноста која, на северните граници на кралството, претставува соседство 
на независни, војноборни, уз тоа пагански народи, франачкиот крал тргнал во две 
војни походи против Сасите 772. и 774. година. Сасите привидно се покорувани, 
ама го отфрлуваат јаремот чим за тоа би им се укажала прилика (773. и 776). Ве-
сфалскиот водач Видукинд 778. стапува против Франките во борба, која се завр-
шува со негова капитулација, со примање на христијанството и со крстењето 785. 
година. Саксонија тогаш е подвргната на строг режим. На основа на една сурова 
наредба (капитулариј) се казнува со смртта со одбивање на крстење, непослушност 
спрема кралот и вопште секое покушување враќање на паганството. Побуна избива 
поново 793. година. Е загушена 797. изузев во Вимодиј, на крајниот север, каде на-
селението пружа отпор од 798. до 804. Во останатата Саксонија режимот на спора-
зуми е режим на принуда. Сега каролиниските поседи се пружаат до Лаба, а со 
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освојување на Фризија (784- 790), северната граница од устието на Рајна се поме-
стува на устието Везер“.(Видукинд=виду кинд, Р.И.)  

Кога е збор за „пагански народи“, тие се само склавински- непокатоличени. 
Следи склавински биле ...Саксонија...Фризија (Бригија)...Баварија... 
„Со запоседнување на Баварија и Саксонија Фракните доаѓаат во допир со 

словенскиот свет. Додека на крајиниот север Ободритите спонтано се покоруваат 
(785), е потребно неколку војни походи да би се излегло на крај со останатите пле-
миња. Словените од Корушка, кои биле поврзани за Баварското војводство и пред 
него што Франците го завзеле, припаѓаат под франковата хегемонија и пристанува-
ат да го примат христијанството. Останатите народи остануваат верни на паган-
ството“. (Меѓу реката Рајна и Корушка постоеле и денес има многу простори, Р.И.)  

Без нагли скокања,100% тн.Германи биле 100% само Склавини=тн.Словени. 
„Поопасни се соседите Авари, кои на крај на VIII век све почесто ги напаѓа-

ат источните граници на кралствоти. Во летото 791. Карло Велики го пренесува бо-
иштето на нивн тло. Под водство на Пипин, кралот на Италија, 796. јака војска го 
завзема нивниот ринг (утврден градски бедем) и присвојува све што во текот на два 
века оплачкале. Преведувањето во христијанство се спроведува мошне опрезно и 
успешно. 

Јужните граници ги загрозуваат муслиманите од Шпанија. Прв воен поход 
против нив се завршува со потполен пораз. Во Ронсевалскиот кланец (15. август 
778), Баските изненадно нападнале и до нозе ги победиле (смрт на Ролан, грофот на 
Бретањската марка) заштитниците на главната војска.Следните години сите напори 
на Карло Велики се усмериле кон Каталонија. Барцелона се предава 801. Со падот 
на Пампелун 806. дошло до покрување и на Навара. Шпанската марка, образувана 
од територии завземени јужно од Пиринејите, ги штити Аквитанија и Септиманија 
од упади на муслимани. 

На запад Бретањската марка,веројатно создадена за владата на Пипин Мали-
от, со тешка мака го совладува бунтовното население. Походите од 786, 799. и 811. 
ја приклучува таа марка на териоториите поверени на Карло Младиот 790, како и 
реорганизацијата која ја спровел гроф Ги на крајот на VIII век, довеле само до при-
видно покорување на Бретонците. 

Франките, кои настојуваат да ги заштитат своите граници на копно, мораат 
да се чуваат и од море. На Средоземно море, со помош на италијанската и прова-
нсалската флота им се овозможува да се спротистават на нападите на гусарите му-
слимани од Шпанија и Африка. Меѓутоа, пред 800. уште не постој регуларна флота 
која би го штитела западниот брег од скадинавските плачкаши познати под зедни-
чко име Нортмани или Нормани. На своите бродови без палуба (снек к јур), Данци-
те се појавуваат на бреговите на Атлантик и Ламанш на почетокот на IX век (810. 
истоварување во Фризија). Карло Велики лично оди 811. и 812. во инспекција на 
флотата во Булонј-сир-Мер, наредува да се обноват градските бедеми и оспособи 
Кулата на заповеди, Калигулин светилник. И покрај овие настојувања, кралството и 
понатаму не е доволно заштитена од море. (Нортман=нор т ман... мина=луѓе, Р.И.) 

Западно Царство. Заблагодрувајќи на големите освојувања и престижот сте-
чен со интевенциите во Италија, Карло Велики постанува господар на Запад, а от-
како во Византија бесправно владее Ирена (797), во неговите раце стварно е власта 
на западниот христијански свет. Кога 799. папата Лав III постанал жртва на заго-
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вор, му се обратил на Карло Велики за помош. Карло Велики оди за Италија во 
есента 800. На Божиќ, во базилката на Свети Петар, во присуство на народот, папа-
та го крунисал за цар на Римјаните. Подоцна, да би го предухитрил негодувањето 
на Византија, тој ќе настојува да прикаже дека свеченоста е организирана без не-
гово знаење. Во секој случај, Карло Велики до својата смрт (28. јануари 814) ја сме-
та царската функција каки лична и доживотна. Сходно на франачката традиција, тој 
806. го поделил царството на своите три синови: Карло, Пипин и Лудвиг. Тоа што 
целокупното царство го наследил Лудвиг, било повеќе случајна околност (прерана 
смрт на двата постари браќа 810. и 811) отколку желба на Карло Велики. 

Лудвиг Побожни и христијанско царство (814- 830). Царството на Каролин-
гите, уште трошна творевина, загорозено од надвор, разгибано одвнатре, му припа-
днало на влададелот за кого историчарите, споредувајќи го со останатите владете-
ли, донеле можда неправилен суд. Па ипак мора да се признае дека неговото ши-
роко образование, човечка особина, побожност која му донела надимок Побожни, 
не можеле да ја надохнадат неговата слаба волја. Импулсивен, недоследен, тој до-
несува противречни одлуки и прифаќа туѓи решенија. Чим Лудвиг стапил на пре-
столот, неговиот црковен советник Вала, корбијски опат, го придобил за идејата, со 
која се заносувал Карло Велики, за едно царство кое во христијанството би нашло 
залог за своето единство а во царевата личност задолжителен бранител на интерсот 
на црквата. Да би се оваа одлука остварила, е потребно чинот на миропомазување 
да е верски карактер на царското достојнство и да се напушти франковата тради-
ција поделба на царството. Во таа цел, октомври 816, папата Стефан V пристапил 
во Ремс со поново крунисување на Лудвиг Побожни, а со одредбата од 817. Лотар е 
признат за единствен наследник на Царството, е земен како совладател и му се под-
редени браќата: Пипин, кралот на Аквитанија, Лудвиг, кралот на Баварија, и брат 
од стрико Бернард, крал на Италија. Ама бидејќи од другиот брак на Лудвиг Побо-
жни со Јудит Баварска се родил 823. четврт син, Карло, поново е доведен во праша-
ње актот од 817. година. Царевата одлука на тој син да му се даде едно кралство 
(Собор во Вормс 829) доведува, април 830, до побуна во која се вмешани Лотар, 
Пипин и Лудвиг. 

Каролинска цивилизација. Совренените термини со кои, во недостаток во 
подобри, прибегнуваме да би ја дефинирале организацијата на каролинското цар-
ство, не одговараат на стварноста. Римскиот поим држава, кој нестанал во доба на 
селидбата- а тоа значи цел комплекс институции изградени во цел заштита на за-
едничките интерси- тешко може да оживее во ‘христијанската монархија’, која пр-
еурането е заснована на клерот на Карло Велики и Лудвиг Побожни. Ширењето на 
вазалскиот систем и недостаток на бројното и оспособеното административно осо-
бје претставува главна пречка. Ама заслуга е на Каролинзите што бар покушале таа 
идеја да ја остварат, што настојувале нередот наследен од Меровинзите да го за-
менат со режимот во кој би владеел ред“. 

Се истакна дека Меривинзите биле Македонци со македонски традиции итн. 
„Ново општество: ширење на вазалскиот систем.Инстинктот кој ги гони сла-

бите да побараат помош на моќните е одлика на сите времиња. Веќе од VIII век е 
вообичаено вазалот (vassus, vassalus) е назив на штитеник, додека неговиот зашти-
тник се вика сениор. Врските кои ги соединуваат се предмет на посебен ритуал. Ва-
залот му се препорачува на својот сениор ставајќи ја својата рака во неговата: тоа е 
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чин примање обврска на кој, од 760, се додава и полагање заклетва на верност. Под 
Меровинзите, покрај заштита, сениорот му дава на својот вазал феудален посед (be-
neficum), најчесто во вид земја која ја добива на уживање или во власништво- ама 
тоа не се подразбира некој одредена обврска на сениорот. Каролинзите даваат ваза-
лство, кое до тогаш било приватна работа, карактер на установата. Карло Велики се 
опкружува со вазал (vassi dominici) кои се вработуваат на дворот, во администра-
цијата и војската и на кои им се дава привилегија и доделување на користење на 
мансуси на фискусите (кралски домени) или на црквените добра. По углед на вла-
детел и уз неговата подршка кралските луѓе, световни и црквени, земаат сопствени 
вазали. Вазалскиот систем, најпрво ограничен на највисоки редови, се шири готово 
по сите области на царството и ги обфаќа сите општествени слоеви.  

Установи. • Двор. Народната наклоност на Карло Велики спрема Ахен го на-
правило овој град некој вид престолнина, но ипак дворот и понатаму останува по-
движен. Освен звањата ‘управители на дворот’, укинат 751, на дворот постојат исти 
служби како и во доба на Меровинзите. Управа фискова е поверена на сенешалот и 
подрумарот. Во надлежност на кралскиот ризничар спаѓаат оние должности кои по-
рано ги вршел мајордом. Конетабл, кој е одговорен за коњушниците, добива пого-
лемо значење след све поголема важност на коњицата. Под Каролинзите неколку 
изразито специјализирани служби претставуваат влада во зачеток. Околу капелата, 
која на почетокот била приватно место за молитва, сега се окрупуваат свештеници 
во служба на владетелите и нивниот дом. Им се потчинети на архипеланот, главни-
от кралски советник, чија положба е мошне висока. Од капела проистекува канце-
ларија, чии нотари, задолжени за испраќање на кралските повељи (даровници), по-
тчинети на канцеларот (cancellarius). Уште во доба на Карло Велики, обемот на ра-
ботите со кои се бавел лично царот толку нарастел да бил приморан еден дел на 
своите судски надлежности да ги пренеси на грофот палатина, световниот велико-
достојник кој претседава со кралскиот суд, донесува пресуди и им ги доставува на 
странките. (Кон + ј = коњ; повеље=повелје, повели- повелбата е даровница, Р.И.) 

 • Финансии. Како што не имале ни влада ни администрација Каролинзите 
исто така немаат ни финансиски систем во денешен смисол. Главниот извор на пр-
иходи биле државните намети, порези и кулук, кои се земаат од поданиците, од кр-
алските домени, данок наметнат на потчинетите народи и војниот плен. Непосре-
ден порез на лица (главарина) и на поседот (земјишен порез) се најдува во процесот 
на нестајување. Нив ги заменува дажбината (во натура или пари), кои велможите  
ги даваат при прилика на општите пролетни собранија, мада не е збор за редовни 
порези. Пазарните такси под кои се подразбираат такси за пренос, мостарина, такви 
се вино итн., како и такси на работи склучени на пазарите и сајмовите, претставува-
ат посреден порез. Ама след разни злоупотреби, недоволни контроли, ослободу-
вања, отстапување на права (нпр. опатија Сен-Вандриј собира вашарина), или про-
сто след оскудни размени на добра, средства кои ги добија владетелот се доста огр-
аничени. 

• Територијални службеници и начин на контрола. Отпорот на извесните но-
восвоени територии спрема покушајите на асимилација, и понатаму постанување 
на ‘национални’ законодавства се доволен доказ дека овде не е збор за еднобразно 
уредување, иако царството е поделено на грофови. Грофовите, мнозина е од лозата 
на високата аустразијска аристократија, ја држат во потполност јавната власт, ама 
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не поседуваат и средства за нејзиното вршење. Нивното особје е сведено на најмала 
мера: еден виконт, неколку судии или стотинари- све во све дванаесетина луѓе. Ка-
ко ни во доба на Меривингите, грофовите не примаат никаква плата од владетелот, 
туку земја или ‘чест’ која се користи како уживачи. На тоа треба да се додадат и 
приходи, наплатување како глоба и такса од своите потчинети. Некои грофови со 
посебни војни овластувања имаат за должност да ги чуваат границите на чело на 
новите области: марки (Шпанија, Австрија, Бретања, итн.). Злоупотребите кои не-
миновно се појавуваат, наметнувале потребни контроли. Затоа надѕорот над крал-
ските луѓе се вршат на лице место бискупите, кои се претвориле во вистински кра-
лски функционери, и missi dominici. Избрани од редовите на активните грофови, 
бискупите или опатите, овие кралски пратеници имаат задача да вршат надѕор по 
целото царство. Може да се проценила нивната ефикасност ? Малкубројни, неко-
гаш некомпетенти, се најдуваат под притисок на себе равни, овие миси во потпо-
лност не ја извршиле тешката задача која им паднала во дел. Чинителот е дека ни-
што не може да го замени непосредното делување на владетелот. Тоа доаѓа до из-
раз во многубројните патувања и редовоното одржување на собранијата. Секоја го-
дина на ‘мајските полина’, велможите се собираат околу царот, на место кое тој го 
одреди, заради обеќањето за работите на црквата и државата. Нивните одлуки се 
сажети во вид наредби, капитулари, кои ги одобрува народот (трупите дошле на во-
јна), а кои грофовите, бискупите и мисите се должни да ги обнародуваат и спрове-
дуваат во дело“. (Виконт=викон т=виконот: в-н-т; Виктор-ија, о=а, викатор, Р.И.) 

Значи, не се работи за народ со посебен јазик, туку сопственост на семество. 
„• Црква. Каролинзите настојуваат црквата да ја изведат од анархија во која 

била западната последните денови на династијата на Меровингите. Уз помош на 
Бонифациј, Карломан започнува (742) политика на реформи кои ги продолжува 
Пипин Мали (негов брат), Карло Велики и Лудвиг Побожни. Капитуларите од го-
дината 789, 802, 806, 813, 816, 817, 818 или 819. ги одбележуваат главните нивни 
етапи. Тие се однесуваат толку на калуѓерските редови кои веќе ги биле реформи-
рале англосакските мисионери, колку на самата црква, а нарочито на фунцијата на 
бискупите. Од добата на Хлодовеховите наследници, владателот именува бискупи 
по своја волја, најчесто без обѕир на канонски правила. Тој располага со бискуп-
ските столици и со црковниот имот. Карло Мартел врши многу отимачини и, по 
зборовите на Бонифациј, бискупското достоинство се препушта на ‘световниците 
похлепни на црковни добра, или на браколомни, развратни, зеленашки свештници’. 
Обновата на бискупската функција е долгорочно дело кое е довршено тек под Луд-
виг Побожни. Грижливо обдарени, подвргнати на надѕор на мисија и митрополити 
(надбискупи), бискупите тогаш постануваат најдобри помношници на власта“. 

Тн.Германи биле само католички народ.Поточно само одверени тн.Словени. 
„Црковното добро да би се заштитило од тоа државните службеници евента-

уално да ги приграбат, Карло Велики и неговите следбеници поново ја ставаат на 
снага институцијата на имунитет која, бар во помалку поважни случаеви, црковни-
те добра ги ставаат под власта на владетелите а не повеќе во правна надлежност на 
грофивите на владетелите. 

Дисциплината во црквата, заедничко дело на монархијата и папството, го 
спроведувале државните собори и општите собранија. Капитуларот од 816. заведу-
ва дисциплина кај канониците на соборните цркви. Востановените парохии, чие из-
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држување, од времето на Пипин Малиот, е обезбедено со обврзаното прибирање на 
десеток, допринело на ширење на христијанството на село. 

• Правосудство. Идејата за воедначување на правата, која (817) ја изнел лио-
нскиот надбискуп Агобард, не е спороведен во дело, туку постепено се искриста-
лизирал појамот за териоторијалност на законите. Грофовиот суд, mallus, останува 
‘правосходно територијален суд’ мада извесни реформи настојуваат да му ја огра-
ничат компетенцијата во корист на дворскиот суд и да му се смали надлежноста со 
проширување на имунитетот. И навистина, обилните приходи кои на грофот му го 
донесува вршењето на правосуството доведува до чести и тешки повреди на пра-
вата. Веќе од 780. Карло Велики покушува на тоа да му најде лек со измена на со-
ставот на грофовскиот суд. Едно стално судско тело сочинето од скабино (шефена) 
кое го именува миси, ги заменува великодостојниците, rahimburge од доба на Меро-
винзите. (Карло=Carlo=царло=царило=царил о- Карло=Царло царил=царувал, Р.И.) 

Стопански живот. • Посед. Како и под Меровинзите, стопанството останува 
земјоделско, и понатаму се заснива на посед кој го сочинува властелински дел (ре-
зерва) и мансуси.Властелинскиот дел (третина до четвртина имот) го сочинува дво-
рот curtis господарево пребивалиште, помошни згради, колиби на домашните робо-
ви) и couture (ораници, виногради, ливади) уз широк појас на шуми и необратено 
земјиште, неопходен елемент во стопанството кои ги спојува земјоделството и сто-
чарството. Мансусите, дел на имањето кој господарот го отстапува на закупецот во 
замена за неговата работа на властелинскиот дел, исто така сочинуваат посебни 
стопански единици кои имаат свои згради, обработливи полиња, необратливо зе-
мјиште. Поделбата на мансусите спрема правниот статус на неговите жители (сло-
бодни луѓе, робови, ослободеници) има само теоретско значење, мада услугата вр-
зана за секоја категорија на мансусот- кулук, давање во натура или пари- останува 
непроменето. Нивниот број зависи од големината на поседот; од друга страна, ман-
сусот не претставува повеќе, како во почетокот, единица на која живее само едно 
домаќинство. Во IX век становањето повеќе семејства во еден мансус како и цепе-
ње на мансусите све се чести појави, што не значи, воопшто земено, дека населе-
нието се зголемило. (Мансус според ман=човек, Ман=Мин=Мон...: мина=луѓе,Р.И.) 

Слабата техничка опременост, недоволна количина на ѓубрива, кои изиску-
ваат промена на плодоредот секоја друга или трета година, не им овозможува пого-
лем принос. Ама поседот произведува бар за потребата на своите жители, некогаш 
и покрај неповолните климатски услови. Така лозата се одгледува дури во областа 
Кале. Мада постои настојување поседот сам да ги задоволи своите потреби, во тоа 
не се успева. Со купување и продавање на посед учествуваат во трговијата која е 
‘скучена ама редовна’.(Површината се остава во угар + ит- бригиско- =Угарит,Р.И.) 

• Трговија. Локалната размена се врши со посредство со седмични пазари 
(forum mercatus) кои се одржуваат во градовите или големите села; тие им пружаат 
прилика за осредни работи кои имаат повеќе карактер на трампа отколку вистин-
ската трговија. Во областите или меѓуобласните размери, трговијата просторно е 
ограничена и се сведува на животни намирници (житарици, риба, сол) или на си-
ровина (железо); тоа е релативно тешка роба која најчесто се пренесува со речен 
пат, а некогаш и со старите римски друмови. Меѓународната трговија, која се нај-
дува во рацете на професиналните трговци од Исток, Евреји, Скадинавци, Фризи, 
викани со едно име negatioatores, се обраќа на тесен, ама богат круг на купувачи 
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(кралеви, цркви, манастири, крупни земјопоседници), ревносни потрошачи на ска-
поцени ткаенини, мириси, зачини со потекло од муслиманските земји и визатиски-
от исток. Оваа роба пристигнува во Каролинското Царство со разни патишта. Веќе 
од XI век Варјази (Швеѓани), доаѓајќи во допир со земјите околу Црно море, наба-
вуваат византиска и муслиманска роба, и ја ставаат во складишта во Визбија, на 
островот Готланд (Гетланд), пред но што ќе се растурат со Рајна. Патот до исто-
чното Средоземје води до византиските пристаништа на Јадран, нарочито во Мле-
чаните. Преку алските превоји, градовите во долината на реката По се пренесуваат 
производи од исток спрема царството. На западниот Медитеран пловидбата и трго-
вијата се несигурни след гусарењето на Сарацените, ама тоа не го спречува живиот 
промет со Марсеј и пристаништата на устието на реката Рона“.  

Варјазите отсекогаш пловеле низ руските реки до Цариград-нивниот центар. 
Тие биле еден ист народ со Русите со тн.словенски јазик, што го пишат авторите...  

Се кажа: „роба, и ја ставаат во складишта во Визбија“: складиштето е визба. 
Се говори за Готланд (готска земја) со монголски јазик: Викинг=вик кинг. 
„Во недостаток на ‘индустриски производи’, трговските равнотежи се оства-

руваат со делимичен извоз на волна од областа Булон, а нарочито со продажба на 
железно оружје и робови на муслиманските земји иако тоа, навистина, го забранува 
и каролинската монархија и папството. Робовите се пофаќани во земјите на северна 
Европа, во Англија, меѓу јужните Словени, верденските трговци спроведуваат спр-
ема Шпанија,а Млечаните спрема Египет и северна Африка“.(Вун=вулн=Булон,РИ) 

Преселбите продолжиле и за време на Исламот, сé до денес- од југ на север. 
„Обновување на градовите. Обновувањето на трговијата, иако уште секогаш 

скучена, нередовна и несигурна, неминовно довела до оживување на градовите. За-
благодарувајќи на обновувањето на трговските врски се создаваат, околу речните и 
морските населби, цели нови населби, portus, кои се бават со трговија. Така на Ла-
манш и на Северно море се развиваат Руан, Квентовик, Дурстед; во долината на ре-
ката Шелда, Валансјен, Турне, Ган; на Мези Динан, Намир, Лј; на Рајна Мајнц, це-
нтар на фризијската трговија. Во која мера муслиманите (веќе од VIII век после 
освојувањето располагаат со сасанидското злато; имаа пристап на злато на Судан и 
Египет; коват златни пари- динар) допринеле на процветување на градовите ? Тоа 
прашање е спорно. Во трудовите со скорашен датум во који се истакнува монетар-
ниот систем на Каролинзите и муслиманскиот (прост однос измеѓу сребрениот де-
нија, чија вредност ја повишил Карло Велики (781), и златниот динар на Омејади-
те). (portus-град со порта,пората...врата; Намир...; Динар=денар- ден/дневница,Р.И.) 

Каролинска ренесанса. Со враќање на ред и мир, како и со реорганизација на 
црквата, се создаваат поволни услови за интелектуално и уметничко процветување, 
за ‘ренесансата’. Претворувањето на англосаските и ирските манатсири во огништа 
на културата, почнувајќи од крајот на VII век, и обновувањето врската со Италија 
со освојувањето на Лангобардското кралство претставуваат предигра на тој период. 
Први знакови на овој препород најдуваме во криптите и гробниците во Жуар, илу-
минирани ракописи на Линдисфарн и Џеро, евангелие од Ехтернах. Во желба да се 
унапреди образувањето на своето свештеништво, Карло Велики бара во манасти-
рите потребни учители. Тој ги доведува од Италија, односно ги задржува на својот 
двор, Петар од Пиза, Павле Ѓаконот, Павлина од Аквилеј, а Англосасот Алкуин го 
доведува 801. во опатијата на Свети Мартин во Тур како би заработувал на ре-
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формата на школата. На дворот тој тие учители ги групирал во академија. За вла-
стелските синови основа дворска школа. На бискупите и манастирите им наредува 
да ги отворат или обновата школите наменети на просветување на пониското све-
штенство и народот. Мнозина тие бискупски и опатијски школи се специјализираат 
во настава во литургиското пеење и транскрипција на латинската класика на каро-
линска минускул, писмо јасно и лесно за читање. Тоа претставува најтраен вид на 
книжевната ренесанса, која всушност се ограничува на одредена средина и која да-
ла мал број на значајни дела“. 

Се истакна: „транскрипција на латинската класика на каролинска минускул, 
писмо јасно и лесно за читање“. Латински бил упростен, но никако народен јазик. 

„Поплоден препород на уметноста. Во јавните згради и палати знаеме едино 
од текстовите. Црковното градежништво, кое претставува дворска капела во Ахен, 
црква во Жерминиј-де-Пре и неколку скорашни откритија во Сен-Беноа-сир-Лоар 
(1960), во Сен-Марсијал-де-Лимож (1960), во Сен-Рикије (1962) покажуваат визан-
тиско влијание, мада новите технички постапки и распоред ја наговестуваат роман-
ската уметност. Мозаикот од Жерминиј-де-Пре, неколку гипсени фрагменти и фре-
ски во кои поново се јавува човечки лик,предмети од злато на танана изработка, ка-
ко што е вонредно убава патена (плитица) од апатијата Сен-Дени(Лувр), говорат за 
извонредни украси. Ама каролиншкиот препород пред све доаѓа до изразување во 
илумираните ракописи кои се работени во школата во Ремс (утрехтски псалтир), во 
Тур (евангелие на светиот Медард, библија на Карло Ќелави), во Мец и Фулд. Во 
ним се мешаат византиско, источначко, англосаско и ирско влијание“. 

„Византиско влијание“ може да биде и понатамошни преселби по Вардар... 
 
РАСПАЃАЊЕ НА КАРОЛИНСКОТО ЦАРСТВО 
 
„Распаѓање на Каролиншкото царство. Загрозено единство. Остварено со од-

редбата од 817. единството на Каролинското Царство не може да издржи тешко 
искушение пред кое се нашло 830. Побуната на синовите на Лудвиг Побожни и ни-
вната братолубилачка борба одма после татковата смрт (20. јуни 840) отворуваат 
поново период на поделба и оневозможуваат, и покрај настојувањето на клерот и 
папството, поново воспоставување на единствено царство. После 840. Лотаровата 
амбиција го предизвикале Карло Ќелави и Лудвиг, кралот на Баварија, да се кренат 
против него. На ден 25. јуни 841. Лотар е победен кај Фонтеноа-ан-Пизеја, додека 
неговите браќа го учврстваат својот сојуз со Стразбуршката заклетва (14. февруари 
842). Тоа е прв пат во еден званичен акт да се дава предност на народните јазици, 
‘роман’ (романски) и ‘tedesque’ (германски), над латински. Август 843. принуден 
на попуштање, Лотар го потпишува Верденскиот договор, со кои се цепи единство-
то, доделувајќи му се на Карло Ќелави западниот дел на царството (Francia occiden-
talis, или Франција), на Луј (Германски’ источниот дел (Francia orientalis, или Гер-
манија), на Лотар, освен царската титула и двете престолнини- Ахен и Рим, една та-
мпон држава измеѓу Фризија и Италија (Лотарингија или Лорена). Така верденска-
та делба постанала рамка во која, во следните векови, ќе се обрауваат француска и 
германска нација. Што се однесува средишниот дел на Лотаровото кралство, тоа 
одма после смртта на својот прв владетел (855) ќе постане предмет на делба и за-
вист на нејзините напосредни соседи“. 



 90 

Се истакна: „прв пат во еден званичен акт да се дава предност на народните 
јазици, ‘роман’ (романски) и ‘tedesque’ (германски), над латински“. Следи овие не 
биле народни=етнички, едносни, само еднорасни јазици, туку вулгарнолатински/ 
народнолатински. Бидејќи западно од реката Рајна биле простори на Рим, во тој ву-
лгаренлатински морало да има повеќе латински зборови наспроти источно од река-
та Рајна каде биле простори на повеќебожните Склавини, ама и коински Склавини. 

„После 843. се одржало само верско единство. Црквата не се мири со мисла-
та за нестанокот на Каролинското Царство и покушува да го сочува тоа единство. 
Таа не е во можност да го спречи распарчувањето, те настојува бар да ја сочува 
слогата измеѓу новонастанатите кралства. Ама режимот ‘братства’, кое го дефини-
ра обеќањето одржано во Јици (октомври 844) и во Марсен (847, 851) се завршува 
со неуспех. Само уште папството, на кое после 827. кога муслиманите му ја завзеле 
Сицилија, му запретила непосредна опасност, сака да ја спаси идејата за царството, 
оти со тоа себе би се обезбедило.После смртта на Лудвиг II (875), на повик на Јован 
VIII (872- 882), Карло Ќелави оди во Италија и ја прима царската круна (25. деке-
мври 875). После Карловата смрт (877) и прераното нестанување на Лудвиг II Му-
кавец (879), Јован VIII им се свртува на германските Каролинзи. Со појавата на Ка-
рло Дебели, третиот син на Лудвиг Германски, како да го воскрснува царството на 
Карло Велики.Кралот на Италија од 879,едини наследник во Германија после смрт-
та на своите браќа, се крунисал за цар 881, Карло Дебели постанува крал на Фран-
ција 884. Поради својата неспособност е свргнат (887) од престолот. После кратко-
трајната Арнолдова власт (896-899) и све додека Отон Германски не го обновил ца-
рството, царската титула, која ја носат римските краљевиќи- има само симболично 
значење. 

Селидба во IX и X век. Настанување на феудализмот. Веќе за време на Кар-
ло Велики, норманските гусари го напаѓале Каролинското Царство кое не било во 
состојба од нив да се одбрани. На Средоземно море харале сараценските гусари. 
Распарченоста на царството им влева нова смелост на Норманите и Сарацените на 
границите спрема океанот и Средоземно море, додека на исток на Европа се поја-
вуваат нови завојувачи, Унгарци, кои, почнувајќи од X век све почесто плачкаат со 
препади. (Унгари - н =угари=у гар: гар=жар=кар + а, у=в; Унгарија=Маѓарска, Р.И.) 

• На крајот на IX век, од своето гусарско легло во Гард-Френе (Fraxinetum), 
близу Сен-Тропе,Сарацените вршат напади на Прованс и, преку Алпите, на северна 
Италија и Алеманија. Од 827. до 902. друга група оди во освојување на Сицилија. 
Тие ја походуваат и Корзика и Сардинија. Годината 837. стапнуваат на чврсто тло, 
во Пулј и Калабрија, доаѓаат до Рим 26. август 846 (плачкање на базиликата на Све-
ти Петар) и го задржуваат на полуостровото упориштето од кои се истерани 916. 
Тек во XI век Норманите со своите освојувања ќе ја ослободат Италија од прису-
ството на Сарацените.  

• Наспроти освојувањата на Сарацените, норманската селидба се одликува 
со трајно населување. Во текот на IX век Норвежаните ги завземаат островата Ор-
када и Шетленд, потоа ја освојуваат Ирска и Хебридските острови. Измеѓу 860. и 
870. тие се настануваат на Исланд, допираат до Шкотска, потоа до Гренланд и нај-
после, околу 1000. година, до американскиот континент. 

Ривалството измеѓу англо-саските кралства и граѓанските војни кои го раз-
дираат Каролинското Царство после смртта на Лудвиг Побожни одат нарака на да-
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нските потфати. Во Англија, Данците го покориле кралството Нортумбриј (866) и 
Мерциј (874). После ‘Верморскиот мир’ (мај 878) тие се населиле северно од Ва-
тлиншкиот пат (Watling Street- римски друм од Лондон до Честер). На крајот на IX 
век (Алфред Велики, 871- околу 900) и на текот на X век англосаската одбрана ги 
зема во своите раце саскиот кралски дом Весекс (Wessex), ама веќе 980. Данците 
поново стапуваат во напад и започнува систематско освојување, кое ќе се заврши 
со тоа што 1017. данскиот крал Кнут ќе биде признат за крал на Англија.  

На континентот Данците од 840. гусарат на бреговите на Ламанш и Атлант-
ик. Квентовик е разорен (842. или 844), Нант оплачкан (843), а Бордо (848) и Периг 
(849) се спалени. После 850. од своите бази на устијата на реките, на бродови пого-
дни за речна како и за морска пловидба, доволно лесни да можат на рацете да се 
пренесат. Данците продираат во внатрешноста на земјата, оставајќи зад себе пу-
стош; тие допираат до Мелена (861), Моа (861 или 862) и, во повеќе махови, пловат 
уз Сена до Париз (856- 857; 861; 865- 866; 876). Од војните бази во Ноармутеје и 
Сен-Флоран-ле-Вјеј ја контролираат покраината околу Лоар и целиот југозапад. Би-
дејќи Весекс пружа отпор одма после ‘Верморскиот мир’, тие често дејствуваат во 
пределите на Мезе, Рајна и Шелда и поново доаѓаат до устието на Сена. Војската, 
која сочинуваат околу 30000 луѓе, го опседнуваат Париз 24. ноември 885. и се по-
влекува тек пошто од Карло Дебели, октомври 886, добиле голема откупнина, а по-
тоа одат да ја плачкаат Бургундија. Најпосле 911, после договорот склопен во Сент- 
Клер-сир-Епт измеѓу Карло III Простиот и данскиот водач Ролон, Норманите се на-
стануваат во областа на долниот тек на Сена, која тогаш се нарекува Нормандија“.  

Се говори за народи, а никаде не се кажа, какви се тие јазици. Никаде не се 
кажа, дека тогашните јазици се истоветни со денешните. За пример се наведува ја-
зикот на Македонците, Солунските Браќа, Константин (Кирил) и Методиј, кој бил 
од IX век. Денес него го разбираат сите тн.словенски народи (250...300...350 мили-
они). Ова не важи за ниеден друг европски тн.народ. Всушност, склавинскиот јазик 
на двата браќа во истиот век бил 100% разбирлив во склавинската Германија, што 
важи и за во Галија. Не случајно, кралевите во Ремс со проголасувале со Библијата, 
преведена од Методиј. Следи едноставниот заклучок, тн.Словени од IX век до де-
нес се еден единствен народ со јазик на белата раса, а другите се изроди на расата. 

За пример се наведуваат: Данска според дан=ден; Нортумбриј=норт умбриј= 
умвриј; Норт=нор т, нор=понор, нур=понур, нурка...; Кнут=к нут=нит; Квентовик= 
к вентовик=венто вик; Мелена=мелен а=женски род; Мезе; Рајна=рај, рајон: в-н-т... 

„• Додека Норманите ја пустошат Франција (Francia occidentalis), Печенези, 
народ турско потекло, ги отерале од тој крај 850- 860. Угри или Маѓари, кои дошле 
од Сибир и на почеток на IX век го запоседнале пределот источно од Азовското 
море. Маѓарите бараат уточиште на запад.На крајот на IX век избиваат на големата 
равница измеѓу Тиса и Дунав, откаде, повеќе од пола век, од 899. до 954. поаѓаат во 
напад на Италија, Германија (плачкање и палење на Бремен 918), Алзас, Лорен, кр-
алството Бургундија, Лангедок, Бери,Аквитанија,Шпанија.Кралот Отон I ги зауста-
вил Маѓарите 10. август 955. во Баварија и ги победил на реката Лех кај Аугсбург и 
со тоа ги окончал нивните упади.(Лех; Аугсбург,а=о, ауг=ок=око бург=Бургас,Р.И.) 

• Последици на селидбите од IX и X век. Во Франција и Германија, после 
овие селидби, како и после оние од пораните столетија, останале многу рушевини. 
Овие настани ја откриле слабоста на Каролинзите, кои, се неспособни на завојува-
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чите да им пружат ефикасен отпор, биле принудени да ги поткупуваат како би се 
повлекле (Карло Ќелави 845, 853, 862, 866; Карло Дебели 866). Всушност локални-
те претставници на власта се стараат за обрана на територијата. Анжујскиот гроф 
Роберт Снажни, на кого Карло Ќелави му ја поверил одбраната на тие краишта, ги 
победил Норманите кај Брисарт, ама и самиот погинал во борбата. Неговиот син 
грофот Ед, бранител на Париз со бискупот Гозлен 885, ги победил кај Монфокон во 
Аргон (24. јуни 888). Избран за крал на западните Франки, е крунисан и миро-
помазан 29. февруари 888. (Ги победил- ги бришел, бриши=бриси- Брисарот, Р.И.) 

Селидбите, кои довеле до слабеење на кралската власт, го забрзале разви-
токот на каролинското општество во правец на феудализам. Јавната власт преми-
нува од крал најпрво на војводи и грофови, а потоа, на крајот на IX век, на обични 
држители на тврдини, сениори кастелани на кои послаби вазали им се ‘препора-
чуваат’. Со тоа на хиерархијската лествица му се додава нов, војнички, елемент кој 
веќе за време на Карло Велики бил во процес на остварување. Чим примањето на 
обврската пред све значи вазалот не ќе работи против интересите на својот господ-
ар. Сениорот се грижи за опремата на својот вазал остапувајќи му бенефиција (фе-
уд), чие доделување постанало услов за вазалство. Во општеството, кое останало 
земјоделско, се скопуваат такви врски, појачани со признавање на принципот на-
следност на феудот, функција и ‘чест’ доведува до ‘починовничење’ на претставни-
ците на јавната власт, а истовремено до застарување на досега постоечките разлики 
измеѓу слободните и неслободните луѓе. Општеството се цепи на две одвоени кла-
си: витезо и војници кои живеат од својот феуд и имаат све попрецизни одредени 
обврски, и селани кои се ослободени од служење војска, ама се принудени на по-
нижувачка потчинетост и потполно зависни од својот сениор. 

Обнова на царството. Еволуцијата која Франција ја водела во феудализмот,  
ја доведува и Германија до обновување на владетелската моќ и царството. Опаѓа-
њето на династијата Каролинзи за владата на Карло Дебели предизвикува во Гер-
манија поновно родување на партикуларистички настојувања и прегрупирање на 
народи во големи, готово независни војводства: Саксонија, Баварија, Швапска, Фр-
анконија, Лотарингија.После смртта на последниот Каролинг, Лудвиг Детето (911), 
Конрад, војвода на Франконија, прима кралска круна, ама неговата власт не ја пре-
минува границата на неговото војводство.Наспроти тоа, Хенрих, кнез на Саксонија, 
кој доаѓа на власт после него 919, ја зачврстува положбата на саксонскиот дом со 
тоа што организира отпор против Маѓарите и, благодарејќи на таа околност, него-
виот син Отон бидува избран за крал 936. Во рацете на овој владетел кралската вла-
ст поново постанува реалност.Крунисан и миропомазан во Ахен, тој себе си ги пот-
чинува војводствата, ги припојува на кралските поседи, им ги поверува на членови-
те на своето семејство, ги распарчува и им именува титуларни господари. Бискупи-
те кои кралот го именуваат и који ги ‘воведуваат во грофовски функции’ постану-
ваат како во време на Карло Велики, (со кои Отон радо се споредувал), најдобра 
подршка на власта. Вон границите, Бургундија од доба на стапување на престолот 
на младиот Конрад (837) и Франција, после смртта на Лудвиг IV (954) потполно му 
се одани. Во Италија, каде кралската круна е предмет на огорчени расправи, Отон 
интервенира прв пат 951. и биде признат за крал, ама побуната која избила во Гер-
манија го принудува да се врати во земјата на крајот 952. Годината 961, овенчан со 
славата стечена 955. со победа над Маѓарите, тој се враќа во Италија на позив на 
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папата Јован XII. По втор пат го присвојува италијанската кралска круна (август 
961) и од папата ја прима царската круна (2. февруари 962). После перидот на опа-
ѓање кој траел подолго од еден век, царството- сега со средиште во Германија и 
Италија- паѓа во дел на најмоќните владетели на Запад. И, како што ја обновил 
кралската власт, Отон I намерува да го оствари единственото царство. Папството е 
поново потчинето на царската власт. Покрстувањето на Словените е забрзано со 
основањето на повеќе бискупии спрема исток како и Магдебуршката надбискупија 
962. Елементи на овие ренесанси се огледуваат во реформи на манастирскиот жи-
вот, во обнова на ученоста под окрила на црквата, во заштита која Отон, како не-
когаш Карло Велики, им пружа на писателите и научниците. Во уметноста (после 
венчањето на Отон II со прнцезата Теофана 972) се меша византиското влијание со 
каролинската традиција.Во областа на уметничките занаети највредните примероци 
од Отоновиот период неспорно водат потекло од ремек-дела на IX век (нпр. Утрех-
тски псалтир)“. (Утрехтски=утре хтски. Кај Бригите без х тски: утрет=утре т, Р.И.) 

Се потврдува дека црквата била под царот. Следи како што папството било 
под царот, истото било под царот во Цариград. Следи под него бил покрај царигра-
дскиот патријарх и римскиот папа. Од време на Јустинијан I и народната=булгар-
ната Охридската архипепископија. И затоа во православието е едно: држава- црква. 

Принцезата Теофана (=Теофан а=женски род, Василеус- Василиса=Васили-
ца, Комнен=Конена- Ана Комнена) однела многу нешта кај тн.Германи- закони, тр-
адиции...наука...оргуља (та органа=ор гана: таа ор Гана=Гена=Жена која родува ора 
и песни).13 Следи преселбите продолжиле. Меѓутоа, од Исламот масовно се бегало.  

За време на Отон I продолжило да се истребуваат-покрстуваат Склавините. 
Од Ото до Ото-манскот Царство. Него го воделе Османи, кои биле Бриги.   
Низ Европа навлегувале Монголи. За нив било во употреба поимот Маѓари= 

Маџари. Вакви биле Албанците, Арнаутите (Гегите), кои биле претставени од Та-
тари, Черкези- во Османовара војска имало Черкескужи ред-, итн. Следи во Битола 
да се основа Маџер- маало или Арнаут- маало, но не албанска или скиптарска маа-
ла. Исто така низ Р.Македонија според Маџар има Маџари- населба во Скопје итн. 

„Последни Каролинзи. Каролиншката династија, која се згаснала во Герма-
нија веќе 911, во Италија и во Прованс 950, се продолжува во Франција до 987, Во 
тек на цел овој период трае сукобот измеѓу наследниците на Карло Ќелави и Едо-
вите потомци. Во два маха, 922, со војводата на Франција, со Роберт, и 923. со вој-
водата на Бургундија, Раул, ‘робертовците’ доаѓаат на власт во Франција. Меѓутоа, 
Робертивиот син Хуго Велики владее под името на Каролингите: Лудвиг IV Пре-
куморски (936- 954) и Лотар (954- 986), кои и самите се најдуваат под оркилје на 
Отон I. Како Лудвиг V (во 987) немал директен наследник, велможите го избрале за 
крал Хуго Капет, син на Хуго Велики. Со него почнува нова династија“. 

Значи, немало посебно енички француски и германски народ, туку два наро-
ди сопственост на поделено семејство на два владетели со свои наследници на две 
одвоени територии таканаречени француски и германски. На тие простори денес не 
се службени еднорасни тн.словенски јазици на белата раса, туку повеќерасни: дво-
расен француски на Белци и Црнци и германски трорасен-дополонително на Мо-

                                                 
13 Сите денешни европски игри останале македонски. Посебно да се истакне полото, а Македонците 
од македонската династија биле одлични играчи на поло (поло со коњ).Поло било според поло-поле, 
кое се играло на поле. Исто така, и сите денешни европски музички инструменти...биле македонски.   
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нголи. Следи западно од Германија на Пелазги и Семити, а источно од Франција и 
готски. Оваа поделба се однесува за континталните народи, кои се расно несвесни. 

Од изложено се потврдува, во Европа живеат две групи на народи: еден тн. 
словенски народ, со тн.словенски јазици до денес разбирливи за сите тн.Словени, и 
мноштво други народи со дво- и трорасни јазици. Ваков е и тн.германски тн.народ. 

Меѓутоа, тој тн.германски тн.народ е 100% склавински=тн.словенски народ. 
Тој тн.германски тн.народ пишел со рецки (руни), како што биле Русите итн. 
Александар Дугин,14стр. 142, пиши:„Руските евроазијци мошне се заслужни 

затоа што ја опипале реалната основа на славенофилската идеја. Иако, точно, тие 
идеји биле одповеќе апстрактни да би функционирале во пракса (Русија-Рај), или се 
ограничиле само на одбрана на извесниот ‘пансловенизам’ кој не бил ништо друго 
до вештачко покушување да се репродуктира ‘пангерманизам’ во руска верзија...“. 

Следи пансловенизмот бил/е најголем злостор врз јазикот на белата раса, а 
во полза на тн.Германи кои до денес си го ништат својот род- јазик на белата раса. 

Со ова се потврдува дека Пангерманизмот и Пансловенизмот се политички. 
Следи тие какво такви се со најголем злостор, затоашто тн.Словени и тн.Германи 
се само со едно исто потекло: раса, народ, јазик,писмо...Токму и затоа тн.германска 
(берлинско- виенска) школа паднала на испит за сите свои дела,и на антропологија. 

  
РАСА=НАРОД=ЈАЗИК 

  
Ларус, том 1, стр. 179, наведува за Индиска книжевност: „Општи напомени. 

Индијската книжевност чини една голема целина. Нејзините почетоци се постари 
од триесет векови, а се развивале без прекин на мошне пространа територија (дене-
шна Индијска Унија, Цејлон, индијските области кои го чинат денешен Пакистан). 
Развитокот на многубројните јазици со кои се говорело во разните раздобја допри-
нело цветање на исто толку број на јасно одвоени книжевности. 

Главна одлика е присуството на санскритски како јазик на цивилизацијата 
на цела Индија, јазик со кој,навистина, во наше време повеќе не се говори, ама чија 
културна положба јак...“. 

Следи поднаслов Санскритска книжевност: „Книжевност на Ведите. Санс-
крит- една од главните гранки на индоевропските јазици- главен јазик на една огро-
мна книжевност која почнува од преисториско доба и допира скоро до современата 
епоха. Со своите внатрешни одлики овој извонреден јазик бил погоден, од една 
страна, на него да се создаде стил изработен, утанчен, дури и прецизен (бар за наш 
вкус), а, од друга страна, на него да се изрази апстракното настојување неодвоиво 
од индијската душа. 

Најстари индијски пишани споменици- веројатно најстари споменици на ин-
доевропскиот свет- се обфатени со општ назив Веда или ‘Знаење’. Оваа книжевно-
ст, викана ‘ведска’, настанала во северозападна Индија и најпрво е пренесена со 
усмен пат, се ширела, по своја прилика, од XV или XII до VI или V век пред наша 
ера, ама ниеден текст не може временски и точно да се одреди. Извесни дела се пи-
шани на архаичен јазик отколку другите, на близок јазик гата од иранската Авеста, 
додека за други дела, по све судејќи, се помлади, поблиску на тв. класичен санс-
крит. Веда најпрво се состои од химни во слава на божанските пантеони, од разни 
                                                 
14Александар Дугин,„Ново Хиперборејско откровење“,Книга втора, „Мистерије Евроазије“,Бг.1999.  



 95 

молитви и обредни песни. Секако најстаро од сите дела е Ргведа или ‘Знаење на 
светите строфи’, које е зборник од околу илјада химни; верата која во ним е опиша-
на, е со примитивен ама веќе изработен јазик, сведочи за одредена подлога која ја 
покрила снажна митолошка граѓевина. Друга збирка од битно значење е Атхарваве-
да, зборник на апстрактни песни и магијски молитви. На друг степен на оваа кни-
жевност се јавува проза, час зажета проза сутра, или ‘афоризми’, во кои подробно 
се опишува свечени верски обреди и домашни обреди, час дискурзивна проза Бра-
хмана, или ‘Егзегеза’ (за обредот), и Упанишада или ‘Тајна наука’. Од последните 
текстови, обично кратки, поставуваат некој вид едначина измеѓу ‘индивидуалните 
души’ или атмани, и ‘универзални души’ или брахмани; тоа се први кохерентни 
покушаји на една монистичка филозофија. Уз духовна книжевност создаден е и низ 
на други текстови, често исто така составени во облик сутра, посветени на разни 
световни дисциплини кои се опишани во врска со потребите на верата“. 

Индоевропски јазик не можело да има: Индијците биле Темни,а Европјаните 
Белци. Значи, само со различно потекло.  И следи индоевропски бил само пелазгис-
ки.Затоа бела раса=народ=јазик-пелазгиски.Таков бил јазикот на Македонците итн. 

Белците од Источното Средоземје дошле во Индија. А нивниот јазик бил тн. 
словенски: Атхарваведа=атхар ва веда- без х атар, брама...со бригиското дативно у. 

Ларуса, том 1, од стр. 1, почнува со Книжевноста. Следи Грчка книжевност: 
„Иако најстарите текстови на грчката книжевност не потекнува пред IX век 

п.н.е., за грчкиот јазик многу порано сведочат микенските таблици (1450- 1180 
п.н.е.), значаен документ за познавање на неговата историја. Грчкиот јазик, богат и 
точен, подесен и за поезија и за филозофија, имал разнолики дијалекти, од кои мно-
гу биле во зачеток на книжевниот јазик. Ипак јонски и нарочито атички биле нај-
плодни. Атичкиот дијалект е основа на коине, заеднички говорен јазик не хелени-
стичката епоха. Атина била најголем интелектуален центар. Ама нејзиниот сјај не 
треба да ги засени останатите книжевни центри ниту значењето на Јонија, Сицили-
ја и Александрија. Грчката книжевност до нас дошла во ракописи, кои после анти-
ката често биле препишувани, ама многу дела се изгубени. Тек откритието на грч-
киот папирус во песокот во Египет овоможило нешто повеќе за него да се сознае“. 

Никогаш на атички не се пишело, затоашто атичкиот говор бил само беден. 
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 

година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко. 

Не случајно во Атика се пишело на јонски говор (јазик), а никако на атички. 
Хеленизмот бил по смртта на Александар Македонски до со Клеопатра, со 

која завршила династијата на Птоломејците. Затоа коине бил само Птоломејски и 
Александријски јазик. Токму затоа и Евреите во Александрија, кои го прифатиле 
хеленскиот јазик коине, се изјаснале за Хелени.Поимот Хелени не означувал народ. 

Стр. 5 стои за Историја: „Херодот (околу 484- околу 424). Морал да го на-
пушти Халикарнис, својот завичај, кој тогаш бил под Лигдамидовата тиранија. Па-
тувал многу, во Азија, во Вавилон, во Египет, често боравел во Атина, каде можда 
бил и Софоклов пријател и каде ја примил званичната награда за јавно читање на 
одломци на својата Историја. Годината 443. учествувал во основање на Турија, ка-
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де и умрел. Со потекло доаѓа од дорската колонија, пиши на јонски дијалект, ама 
неговото дело припаѓа на големиот духовен полет на Атина. Александријските на-
учници го поделиле неговото дело во девет книги, давајќи му на секое име по една 
Муза. Композицијата навистина е различна. Херодот го одредува својот предмет, 
на судир на Грците и Варварите, нарочито во две грчко- персиски војни...“. 

Херодот не го употребувал поимот Грци (Греики), туку само Хелени. Бидеј-
ќи Херодот пишел на јонски говор, а не на атички- на него никогаш не се пишело-, 
коине во негово време не постоел. Само во Александрија неговото дело било преве-
дено на коине, и „Александријските научници го поделиле неговото дело во девет 
книги, давајќи му на секое име по една Муза“. Затоа врската на коине е очигледна, 

Аријан (2 век н.е.) „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако 
тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат: „Плиниј говори за 
пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба на јонската пи-
сменост“. А освен јонски бил и атичкиот: атички без датив и генетив. Бидејќи ати-
чкиот бил без датив и генетив, коине немал врска со Атика и Елада. Исто така, од 
коине во Македонија и пошироко нема докази до римско време.Токму затоа тој бил 
Птоломејов и Александријски јазик.Тој станал прв христијански-православен јазик. 

За Херодот, Хелените во Јонија биле Варвари. За него Варварите говореле 
на пелазгиски јазик. Пак, Елада била Пелазгија, што важи за сé во неа. Токму затоа 
Платон пишел на пелазгиски јазик. Следи Македонците во вториот милениум на 
новата ера говореле варварски јазик,а се чита и во Историјата на македонски народ. 

Стр. 6: „Ксонофон често му оди на Сократ, со кој се сретнал 408...Непосред-
но пред повратокот во Грција сознава дека е прогонен после Сократовиот процес 
(399) и стапува во служба на Лакедемонците под Агресилајевата команда...Ја про-
должил Тукидовата Историја, под назив Хеленска историја, и ги опишал настаните 
све до битката кај Мантинеја (362)...“. 

Па немало ништо грчко туку само хеленско, а според Хелиос=Илиос=Сонце.  
„Исократ, ученик софист и ретор, ама и Сократов, бил логограф, ама оваа 

работа ја напустил да би основал 393 школа на реторика...Сведок е на слабеење на 
грчките градови во војната, бил првак на хеленистичкото единство...Соочен со на-
предокот на Македонија, Исократ се надевал, на крајот на животот, дека единство-
то ќе се оствари со неговото посредување (Филип), а Атина да ја сочува истакната-
та улога, кои ја оправдуваат нејзината култура и нејзината историја...“. 

Пенхеленизмот на Исократ го прифатиле Филип и Александар Македонски. 
На Демостен „Прва политичка беседа му е За ателија Липтин, вешто дело, 

уште секогаш надахнато со Исократ, ама во кого веќе се потврдува како бранител 
на атинските интерси.Сметајќи дека родољубивата политика на водачите каков што 
бил Еубул само го поттикнува напредувањето на Македонија, Демостен мисли дека 
војната треба да се пренесе кај противниците кога ситуацијата се преокренала. Тој 
предупредува на опасноста со низ беседи од 352. до 340 (Беседи против Филип или 
Филипика и Олинтски беседи).Мирот 346. го користи само Филип, и посредниците, 
меѓу кои се Есхин и самиот Демостен,се окривуваат взаемно поради ваквиот исход. 
Тоа е почеток на мразење на двата човеци. Демостен е за служба на татковината, на 
предлог Ктесифонт, добил венец. Тоа е повод Есхил да го нападне. Во одбрамбени-
от говор За венецот Демостен ја брани својата политика и го принудува противник-
от да оди во прогонство. Ама и самиот е прогонет 334, бидејќи се компромитовал 
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во Харпаловиот процес. Се враќа кога Александар умира, ама мора да бега пред 
македонската одмазда. Се отрул...“.   

Бидејќи тој соработувал со Персијците- зел и пари- бил против Панхелен-
ската идеја која била да се протерат Персијците. Па и затоа тој не бил за Хелените. 

Самиот поим Филипа е тн.словенски: Филипика=Филип ик а=женски род. 
Стр. 7 е под наслов: Хеленистичка и римска епоха, во кого стои напишано: 
„После појавата на Александар Велики грчката култура преживеала нагло 

преобразување: хеленизмот се шири, улогата на градовите се губи во хеленисти-
чките монархии, а потоа во Римското Царство. Се проширува полето на знаење. 
Основање на библиотеки, како што е Александриската, им дава прилика на на-
учниците да се впуштат во подлабоки истражувања; во ова време се утврдуваат и 
анализираат текстовите (на Зенодот, Аристарх, Аристофан од Визант). Ама хелени-
стичката наука, мада во понешто изврсна, набрзина добива облик ерудиција. Сем 
тоа, големите кралства ги ослободиле малите градови на грижи за надворешната 
политика, повладувајќи го така ширењето на културата и истражувањата на лични-
те вкусови. Во уметноста и поезијата се јавува индивидуализам, и книжевноста по-
чнува да се цени не повеќе само како израз на градскиот живот туку и поради неа 
самата. Карактеристично е дека во оваа епоха се раѓа романот, кој можда се зачну-
ва во Милетските приповести или во фабулите на локалните легенди, можда дури 
во транспонованите религиозни приказни: од голем број на романи, историски, мо-
ралистички и љубавни, ги сочувала убавата приказна за Дафнида и Хлоја, која Лон-
го ја напишал околу II век н.е. Во III век п.н.е. се утврдиле главните црти на хеле-
низмот; тој го продолжува културното наследство, насобирајќи ги когакога, ги об-
новува или богати, и ја установува културата која владее во целиот стар свет и кој 
ќе го преземи и оживее Рим. Голем број дела е изгубен, што нас не спречува добро 
да ја запознаеме оваа епоха, која трае повеќе векови и обилува со важни книжевни 
и интелектуални струји. Во неа, нарочито во II век п.н.е. се препородило епидеи-
ктичното беседништво: ‘друга софистика’; овој талас на декламовање му претста-
вил на широката образувана публика вид кој се негувал во школите, и снажно вли-
јаел дури и на поезијата. Во спротивност со тоа е повратувањето на класичната пр-
оза, која била потисната од заедничкиот јазик (коине), употребуван дури и во кни-
жевноста. Големи интелектуални центри имале светски размери. Александрија би-
ла најблистава, а нејзината важност е толкава да писателите на оваа епоха често и 
даваат епитет ‘александријски’. Ама суштината грчката цивилизација била, и задо-
лго и ќе остани нејзина полицентричност: политички безначајните градови ја со-
чувале својата книжевна дејност. Ќе настанат и други центри, во Пергам, на Род; и 
самиот Рим ќе биде жариште на хеленизмот. На крајот на IV век и почетокот на III 
век, учениот песник на Кнос основал книжевен круг, кој знатно влијаел на песни-
ците, како Теокрит, на пример“. 

Се говори за „александријски“, а таков бил јазикот коине. Следи коине бил 
Птоломејов.Затоа и на бригиски=брзјачки кои (кој) не,како денес на македонски ја-
зик: Кој дојде ? Кој не дојде дојде ! Токму кој не означува сите, општо и заедничко. 

Значи, според наводите, хеленизам немало пред Александар Македонски. А 
според други автори, хеленизмот бил само по смртта на Александар Македонски, 
што важело и за јазикот коине, чија основа била варварска=пелазгиска, каки и пои-
мот библиотека=библио тека=тек а, спореди со апотека=а по тек а, а тек=тек=т ек. 
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За доказ дека хеленизмот бил по смртта на Александар Македонски, во Ла-
рус се продолжува со Песници. Се наведени Херонда (III век п.н.е.), Леонида од 
Тарент (III век п.н.е.), „а во II век п.н.е. Мелеагар од Гадаре“. Калимах (околу 310- 
околу 235. п.н.е.), Теокрит  (околу 315- околу 250. п.н.е.), Аполониј Родонин (околу 
295- околу 230), Ликофрон, Арат (околу 313- околу 240 п.н.е.)... 

Стр. 8 за Историчари: „Разбивањето на градовите, ширење на грчкиот свет и 
обогатено знаење го измениле сфаќањето на историјата: таа постанува општа и за-
хтева ученост. Широката област на чинители трагала поточна хронолигија; во III 
век п.н.е. Тимеј од Тауроменион почнал да го смета времето по олимпијадите, што 
го прифатиле неговите наследници. Ама историјата постанува повеќе работа на на-
учниците и ерудитите отколку на книжевниците, и мада историскиот метод се усо-
вршува, таа не ја досегнува вистинската наука; многу историчари биле само компи-
латори“.  

Следат Полибије (околу 200- околу 125-120. п.н.е.),Диодор од Сицилија (ро-
ден околу 90. п.н.е.), Дионисиј од Халикарнис (Августово време), Страбон (Авгу-
стово време), Јосиф Флавиј (Веспазијаново време), Аријан (околу 105. н.е. - 180. н. 
е.) „...и сам ја напишал Александровите војни. Негови се и списот За Индија и една 
расправа за Тактика...“, Аријанов современик Апијан, Дион Касиј околу 155- околу 
235), Херодијан (околу 170- околу 240), Паусаниј (II век) во Опис на Хелада. 

Стр. 9 се Филозофи и моралисти... „Зенон (околу 335- околу 246. п.н.е.) го 
создал стоицизмот“, Лукијан, роден од Самосата во Сирија... а и во Египет умрел. 

Воглавно се пишело на коине.Меѓутоа,тој никогаш не бил народен=етнички. 
За да се говори за етнички народ, тој мора да има свој јазик. Таков немало. 

Следи да се потврди со градот Рим, според кој имало и Римско Царство, а тоа вла-
деело низ континентот на кого денес има континентални народи со свои истории. 

Ларусе, том 1, на стр. 1, почнува со Книжевност: грчка, византиска, римска. 
Стр. 11, се наведува Римската книжевност, со Почетоците: 
„Рим е латински град и неговиот јазик е дијалект од семејството на индо-

европски јазици, сроден на грчкиот, келтскиот, германскиот, словенските и индо-
ирански јазици. Во самата Италија меѓу жителите на внатрешната Италија, Оските- 
јужно и Умбрите- северно од Рим, постоела друга јазична група, доста блиска на 
латинскиот јазик. Во централна Италија, пред книжевноста на латински јазик, сигу-
рно постоела книжевност чиј јазик бил етрурски- јазикот кој многу малку го позна-
ваме и чие одгонетнување е предмет на чести ама ретки среќни покушаји. Ако Ос-
ките и Умбрите имале книжевност, Етрурците пишеле долги теоретски расправи и 
радо слушале епски легенди. На жалост, оваа книжевност, ма каква неа и била при-
родата, денес потпоплно изчезнала. Таа можда оставила каков траг во римските 
сфаќања на книжевното дело и неговата улога...“. (Можда намерно уништена, Р.И.) 

Се говори за семејство на јазици, кои биле на белата раса, а таа говорела со 
варварски=пелазгиски јазик. Тој бил тн.словенски- денес најбороен европски јазик. 

Јазикот на Етрурците бил како нивните денешни соседи Словенци. Етрурци-
те како Венети пишеле со руни, во кои имало тн.Кирилични слова. А ова сé кажува. 

Римјаните говореле како Македонците и Еладците. И затоа ево го и доказот:   
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

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

Коине бил македонски, Птоломејов Александријски, и тн.старогрчки=грчки.  
Коине бил дворасен јазик како што бил арамејски и староегипетски. Ова би-

ло затоашто од Египет до со Месопотамија живееле две раси: Белци (Пелазги) и 
Црнци Семити. Прво време се пишело заедно, а потоа на еден заеднички дворасен 
јазик. Такви биле арамејски и староегипетски јазик. Од арамејски произлегол ново-
персиски а од староегипетски коине и тоа само по смртта на Александар Македон-
ски. Коине го нема кај ниеден автор кој пиши за Александар Македонски. За коине 
за време на Александар Македонски пиши само Куртиј Руф. Меѓутоа, тој никаде не 
кажува, од каде тој тоа го прочитал. А неговата книга е печатена само во 15 век н.е. 

За да се дообјасни вистината, се дополнува дека Белците (Пелазгите) говоре-
ле со варварски=пелазгиски, а Црнците (Семитите) со семитски јазик. Бидејќи се 
одбегнува вистината, според антрополозите Семитите биле Црнци. Токму затоа Су-
мерите биле Белци со закосени очи како Арапите и Египтјаните, а Акадците Црнци. 

На стр. 175, во поднаслов Доба на муслиманскиот сјај, Книжевноста на ха-
лифатот: „Кога Сасандското Царство, на кое навалиле Арабјаните, конечно пропа-
днало после поразот кај Нехавенда, арапски, семитски јазик без икаква врска со ин-
доевропскиот персиски јазик, бил потпопно непознат на иранската висоравнина. 
Ама вековите беа се припремиле Иранците да се служат со семитските јазици. Во 
доба на Ахеменедското Царство вавилонскиот јазик бил службен јазик уз еламит-
ски и персиски. Во парќанското доба грчкиот, кој бил познат уште од Александро-
вите походи, бил друг службен јазик. Ама за владеењето на Сасанидите, арамејски, 
еден семитски јазик, го завзел ова место уз средноперсиски. Тоа можда бил разлог 
што образованите Иранци така брзо овладеале со арапскиот јазик“. 

На стр. 176, во поднасловот Прв персиски препород се наведува и следново: 
„Почетоците на овој препород се обвиени во темнина како и почетоците на 

персиската книжевност на арапски јазик. За него ништо не е познато, дури ни сре-
дината во која најпрво се појавил тој персиски јазик, наречен ‘новоперсиски’ на-
спроти пехлеви кој е употребуван под свргнатите Сасаниди...“. 

Значи, имало староперсиски кој бил пелазгиски. Па следел новоперсиски од 
арамејски, кој бил семитски јазик. Бидејќи арапскиот јазик бил вулгаренарамејски 
и тој бил семитски јазик. Токму затоа „образованите Иранци така брзо овладеале со 
арапскиот јазик“. Како што бил новоперсиски од арамејски, по смртта на Алексан-
дар Македонски коине бил од староегипетски. Во 19 век со реформа на коине бил 
создаден еладски (тн.грчки). И па затоа тој имал сличност на арапскиот- семитски. 

Се говори за јазик на Белци- пелазгиски=тн.словенски- и дворасни јазици. 
Следи во Рим и низ Европа се говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски 

јазик. На него зборувале Венетите и Илирите.А според авторите, тие биле Словени. 
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Авторите пишат, на Балканскиот и Апенинскиот Полуостров имало Венети 
и Илири, значи, тн.Словени. Се вели, Венетите биле илирско племе и земјата на Ве-
нетите се протегала на Јадранот. Според нив, произлегло името на Венеција со по-
крајината Венеција и главниот град Патава, денес Падова; Венет бил припадник на 
илирскиот народ во горна Италија; Venetion (Венецион) предел во горна Италија; 
Venetia (Венециа). Во Lübkers, Reallexikon, стои: „Седиште, веќе во 5 век, околу об-
ласта на подоцнежната република Венеција без Верона и Мантуа; По- Ливренца, 
ант. Ликвентиа, или Таглиаменто, Алпите, Јадранско Море (Strabo 214; Plin. n.h. 3, 
126, 130; Ptol. geogr. 3, 1, 23/6), ама исто така проширена во алпската област од Ве-
неција...“. На венетските простори биле населени Илири. Г.Вајганд пиши; „не само 
во Северна Италија сретнуваме илирски потомци, но и во јужното крајбрежие на 
Апенинскиот Полустров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било до-
кажано дека спаѓа кон илирскиот“. Себастијан Долчи (1690- 1777) бил дуборвачки 
фрањевац и историчар. Тој пишел за старината на дубровачката надбискупија и за 
старината на илирскиот јазик. Според него, „До денес во Апулија постојат цели гр-
адови, основани од најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“. 

Следи да се објасни од кога почнало да се пишува на латински јазик.   
 На стр. 12, стои: „Заблагодарувајќи на ваквите настојувања, јазикот постан-
ал погибок и попогоден за книжевен израз. Самиот Апије Клаудије ја составил Из-
реката, несумливо во многу блиски мисли на грчките комички песници, кои во са-
ма Италија биле ширени и преку позоришните претстави во хеленските или хеле-
низираните градови на Југ. Во позајменото руво се криела често римска мудрост, 
преданието на предците. (Па латински настанал на хеленска=коинска основа, Р.И.) 

Прво навистина книжевно дело е делото на Лив Андроник, бивш роб, кога 
сосем млад дошол од Тарент кога градот го завзеле Римјаните 272. п.н.е. и кон жи-
веел во Рим, каде неговиот господар, сенатор Ливиј Салинатор, го ослободил и во-
спитал ‘на грчки начин’. Нему му е поверено 240. да да ја претстави првата про-
писна трагедија на латински јазик. Римското ‘позориште’ веќе постоело; бар околу 
еден век постоело, за време на сакралните игри, некој вид маскаради, полурелигио-
зни полупрофани, во кои учествувале играчи, мими, кои со публиката исмејувале 
шали и досетки. Римската младина радо учествувала во овие забави, кои постепено 
се претворале во мали ‘драмски игри’ со назначена драмска работа. Ливиј во сво-
јата прва трагедија се послужил со овој уште недоволно единствен град. 

Не знаеме што бил предмет на ова парче; можда некоја легенда од тројан-
скиот циклус, пошто Римјаните сметале дека водат потекло од Тројанците и Енеја. 
Во секој случај, овие грчки епски легенди им биле на сите познати преку етрурска-
та уметност и сликаните вазни, еден од главните тогашни производи на Кампанија. 
Во оваа прва претстава музиката имала мошне важно место; во пеените делови глу-
мицата ја заменувал рецитаторот, кој го кажувал текстот додека глумецот само со 
покретите ги претставувал чуствата и детаљите. Националната традиција на мимата 
и игрите (етрурско наследство) се придружувала, значи, на хеленистичката траге-
дија (со мошне богати музички елементи), да би се создала оригинална творевина, 
римска трагедија“. 

Енеја + в = Венеја. Следи иста основа со на Венетите. Значи, еден ист народ. 
Венети биле и Етрурците, кои пишеле со руни, во кои имало тн.Кирилични слова. 
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„Пет години после Ливиј Андроник, почнал да пиши трагедии и Кампанецот 
Невиј. Од сите овие парчиња се сочувани само мали фрагменти. Све што за нив 
знаеме потекнува од посредни и многу подоцни сведоштва. Ама тоа е доволно да 
назрееме како песниците со осбена љубов ги обработувале легендите или повеќе 
непосредни поврзани за митското минато на Римјаните. Така биле два: Тројански 
коњ (Ливијев и Невиев); Ливијеви Ахилеј, Ајант со бич, Егист, Хермион; Невијеви 
Хекторовото заминување, Хесион, Данај и Ифигениј. 

Напоредо со тоа, Ливиј и Невиј во комедијата се инспирираат со нова коме-
дија, која од крајот на IV век п.н.е. цветела во Атина, а и на Сицилија и во Голема 
Грција. Ама веројатно дека на овие книжевни узори се придружила и народната тр-
адиција. Во овие комедии се појавуваат лица блиски на обичниот римски свет: ‘га-
тар’, ‘добричина од Пренета’ (селанец од малиот град Палестрине во близина на 
Рим), ‘граѓанин од Ланувија’ (втор град на Лација), свеколики лакрдијаши на наро-
дните позоришта. И како што било два вида трагедија, контурната- со грчко поте-
кло, и претекста- со римски карактер, биле и два вида комедии, палијата- со грчки 
личности, и тогата- со римски“. (Не Грција туку Греика;не грчко туку греичко,Р.И.) 

Значи, сé што било римско, сé било балканско. А па Рим бил само заостанат. 
„Во исто време се јавува и римски еп. Ливиј Андроник ја превел Одисеја во 

стих (викан ‘сатурнијски’, кој бил национален римски метар све до крајот на III век 
п.н.е.). Зошто Одисеја, а не Илијада ? Секако затоа што Одисеј бил јунак на итал-
ските легенди, а и затоа што 230. Рим се занимава нарочито за народите од брегот 
на Јадранско Море. Рим во тоа време смета дека е хеленски град или бар град во кој 
не е туѓа грчката култура. Неколку години подоцна римскиот национализам сна-
жно ќе се потврди, а во Невијевиот еп Bellum punicum (Пунска војна) Рим ќе биде 
главен јунак. Невијевиот еп бил напишан веројатно баш последните години на III 
век после војната со Ханибал, кој го загрозил опстанокот на самиот Град и го поди-
гнал против него дел на на хеленистичките кралства. Рим поново се затворил во се-
бе и во самиот себе најдувал снага да се одупри од непријателите. Bellum punicum 
ќе биде, значи, римско дело; во него ќе се види како Енеја тргнува од Троја, како се 
искрцува во Картагина (те епизодите поново ќе се сретнат во Енеида): ама во де-
лот е битно приповедувањето за првата римска војна, Овој спев готово во целина е 
изгубен“. (Бела значела војна за античките Македонци, денес и на Битолчани, Р.И.)  

Во прилог е што Р.С.Прајс,15 на стр. 10 пиши: „Најпосле, на читателот треба 
да му се речи дека книгата која оди уз оваа книга (или нејзиното продолжување) 
есте Одисеевиот манускрипт, за откритието на Аристид Вучетиќ 1935. година, дека 
Одисеј лутал по јадранскиот архипелаг, покрај тројанскиот брег“. А тн.Троја, која 
била говедарска и коњарска, била во Европа (Бригија) во соседство на Македонија. 

На стр. 13 следи Плаут, роден околу 254. п.н.е. во Сарсин. „Ваквите ситуа-
ции потекнуваат од хеленистичкото друштво...Претставеното општество е грчко, а 
на него се гледа безмногу наклонетости. Римјаните го сметале развратен и Плауто-
вото наравоучение се состои во тоа својата публика да ја предупреди на последи-
ците на ‘животот на грчкиот начин’. 

Плаут умрел околу 184. п.н.е., на прагот на новиот век на римската книже-
вност. Им помогнал на Римјаните да постанат свесни на сопствените морални вре-
дности. На крајот на III век се појавуваат покушаји да се создаде нов вид, трагедија 
                                                 
15 Roberto Salinas Prajs, “Homerova slepa publika”, IRO “Rad” i NA “Tanjug”, Beograd, 1985. 



 102 

претекста, која на сцена ја изведувале римски личности или кралеви од минатото. 
Така е отклонуван хеленскиот намет да би се потврдила националната традиција. 

После поразот кај Кане, 216. п.н.е., сенаторот К. Фабио Пиктор бил испра-
тен во Делфи да побара совет на Аполоновото пророштво; му било наложено и да 
ја изести грчката јавност за вистинската положба на Рим и на Ханибаловата про-
паганда.Така Фабија ја составил на грчки Римската историја и установил вид на кој 
му било судено да се прослави. Е значајно дека римската историја се зачнала од ну-
жноста на полемиката и делувањето. Римските историчари секогаш нешто ќе дока-
жуваат. Прво им паднало во делот да го сложат кохерентниот систем на преданија 
кое се врзува за првите векови на Градот, во кој биле стекнати разни елементи: ми-
тови кои губеле значење, претензии на големите семејства, политички фалсифика-
ти. Навистина може не била најголема грижа на овие први историчари.Ама без нив, 
без нивните дела, кои послужиле како извор на покасните историчари, нашето не-
знаење би било поголемо отколку што е. Бидејќи првите историчари ја задржале во 
излагањето рамката на понтификалните ‘анали’, се наречени аналисти. Нивната ра-
бота траела во текот на II век п.н.е.., све до Цицероново време. 

Век на Скипион  
После падот на Картагина, 202. п.н.е., влијанието на Рим се простира на це-

лиот Запад и римскиот национализам постанува помалку едностран. Штоповеќе, 
неколку години подоцна легиите се вплетуваат во источните работи и се допирот 
со хеленистичкиот свет постанува стален. Културното влијание на овој свет ојачу-
ва и дејствува дури и на духовите на оние кои од принцип најповеќе се противат на 
хеленизмот. 

Катон, викан ‘Цензор’, претставува преминување од претходната епоха во 
нов век. Ситен граѓанин од Тускула (денес Фраскати) во Лација, постигнал на по-
литичкото поприште успех како штитеник на славниот К. Фабија Максима ‘Окле-
вала’. Бил цензор 184. п.н.е. и се прославил како непријател на Скипион Африкан-
ски, кој бил водач на ‘филхелените’ и смерал Рим да го одвлече во далечната пу-
столовина. Огнен ама мудар родољуб, Катон се трудел списите и делувањето да би-
де корисно на градот на најпосреден и најпрактичен начин. Напишал Поука на син-
от на Марко или Книга посветена на синот на Марко, по дух доста сличен на ста-
рите Изреки на Апија Клаудија. Од друга страна, сметајќи дека снагата на Рим се 
состоји во неговото поврзаност за земјата и изворот на неговото богатство требало 
да биде земјоделство, а не поморска трговија, објавил учебник на селската екони-
мија De agri cultura или За семјоделството, како им би помогнал на великопоседни-
ците од својата земја да извлечат што повеќе приходи. Оваа книга е прво пишано 
дело на латинска проза кое го познаваме во целина. Во неа нема било каква разне-
женост спрема селскиот живот нити каква трага на онаа простосрдечност која се 
провејува во Хесиодовото дело. За Катон земјата е само средство. Му пишел на си-
нот: ‘чесен човек е, сине мој, некој кој му е вешт на стопанството и чие орудие е 
сјајно’. Земјата создава најенергични луѓе, најдобри војници“. 

Се истакна: „Бил цензор 184. п.н.е. и се прославил како непријател на Ски-
пион Африкански, кој бил водач на ‘филхелените’ и смерал Рим да го одвлече во 
далечната пустоловина“...„Од друга страна, сметајќи дека снагата на Рим се состоји 
во неговото поврзаност за земјата...објавил учебник на селската еконимија De agri 
cultura или За семјоделството, како им би помогнал на великопоседниците од сво-
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јата земја да извлечат што повеќе приходи. Оваа книга е прво пишано дело на ла-
тинска проза кое го познаваме во целина“. Следи само тек оттогаш латинска проза. 

Значи, латински јазик бил нов јазик- книжевен- но никако народен. Следи 
тој како коине да се мртви јазици. Народен во Атина, Пела, Рим...бил пелазгискиот. 

„Освен расправата за земјоделството, Катон го објавил делото Постанци,кое 
говорело за постанокот на главните италски градови и требало да биде, како што 
замислил писателот, прва збирка на политичките примери. Историјата Катон ја 
сфаќа како школа за државници“. 

Се истакна Оклевала=оклевал а,а овде и Постанци за постанокот на градови. 
„Катоновото име не може да се одвојува од Ениј- ‘отецот Ениј’, како што со 

призвук на религиозното почитување го викале Римјаните. Роден 239. п.н.е. Ениј 
бил месапски војник и се затекнал за време на втората пунска војна во гарнизонот 
на Сардинија каде Катон оттаму поминал. Катон го запазил младиот човек и го од-
вел со себе. Рим (тоа било 204. п.н.е.) тогаш уште немал званично ‘песник’; Лив 
Андроник бил мртов, а Невиј веројатно прогонет, во секој случај мошне стар. Сфа-
ќајќи дека на Градот му е потребно да има свој ‘надахнат пејач’, Катон учинил она 
Ениј да постане она што бил Ливиј Андроник. Песник тогаш бил некој вид свеш-
теник, посредник измеѓу боговите и луѓето, говорник во име на Градот и, исто така, 
јемец на бесмртноста која донесува слава“. 

Се потврдува, латински јазик почнал само од 240 г.п.н.е. и со Лив Андроник.  
„Иако Енеј постигнал успех заблагодарувајќи му на Катон, тој не оклевал да 

му се придружи на Скипион. Неговите склоности го упатувале кон современите хе-
ленски узори и било природно што добро се чуствувал во друштво на најхеленизи-
раните Римјани“.  

Само Римјаните не сакале нов јазик- тие со коине веќе биле хеленизирани. 
Дури во Рим коине сите императори го знаеле. Следи тој бил најбитен јазик. 
„Ениј пишел трагедии (во кои се одликувал) и комедии кои, кажуваат, биле 

помалку добри; е негуван трагедија на претекст, ама неговото големо дело долгиот 
еп Анали, осумнаесет книги кои ја приповедуваат целата историја на Рим. Ениј е 
прв од римските песници го употребил дактилскиот хексаметар, првенствено грчки 
метар, и го напуштил сатурнијскиот стил. Аналите долго останале голем национа-
лен еп, кој ќе го истисне тек Енеида. Умрел околу 169. п.н.е. 

Влијнието на хеленизмот, видлив кај Ениј, јасно се исполил кај писателите 
собрани околу Скипион Емилијан и неговите пријатели, оние кои во модерно време 
се нарекувале ‘круг на Скипион’. Најдобар претставник на овој дух е песникот Те-
рециј, афрички роб, доведен во Рим како дете и одгоен во куќата на сенаторот Те-
рециј Лукан. Веќе во раната младост пишел комедии кои му се допаднале на Ски-
пион Емилијан толку, кажуваат, дека овој голем човек почнал со нив да соработува. 
Теренциј напишал само шест парчиња: Андриа (Девојка од Андра), Евнух, Adel-
phoe (Браќа), Hecyra (Свекрва), Heautontimorumenos (Самомачител), Formion. Тере-
нциј умрел, 159. п.н.е., со што може да се објасни малиот обем на неговите дела. 
Ама ова дело ипак е мошне значајно за историја на идејата и историја на комеди-
јата. Помамната Плаутова комедија постанувала поинтимна и се граничела со гра-
ѓанската драма. Таа се бави со прашања на моралот, кои ги собираат просветените 
Римјани на она доба, на пример, со прашање на воспитувањето: дали треба да се 
наѕираат младите луѓе или да се пуштат слободно да чинат глупости ? Жените по-
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добро се оцртани отколку кај Плаут. Теренцијевиот свет е пофин, почуствителен, и 
го открива очигледно влијанието на филозофијата“.  

Само со пелазгиските=тн.словенски поими:Евнух=е внух, Хекира=свекрва... 
„Цела втора половина на векот е подредена на ова влијание. Покрај отпорот 

на старите Римјани, допира гласот на школата на грчките мудреци. Од сите по-
стоечки учења, Римјаните најрадо го прифаќаат стоицизмот, бидејќи неговиот иде-
ал на строгоста е близок на традиционалниот морал. И најголем стоичар нас она вр-
еме, Панетиј, се населил во Рим, каде другарувал со Скипион и песникот Луцилиј, 
кој припаѓал на истиот круг и кој сакал да ги поучи своите современици градејќи 
сатира на помодните мани. (Стоичар од стои, а и столбовите стојат, Р.И.) 

Луцилиј пиши Сатира почнувајќи од 131, а последната, без сумливост, е на-
пишал околу 107 п.н.е. Во овие Сатири, чија досетливост има римски изглед, пе-
сникот му се поверува на публиката; тој ги раскажува сопствените пустоловини, 
анегдоти, и из нив извлекува поуки. Оваа книга е малку интимен дневник малку 
збирки со морални примери. Од неа се сочувани само фрагменти. 

Наголемо подложен на грчкото влијание, Рим се чуствувал должен да го не-
гува и беседништвото, вид кој бил нарочито сјајно застапен на Исток, ама долго се 
опирал во пракса со примена на ‘рецепти’ на ретори, во кои поглавито ја гледал 
учителовата лага. Два најголеми говорници на ова време биле два браќа, Тибериј 
(162- 133) и Гај (154- 121) Грах, два трибуна реформатора, кои ќе паднат во борба 
против сенаторите, приврзени на сопствените привилегии, и оставиле спомен на 
два благородни и генијални луѓе, способни со снагата на зборовите да го подигнат 
народот“. (Грах=грах, х=в..., Р.И.) 

Не само Птоломејовиот Александријски јазик коине имал важност за Рим во 
старата ера тој имал и новата ера. Па коине бил христијански јазик итн. 

На стр. 18 е Латинска христијанска книжевност. „Главни особини: Како и 
латинска паганска, така и христијанска латинска книжевност почнала со преводу-
вање, на Библијата и грчките текстови (Прва посланица на Климент од Рим, на пр-
имер). Најстар христијански текст на непосредната латинска редакција (Дела на ма-
ченикот од Сцилијум) е од 180 година; прв папски спис на латински, по спорното 
сведоштво на Јероним, му се припишува на Виктор I, кој бил папа од 189. до 198. 
Во тоа доба христијанската книжевност на грчкиот јазик обилува со делата на ‘апо-
столскиот отец’; Јустин ипатил две Апологии, на царот Антониј и на сенатот, Ате-
ногора на една молба за христијани- исто така на грчки- на Марко Аурелиј и на не-
говиот син Комод“. 

На иста страна во поднасловот Врв на латинската христијанска книжевност:  
„Меѓу писателите на овој период, изузетно богат со таленти, се истакнуваат 

четири имиња. Свети Хилариј (околу 315- 367), епископ на Поатје, бил голем про-
тивник на аријанството на Запад. Прогонет четири години во Фригија, оти му се 
спротиставил на Констанциј, кој бил аријанец, се враќа околу 360. во Галија и го 
основа во Лигиже првиот манастир на Запад. Најзанимлив му е списот De Trinitate, 
каде страсно го брани православната тројствена теологија од аријанските остапува-
ња. Свети Амброзиј (околу 330- 397), син на галски префект, и сам бил 370. упра-
вник на Лигурија и Емилиј, со седиште во Милано, кога епископски го именовале и 
аријците и католиците, мада тој сам бил катехумен. Похитал да ја прифати хри-
стијанската култура, која му недостасувала, и му се обратил на грчките отци, на 
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кои им давал преимуќтство. Овој висок чиновник постанал изврсен епископ: посто-
ен, со чуство за реалност, независен спрема власта, одан на црквата. Бил речит про-
поведник; Августин сведочи дека, слушајќи го еднаш Амброзиј како говори, бил 
очарен со убавината на неговите беседи. Ама премногу често, неговите дела одржу-
ваат журба на деловен чиновник; најважен За обврските на клерикот, кое го следи 
Цицереновото De officiis, го изложува христијанскиот морал. Творец е и на химни-
чката поезија, која верниците ја пееле. Свети Јероним (околу 340- 420), пустињак 
на Исток, советник на папата Дамас, исповедник на знатните римски господи, ос-
новач на еден манастир во Витлеем, човек од наука, ‘vir trilinguis’ (знаел латински, 
грчки и хебрејски), раздражлив и занесен, бил мистичар и неуморен прегалец. Не-
говото име, пред сé, е сврзано за Vulgata; овој голем потфат настанал во два маха; 
во Рим, по наговор на папата Дамас, ги преправил латинските преводи на Новиот 
Завет, споредувајќи ги со најстарите грчки ракописи до кои можел да дојде. Се по-
влекол во Витлеем, сфатил дека преводот од хебрејски има стварна смисла и ва-
жност на неговите современици- а меѓу нив Августин- одма баш не го разбрале...“.  

Стои хебрејски јазик.Пак, таков немало, туку само арамејски дворасен јазик.  
За книгава е битен Франковиот јазик, кој бил вулгарен латински. Меѓутоа, 

службен во католичкиот свет како официјален јазик останал само латински јазик. 
А па токму кај Франките коине биле заменет со латински.Следи редоследот: 
На стр. 19 се говори за Француска книжевност. Потоа е поднаслов Од латин-

ски јазик до француски: Стразбуршки заклетви. 
„Во Галија, која прво била романизирана, а потоа преведена во христија-

нство, латински бил и јазик на културата. Во добата кога средиштето на културата 
и средствата за образување биле во рацете на црквата, веќе, напротив, покрстените 
победници го прифатиле латински. Делата кои во V век ги напишал на латински 
Сидониј Аполинариј (Sidoine Apollinaire), клермонски бискуп од времето на визго-
тската власт, и Историја на Франките, која во VI век ја напишал Григорије Турски 
(Grégoire de Tours), сведочи дека латинската книжевност го надживеала најнемир-
ниот период на меровиншка Галија. Латински, воостанатото, со тек на векови ќе 
остани јазик на ерудитите и теолозите; све до XVIII век филозофите и научниците 
ќе пишат и водат преписки на латински“. 

Галија во старата и новата ера не била латинизирана, за таа да биде романи-
зирана. Ова се потврдува со доказот што претходниците на Франките, Меровин-
зите, биле со христијански правец спротивен на Рим- со македонскиот јазик коине. 

Ако жителите во Галија би биле латинизирани, ним не им бил потребен ву-
лгаренлатински, народенлатински,мешавина на народниот со дворасниот латински. 

„Ако е и лесно да се прати како традиција на пишаниот латински од век во 
век постанува све послаба, веќе потешко да се утврди како се создавал француски 
јазик. У раздобјето измеѓу V и IX век не постој ни едно пишано сведоштво за раз-
војот на латински јазик, кое малку-помалку го менувал својот првобитен облик 
услед тоа што инвазијата и селидбата непрекинато го менувала самото становиште. 
Никогаш не ќе се сознае со кој јазик заправо говорел Карло Велики. Не постојат до-
кази дека неговото знаење на латински било равно на знаењето на Алкуина или др-
уги ерудити со кои бил опкружен. Извесно е само дека од VIII век е извршена ко-
нечна поделба на латински, кој останува учен јазик, гаен од страна на свештени-
ците, и на говорен јазик, кој е наречен ‘романски’. Всушност, и тој романски јазик 
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постанал од мноштво дијалекта кои меѓусебно се разликуваат спрема крајот во кој 
настанале. Секој од тие дијалекти внесувал специфични промени во латински, во 
јазикот од кого произлегле. Тие спрема лингвистичката сродност биле поделени на 
две групи: на северна група старофранцуски дијалекти со кои се говорело на север 
долж линијата која оди отприлика од Блеј (Жиронд) до Гренобл заобилазејќи го це-
нтралниот масив северно од Лимож и поминувајќи низ Лион, и на јужна старофра-
нцуски дијалекти употребувани јужно од оваа линија. Најстар споменик на роман-
ски јазик е текстот на Страсбуршките заклетви (14. февруари 842), кој Луј Герман-
ски го изрекол при прилика на потврдување на договорот заклучен измеѓу него и 
неговиот брат Карло Ќелави кој исто така се заколнал, ама на германски“. 

Бидејќи Карло Велики бил неписмен, а вакво било и целото население Фр-
анки, заклетвата била на многу лош латински јазик- латински јазик бил преполн со 
склавински=тн.словенски зборови. Исто било источно од реката Рајна- склавинско. 

Се говори за селидба,а таа била само од и преку Балканот, и тоа по долината 
Вардар- Морава- Дунав- Рајна... Народот им припаѓал на белата раса со пелазгиски 
=тн.словенски јазик. Таков јазик говореле Франките. Ова се потврдува и со доказот 
што Франките преведувале од латински на склавински=тн.словенски јазик. Следи 
Отон I со синовите на македонскиот гувернер Никола (Самоил со негов брат- непо-
знато кој) говорел склавински јазик. Ова било повод што кралевите на Франките се 
прогласувале со Библијата преведена на тн.старословенски јазик. Според Ф. В. Ма-
реш, преводот на Библијата од Методиј беше единствен во тогашна Европа и прет-
ставува најдобар превод и досега не е направен таков превод во оригинално-пре-
носна смисла. Таа ја разбирале Франките...Следи кралевите во Ремс се прогласува-
ле со неа. Значи, со „Ремското глаголско евангелие“ полагале заклетва француски-
те кралеви. Битно е дека тоа било и меѓу 11-15 век. Меѓутоа, ова евангелие намерно 
е запалено во тн.Француска револција, што е само разбирливо, да се уништи ма-
кедонската писменост. Затоа преостанале само недоизгорени пергаментни листови 
од кои 19 се рекоинструирани. Па све било познато, а се крие вистината. Еве доказ. 

На стр. 13, е поместена слика со следно наведување: „Насловна страна на 
Теренцијевата комедија во стразбуршкото издание на латински јазик (1496) на Жо-
ан Гринингер (Joannes Grünigner). Национална библиотека во Парис. Снимак N. 8“. 

Само место Гринингер мора да е Гринингар, како Фредегар (7 век н.е.е) итн. 
Значи, службен бил латински, се правеле вулгарно-латински: шпански, Фра-

нков... Бидејќи двава јазика не биле народни, Баските никогаш не говореле еден од 
двата јазика, ниту латински. Не случајно, Евреите, кои од Шпанија во 1492 година 
биле протерани, во Битола сé додека од Бугарите не им биле предадени на Герман-
ците, говореле само еден јазик: шпански. И следи немало вулгарен-латински народ. 

За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, не-
го луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој,16 на 
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку 
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-
сасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-
каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И) 

Следи поднаслов Први книжевни дела: „Први книжевни дела се појавуваат 
на крајот на IX век и биле напишани со еден од старофранцуските дијалекти со кои 
                                                 
16 Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und abend”, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
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се говорело на север на земјата (пикарски, валонски, лоренски, нормандијски, поа-
тјевски, централен). Било на некој од оксатанските дијалекти својствени на Југот 
(провансалски, лангдокски, лимузенски, оверњански, гасконски). Како и повеќето 
европски книжевности, религиозното надахнување и овде создало први песнички 
дела, чиј анонимни автори можеле да бидат исклучиво свештеници, калуѓери или 
црквени лица. Кантилена за светата Еулалија (околу 880. година) секако е најстара 
песна во француската книжевност сочинета од дваесет девет асонантни стихови. На 
почетокот на XI век се јавува нов книжевен род- наративна поема посветена на жи-
вотот на светците. Меѓу нив е Житието на свети Алексиј, понајоригинален по ли-
ризмот со које е прожета приказната. Оваа патетична и поучна приказна е инспи-
рирана со еден византиски роман. Значи поемата не проистекла од народната тра-
диција нити е инспирирана со некоја локална легенда, туку е збор за дело на све-
штеник ердудит“. 

Ако ваквите диалекти=диа (дво) лекти (л=р, ректи, рекот...) се разбираат со 
денешните тн.словенски јазици, тие биле говори на Белците- тн.словенски. Ако тие 
не се разбираат со денешнита тн.словенски јазици, тие биле вулгарнолатински јази-
ци. Во зависност од каквиот процент на разбирање, таков процент биле тн.словенс-
ки зборови.Да не се изуми дека латински бил дворасен (пелазгиско-семитски јазик). 

Бидејќи книжевните дела биле на свештеници..., тие биле на вулгарнолатин-
ски јазици. Следи едноставен заклучок, во континентот никогаш немало народи. 

Затоа секој народ е само еднорасен со еднорасен јазик- ваков е тн.словенски. 
Па XII и XIII век Јуначки песни (Les chansons de geste): „Песна за Роландо“. 
„Први големи дела се јавуваат во XII век, и тоа се јуначки песни. Херојските 

спевови исполнети со војни подвизи изразуваат, од една страна, идеал на феудал-
ното општество во кое вазалот ја должи верноста на својот сизерен, и, од друга стр-
ана, на христијанската цивилизација во која во тоа време владее духот на крстоно-
сните војни против неверниците. Јунаците на овие спевови скоро сите се личности 
од каролиншката епоха, пред све самиот Карло Велики. Треба од тоа да се заклучи 
дека спевовите од XII век претставуваа само окончување на пораните дела кои по-
полека се развиваа, пред но што се појавиле во облик во кој денес ги знаеме ? Всу-
шност, потеклото на јуначките песни останува прилично неразјаснето. Сигурно е 
едино дека тоа се дела на мошне обдарени песници, а не плод на народни песни со 
колективно потекло, како што околу 1870. година тврдел Гастон Парис. Во свети-
лиштата, кои се најдуваат долж главните патишта на ходочасците, како што тоа, на 
пример, се патиштата кои воделе во Сен- Жак Компостелски, секако се задржале 
жонглери кои рецитирале јуначки песни евоцирајќи јунаци чиј спомен бил сврзани 
за местата во кои е и славена. Меѓутоа, не може со сигурност да се тврди, како што 
тоа го чинел Бедије (J. Bédier), дека овие епски легенди ги измислиле калуѓерите на 
тие светилишта. Легендата лесно би можела да му претходи на спевот во кој е рас-
кажана и разубавена“. 

Следи на стр. 20: „Песната за Роланд (настаната во раздобје измеѓу 1100. и 
1120) е една од најстарите јуначки песни, итн. 

Во XII век на подрачјето на окситанската лирика се проширува од Поатуе и 
Лимузен на Прованс и Ландгог.Мада е крстоносна војна против Албинигезите (XIII 
век), кој им задал смртоносен удар на принцевите од југот, го обележил и крајот на 
книжевноста на јужнофранцускиот дијалект, ипак се надахнување, прозодијски и 
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музички облици на окситанската поезија биле подржувани на север на Франција. 
Влијанието на Елеонора Аквитанска (Aliénor d’Aquitaine), заштитница на трубаду-
рите, која постанала жена на Луј VII секако допринела на таа селидба“. 

На стр. 21: „Куртоазни роман. Куртоазната книжевност од север, не така бо-
гата поезија како што е книжевноста на југот, припаѓа на заслугата за создавање на 
романи. Почнувајќи од XII век се јавуваат романи во стилот пишани по углед на 
античките романи. Најкараткеристичен е Романот за Александар, кој во завршен 
облик е напишан во дванаестерец (александринец) и кој го изнесува доживувањето 
на Александар Велики. Песникот на личностите на романот им ги припишал и оби-
чајите и чуствата на витезовите на своето време. Избор на темата бар докажува де-
ка тие романи се дело на учени свештеници кои ја познавале латинската книже-
вност. Потеклото на најубавите куртоазни романи, то ест романите од бретонскиот 
циклус, најтешко е да се објасни. Можда би требало да се трага во Историјата на 
кралевите на Британија (околу 1135), спев напишан на латински, од англискиот 
свештеник Голфрид де Монмут (Geoffroi de Monmouth), ама и во тој случај машта-
та на песникот секако ги обогатила податоците од легендите. Централна личност на 
бретонскиот циклус е кралот Артур или Артус, кој владеел со Велс во VI век и на 
кого му се припишуваат необични подвизи. Неговите витези, сите еднакви по права 
(витези на Округлата маса), се јунаци на таа романескна книжевност, која ја создал 
еден генијален песник Кретјен де Троа (Chrétien de Troyes, околу 1135- околу 1183). 
Секоја од овие романи илустрира една од теза на куртоазна љубов. Во Ланселот 
Кретијен де Троа покажува низ какви сите искушенија мора да помине залубљен 
човек да би угодил на својата госпа, а во Ивен опасноста на која се изложува јуна-
кот ако не ја послуша својата жена и премногу долго се перепушта на искушенијата 
на јуначките подвизи. Преплавени со чудеси, романите на Кретјен де Троа се осо-
бито значајни поради вештината со која се дадени нијансите во психолошката ана-
лиза. Вредноста на неговото последно, недовршено дело Персевала се заснива во 
неговата мистичко- симболична атмосфера. Овој роман припаѓа на циклусот ‘Бара-
ње на Грал’, чија најпотполна верзија ја најдуваме во приказната на Роберт де Бо-
рон (крај на XII век)“. 

Според франковата хроника на Фредегар (7 век), Македонците и Франките 
имале потекло од Пријам. Значи, Тројанско потекло. Следат имиња Троа, Парис... 
Со ова се објаснува дека Меровингите, со потекло од пред Христа, за време на Ри-
мската Империја биле македонски колонисти. Следат подоцна и богомилите со 
името Бодина, внукот на Цар Самоил. Традиции имале на Александар Македонски.  

Да не се изуми дека Келтите биле Бриги, а и Цар Самуил бил Бриг: Бриг= 
Бриж=Фриж...Brighton итн. Пак, македонски колонисти имало и во Британија со 
Скотите со македонски ритам седумосмини..., а и поимот Велс=Велес итн. 

„Тристан и Изолда водат, исто така, потекло од ‘бретонските повести’ (‘ma-
tiére de Bretagne’). Постојат два фрагменти, една од Томас Англиски (Thomas d’ 
Angleterre, околу 1170) и другата од Берул Жонглер (Béroul le Jongleur, околу 1190). 
Покрај овие два текста е сочуван и еден опширен Тристан во проза од XIII век. 
Ништо не може да ја скрха љубовта чиј отров Тристан и Изолда ги испиле во чаро-
бен напиток; ни брачната врска која ги спојувала Изолида и кралот Марк, Тристан 
и другата Изолида,нити оддалеченоста може да донесе спокојство на љубовниците, 
едина смртта е во состојба да им пружи. 
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Таа дивна легенда, прототип на сите големи романи за фаталната и забране-
та љубов, ги инспирирала, исто така, и Орловите нокти, еден од четрнаесет леа (на-
ративни песни),која Марија Француска (Marie de France, втора половина на XII век) 
ја напишала користејќи ги куртоазните теми. Таа била прва песникиња и живеела 
на англискиот двор во време кога француски бил книжевен јазик во земјата која ја 
покориле Норманите. Процветување на куртоазниот роман се продолжува и во те-
кот на XIII век. Во опширните романи во проза, чија заслуга се состои во тоа што 
прозата ја воздигнале до книжевен израз, најчесто веќе постоечките теми биле по-
ново користени, само проширени и обогатени. Едно од најчудните дела од почеток-
от на XIII век е Окасен и Николета, испеана приказна (chantefable), во која се сме-
нува прозата исприповедана на делови со делови испеани во стих“. 

Како што немало германски, немало ни англиски- на дворот Франков јазик. 
На стр. 23 се говори за XVI век, пред 1550. година: 
„Хуманизам, ренесанса и реформација. Од 1450. година значајни настани го 

потресуваат средновековиот свет. Освојување на Цариград од страна на Турците 
(1453) и падот на Византиското Царство претставува отцепување на христијански-
от свет од цела источна Европа, додека откритието на Америка (1492), поново, до-
ведува до пореметување на равнотежата до тогаш позната на светот. Печатницата, 
чија прва работилница во Франција ја основал Гијом Фише (Guillaume Fichet), би-
блиотекар на Сорбона, го менува од основа дотогашниот систем на растурање на 
пишаните дела. На овие општи разлози се придружуваат оние кои поблиску го об-
јаснуваат развојот на духовите во Франција... 

Све ова ја објаснува сложеноста на хуманизмот. Хуманистите понекогаш 
биле исклучиво ерудите, кои настојувале да ја откријат античката мисла во латин-
ските текстови чие значење на средниот век го изопачил или да пронајде грчки те-
кстови кои во средниот век останале непознати. Гијом Биде (Guillaume Budé, 1467- 
1540) бил прв од големите француски хеленисти и покренувач на кралскиот колеџ 
(идниот Collége de France), кој 1530. година го основал Франсоа I. Лефевр д’Етапл 
(Lefévre d’Etaples, околу 1450- 1537) е теолог кој научил грчкиот од еден од многу-
те ерудити кои дошле од Цариград после падот на Источното Царство. Тој се дру-
жел со италијанските хуманисти и прв почнал да ги толкува светите текстови уз по-
мош на новите филолошки методи, кои знатно се разликувале од средновековните 
схоластички методи. Тој ја преведува Библијата на француски и све повеќе нагнува 
на протестантизмот, и со тоа со реформацијата. Многу хуманисти на тоа време го 
користат исклучиво латински, кој останува општ јазик на европските интелектуал-
ци, но повеќе не е збор за схоластички латински; мислителите на тоа доба пишат со 
јазикот на Цицерон и Сенека. Нивните дела, спрема тоа, не припаѓаат на историјата 
на француската книжевност, ама, затоа, нивното влијание на француската мисла е 
мошне значајна. Не може да се премолчи улогата на холандскиот хуманиста Ераз-
мо (Erasme, околу 1496- 1536), кој во Парис ја печател својата Пофалба на лудоста 
(1511) на латински. Иако христијанин по традиција, неговото дело се одишува со 
скептичен рационализам, и тој, не исполувајќи несложување со реформацијата, се 
оградува од новите религиозни идеи“. 

Никако не се работело за народен француски јазик, таков немало, туку само 
христијански јазици: православен коине, католички латински и Франков јазик. Па 
овие биле само дворасни јазици, на Пелазги и Семити, а народниот бил пелазгиски. 
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Стр. 48: „Препород на поезијата на јужниот диалект. Крстоносните војни 
против Албижаните, после кое настанало политичко опаѓање на јужна Франција, 
задал уште во XIII век судбоносен удар на книжевноста на јужниот дијалект (langue 
d’oc). Диалектите се задржале во народниот говор, ама француски јазик постанал 
книжевен јазик. Значајно е дека академијата на Песничките игри во Тулуз, која се-
бе си поставила веќе од XIV век, задаток да ја одржи културата на јужното јазично 
подрачје, го прифатила, почнувајќи од XIV век, француски јазик напоредо со ју-
жниот диалект, а потоа исклучиво само француски...“. 

Диалектот е еднорасен говор, а „јужниот дијалект“ е дворасен јазик. 
На стр. 61 е насловот Белгиска книжевност, со поднаслов на француски ја-

зик: од почетокот до 1880., Ренесанса 1880. година и последна генерација.   
На стр. 64 е поднаслов Белгиска книжевност на холандски јазик. 
На стр. 67 е насловот Швајцарска книжевност со поднаслови: Книжевност 

на француска Швајцарија, почнувајќи од XIV век па до денешни писатели. Следи 
на стр. 70 поднаслов Книжевност на германска Швајцарија. Стр. 72 се поднаслови 
Книжевност на италијанска Швајцарија и Ретороманска книжевност.   

Стр. 73 наслов Италијанска книжевност, а поднаслов Почетоци и среден век: 
„Италијански народен јазик (‘lingua volgare’) е забележен можда веќе во VIII 

-IX век (во една загонетка, а сосема извесно во X век (во еден судски документ: Ca-
rta Capuana’ од 960. година), но тоа уште не е книжевен јазик. Книжевен овој јазик 
постанал тек на крајот на XII или почетокот на XIII век. Почнувајќи од тој 
тренуток, тој се развива со извонреден ама не и изненадувачки полет, ако се знае 
дека неговото процветување го подмогнале новите и снажните општествени и по-
литички устројства, кои на Југот добивале све повеќе аристократски и етатистчки, а 
во северна и јужна Италија, каде граѓанската класа брзо јакнеела, е демократски и 
граѓанско- комунален карактер. 

Мада првите текстови се пишани на тоскански, умбријски, ломбардијски, 
сицилијански и други наречја, не би можеле, строго земени, да ги наречеме ‘диа-
лекти’, оти поимот диалекти постој само во однос на некој општествен книжевен 
јазик; тосканското наречје, меѓутоа, почнало да игра улога на ваков јазик во Итали-
ја кога Фиренца задобила политичка превласт над поголемиот дел на Тоскана (на 
крајот на XIII век), а значајни дела на тројца големи писатели на XIV век, Данте, 
Петрарке и Бокачо, стекнале општопризната книжевна слава“. 

Се работело само за волгаренлатински, од волг=волк=Volk=полк=полка или 
волгар=вулгар=булгар=булг ар: булг=бург,в=б,л=р-Глигор=Григор, але=аре (Арес). 

 Бидејќи се работи за јазикот на личности, тој бил само вулгаренлатински. 
Стр. 82 наслов Шпанска книжевност, со поднаслов Среден век. На стр. 83: 
„Латинството, христијанството и германското право се срушиле сите заедно 

кога, 711, афричките хорди, пратени со неколку Сиријци со мошне префинета ку-
лтура, ја преплавиле најцивлизираната шпанска провинција. Користејќи ја социјал-
ната револуција, жителите мнозинство преминале во ислам. Тогаш прв пат во исто-
ријата на тој народ се појавува книжевност во потполност шпанска, кој за исламот 
го сврзувал само арапски јазик и неколку елементи на персиската филозофија (су-
физам). Песниците Ибн Хазим (994- 1064) и Мукадем де Кабра (околу 840- оклолу 
920) ги опејуваат водата, дрвата, коњите и убавите руси девојки кои ги кријат хри-
стијанските манастири, теми секако непознати во пустинската Арабија. Тие поне-
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когаш ги мешаат, како Ибн Гузман (околу 1086- 1160) во својата Песнарица, при-
певи (‘jarchas’) на романски јазик (народен јазик наречен мозараба со кој говореле 
покртстените жители) со учени и класични строфи. Оваа оригинална версификаци-
ја ја ширеле жонглерите и играчиците до кралствата на север на Шпанија која ос-
танала христијанска, и меѓу Франците, војниците, калуѓерите и трговците кои се 
настанале во Арагон или низ него поминувале, и долж патот за Сантијаго од Ком-
постела; таа оставила трагови во шпанската и француската книжевност...“ 

Се говори за народни јазици од средниот век, а македонскиот е постледен 
бригијски јазик. Следат дворасни арамејски, староегипетски, новоперсиски, коине, 
латински, што важи и за исламски арапски. Пак, готскиот бил вулгарен коине. Зна-
чи, тој дури бил трорасен на: Белци (Пелазги), Црнци (Семити) и Готи (Монголи). 

„Нова романска култура. Прв кастилјански јазик се говорел на југ на Наваре, 
на патот на ходочасците во Сантиаго. Го распоространил христијанското оружје и, 
кога грофовијата постанала кралство, го заменил леонски, јазик на оние кои меѓу 
првите се спротиставувале на исламската наезда; арагонскиот се спротиставил на 
притисокот на кастилијанскиот све до XIV век, а потоа изчеснал; едино каталански 
(и неговите диалекти валесијански и мајоркински), како и португалски со неговиот 
галицијски дијалект, успеале да се одржат све до денес како книжевни јазици“. 

Народен јазик говорат и христијани и муслимани- овде е само христијански. 
Народниот јазик никогаш не изчезнал, како спротивно на вулгарнолатински. 
Стр. 92 Португалска книжевност, поднаслов Потекло: „Појавата на Порту-

галија во политичкиот живот XII век е последица на поновното христијанско осво-
јување на Иберискиот полустров,кој муслиманите го окупирале уште во VIII век...“ 

Следи португалскиот јазик, како шпанскиот,бил вулгаренлатински.Меѓутоа, 
во португалскиот сé до денес опстоил темниот вокал на пелазгискиот=тн.словенски 
јазик- крајното е во имињата се изговора теменвокал- како и во романскиот, ама и 
во Франција. Значи, иако Белците во Европа се одродиле, си го задржале и своето. 

Стр. 95 Англиска книжевност, поднаслов Од почетокот до норманското 
освојување (1066); англосаксонска книжевност: „Историска рамка...Ако во понекои 
текстови кои допреле до нас и можеле да најдат траги на старата претхристијанска 
традиција, ова книжевно создавање во целина, и кога чисто не е верски инспирира-
но, снажно е прожето со христијански дух. Не треба, меѓутоа, да се мисли дека веќе 
пред себе имаме први текстови на англиската книжевност, во прав смисол. Додека 
во јазичен поглед бил очуван континуитет измеѓу англосаксонскиот и модерниот 
англиски (кој настанал со спојување на англосаксонски со француски, то ест со ја-
зикот на норманските освојувачи), англосаксонската книжевност немала никакво 
непосредно влијаниjе на англиската, и веќе во XV век била потполно заборавена. 
Ама таа секако поникнала најголем дел на британското тло и содржи некој типични 
национални црти, нарочито во поезијата; поради тоа таа има свое место во истори-
јата на англиската книжевност“. 

Стр. 109 е Германска книжевност, а со поднаслов Почетоци и среден век: 
„Најстари документи на германски потекнуваат од каролиншко доба. Тогаш на на-
родните говори на царството на Карло Велики почнале да се запишуваат текстови 
кои порано биле составувани само на латински. За царевите животи администра-
тивен јазик бил латински; кога неговата држава се поделила, се појавиле во подра-
чјето франков и германски јазик (Стразбуршка заклетва, 842)“. 
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Франките преведувале од латински на склавински, а сите простори источно 
од реката Рајна биле склавински=тн.словенски.Значи,немало народи со свои јазици. 

Ова се потврдува со доказот што Франковиот јазик бил и германски јазик. 
„...Од Тацит до каролиншкото доба е забележан само еден германски говор, 

готски. Населувајќи се во источна Европа Готите веќе од IV век го примиле хри-
стијанството од свештениците кои дошле од Византија.Улфилас или Вулфила (Wu-
lfia), западноготски бискуп, кој умрел околу 383, го превел Нови завет: тоа е Ву-
лфовата библија, која преставува најстар текст на некој германски јазик“. 

Бидејќи Готите биле Монголи со својот бог Асен, кој бил бог на Татарите= 
Бугарите, нивниот јазик бил само татарски, а никако тн.германски.А за нив се лаже. 

На католичките простори се пишело на латински. Како веќе на другите наве-
дени простори имало и вулгарнолатински. Тие ним им биле полесни од латинскиот. 

Затоа се барало не на коине или латински јазик да се учи библијата, која не 
била разбирлива на двата дворасни јазици, туку да се внесе тн.старословенски ја-
зик. Тој бил дело на македонскиот царски двор- на македонската династија. Таа го 
задолжила Македонецот Константин Филиозоф да го реформира коине. Тој од него 
ги отфрлил семитските зборови и се дошло до пелазгискиот=тн.словенски тн.старо- 
словенски јазик. Следи тн.старословенски јазик во сé друго да остане како и коине. 

Стр. 111: „Мартин Лутер (Martin Luther, 1483- 1546) е спротивен песник ако 
под тоа се подрабира уметникот кој се труди да даде совршен облик на своите ми-
сли и впечатоци. Напротив, тој покажува грубо омаловажување на формалните та-
наности; за него изразот треба да биде само одеќа на мисли или чуства, а на учи-
телите на реторика им одговарал со своите чуени мисли: ‘устата говори кога срцето 
е преполно’. Тој потполно ја обновил германската проза за потреба на своето про-
поведништво и за изливи со длабоки верски чуства. Напишал во облик на химни 
неколку навистина најпопуларни песни на германски јазик. 

‘Виненбершката теза’, која претставувала прв позив на реформата на црква-
та, Лутер 1517. уште пишел на латински; така тие останале во рамките на калуѓер-
ските расправи. Меѓутоа, 1520. на германски напишал големи реформаторски дела 
Христијанско благородништво на германската нација и Слобода на христијаните; 
сега прашањето е поставено на целиот германски народ. Лутер се обраќа на јавното 
мнение, чија значајна улога ја претчуствувал. Од тој тренуток реформацијата по-
станала национална работа: германскиот дух ја покажува својата независност спре-
ма угнетувањето на римската хиерархија. Главно Лутерово дело, кое од него напра-
вило прв голем прозен писател на модерен германски јазик, есте неговиот превод 
на Светото писмо. Се разбира, германскиот превод на Новиот завет, кој реформат-
орот го направил за време на своето заточеништво во Вартбург, а го објавил 1522, 
не е прв германски превод на Евангелијата, ама е прв кој им се обраќа на сите Ге-
рманци. Неговиот јазик е крут и му недостасува истанченост, во правописот често е 
несигурен, ама неговата народска крепкост и снажна слика му вдахнуваат на текст-
от убедлив живот. Преводот на Стариот завет се појавил 1534“. 

Се истакна: Лутер „во правописот често е несигурен“. Значи, тој до времето 
на Лутер немал правопис за тој да биде во употреба.И следи тој пишел на латински. 

Ако тн.германски би бил народен јазик со векови, како што стои запишано 
во Ларус..., за него правописот од самиот јазик произлегува, а не за тој тн.јазик ни-
кој да не внеси соодветни правописни правила...А до Лутер минало еден милениум. 
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Следи заклучокот тн.германски јазик бил мешан јазик од сите јазици кои на 
тие склавински=тн.германски простори биле во употреба: склавински=тн.словен-
ски на венетски=тн.словенски простори со своите руни, коине со коински слова, 
латински со македонската латиница од Халкидики, готски вулгарен коински, ма-
кедонскиот тн.старословенски и Франковиот јазик. Значи, тн. германски јазик бил 
мешан јазик како што бил турскиот што го пиши Густав Вајганд и албанскиот спо-
ред Густав Мајер- на четири народи: грчки, романски, словенски и татаро-турски.  

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

Се говори за германски јазик на германски народ. Германскиот народ денес 
е еднорасен, а германскиот јазик е трорасен-дури со 30% монголски јазичен состав. 

Со него се обединале Германците затоашто тие меѓусебно не се разбираат со 
своите јазици. Следи има повеќе германски народи со повеќерасни јазици. А на-
спроти нив се тн.Словени со еднорасни тн.словенски јазици. Токму затоа тие ме-
ѓусебно се разбираат.Затоа тн.Словени отсекогаш биле и останале само еден народ. 

Само Лутеровиот јазик бил протестантски, а тн.Германи биле и католици. 
Стр. 121 е Холандска книжевност: „Во средниот век...Заправо, тек во друга-

та третина на XVI век се појавува првите холандски писатели...“. 
Стр. 124 е Скадинавска книжевност. На стр. 125 е слика со поттекст: „Камен 

со рунско писмо од Сигтун (Норвешка)“. Рунското писмо било венетско, а и на тн. 
Германи. Пак, Венети биле Варезите и Русите- Русија била само земја на Венетите. 

Стр. 133 е Финска книжевност, со поднаслов Народна поезија: „‘Руноти’. Во 
Финска народниот гениј се изразувал низ песнички содавања многу пред воведува-
ње на писменоста. ‘Рунети’, песни кои народните пеачи ги пееле пратејќи се со ци-
тра од пет жици (кантела), усмено се пренесувале од поколение на поколение све 
до денешните дни...“. Само со венетски=тн.словенски руни и со цариградска цитра. 

Следат тн.словенски книжевност, а на стр. 142 е Унгарската книжевност. 
Во Почетоци стои: „За разлика од повеќето европски книжевности, јазикот 

на унгарската книжевност е финско- унгарско потекло, тоа ќе рече сроден со фин-
скиот, естонскиот, лапонскиот и многу други говори кои се сретнуваат денес во 
Советскиот Сојуз“.Се говори за „многу други говори“, кои биле јазици, а не говори, 
затоа што говори има секој еднорасен јазик- повеќерасните се само мешани јазици. 

На стр. 144 следи Руска книжевност, на стр. 152 е Бугарска книжевност и на 
стр. 154 Југословенска книжевност.На стр. 157 е Албанска и Романска книжевност. 

Во потнасловот Први текстови пишани на романски: „Тежината на истори-
ските услови не дозволува романски јазик да постане званичен јазик. До XVII век 
таа улога играл старословенски јазик, кој во романското кнежество бил пред све ја-
зик на православната црква,ама исто така и јазикот на дворот“.Следното не е битно. 

Од Романија, според авторите, на Балканот навлегувале Словени. Значи, таа 
била тн.словенска земја. Според Вотсон, „Најдобра европска паралела за тој про-
цес, кој во бит останал скриен на историчарот, ест појавата на романскииот јазик, 
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во кој еден романски говор настанал на темел на латинскиот стопен со словенски-
от“.До денес во Романија географските поими се тн.словенски,имиња, презимиња...  

Стр. 159 е за Модерна грчка книжевност, а Грција била само од 1830 година. 
На стр. 167 е Турска книжевност, а на 168 е поднасловот Турска книжевност 

во Турција, на Османлија: „Таа почнала да се создава дури и пред основање на 
Османлиското Царство, во малите турски држави во Анадолија кои му претходеле. 
Ама тука, заклучно со XIII век, персиски јазик доминирал како книжевен јазик, и 
турски воглавно се смета народски говор. Така на персиски пишел, на пример, го-
лемиот мистичен турски песник (од Иконија) Џелалудин Руми (1210- 1273),основач 
на дервишкиот ред мевлевија. Неговиот син и продолжувач, Султан Велед (1227- 
1312), иако продолжил да пиши стихопви на персиски, уфрлува меѓу нив понекој 
дистих на турски, ама во персиска метрица. Прв феудален господар на Анадолија 
кој кој го освоил турскиот како званичен јазик во својата држава (област Конија) 
бил Мехмед Караман Оглу (во околу 1276...“.(Руми според Рум=Рим, Римјани,Р.И.) 

Хамер за 13 век вели: Мехмед Караман „на престолот вовел мошне битни 
промени во пописите за порезите. Овие дотогаш во целото Селџутско царство биле 
напишани на персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот 
и нарочито во книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се 
водат пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик“.  

Па Мехмед Караман во новоперски јазик внел турски=монголски зборови. 
Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија.17 Пак, Османите 

биле Комнени (Јозеф фон Хамер), а тие биле Бриги. Следи тн.Турци биле само Бел-
ци со бригиски говор,чии зборови до денес се одржани, познати како македонизми. 

Следи денешниот турски јазик бил/е мешавина на тн.словенски, персиски, 
турски, арапски и коински зборови.Меѓутоа,најмасовни биле тн.словенски зборови. 

Бидејќи турски народен јазик немало, Османовиот бил новоперсиски со тур-
ски=монголски зборови, а Османите владееле на Балканот, никогаш немало балка-
нски народи тн.словенски и тн.не-словенски (грчки, албански, влашки), што важело 
за романски и унгарски, ниту континтални народи:Германи,Французи, Англичани... 

Следи секој народ мора да е еднорасен и само со еднорасен јазик,а не инаку.  
За да се потврди дека Европјаните биле еден народ е доказот што тие денес 

понатаму се Белци, а само тие меѓусебе се разликуваат само по јазикот: најбројните 
се со еднорасен тн.словенски јазик, а другите мноштво народи со повеќерасни јази-
ци. Европјаните со повеќерасни јазици си напишале свои истории, кои биле фалси-
фикат. Значи, преполни со невистини, напишани навредливо за тн.Словени, кои до 
денес се одродуваат од Европјаните раснонесвесни со повеќерасни јазици. Па и за-
тоа се наведува редоследот зошто до денес тн.не-Словени не си го знаат потеклото:  

Вон Балканот,во континентот немало домашни животни. Ова може да се чи-
та и во француската Енциклопедија Ларус.Поради говедото и свињата, од чија чума 
и грип настанале маласипаница и грип, се создала крвната група А на Белци. А таа 
била стара од пред 15.000 г.п.н.е. И токму затоа од тие две болести Континталците 
би изумреле околу 95% како што се случило со Индијанците само со крвна група 0. 

                                                 
17 На 30.07.2011,во Ракометно игралиште, „Илиденски денови“, учествуваше играорна група од Тур-
ција. Додека македонските фолклорни групи настапуваа, членовите на турската играорна група мо-
жеа нив да ги играат. Нивната носија беше тн.византиска, со тн.византиски игри, блиски на бриги-
ските. Се потврдува заедничкото потекло на Фригите во Мала Азија, кои биле Бриги од Македонија. 
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Бидејќи крвната група А станала вегетеријанска за житарици и мешункасти 
растенија, ваквите растенија од Балканот биле пренесени во континтент, а и други. 

Ненаселениот континент од и преку Балканот бил населен со неандертал кој 
бил мајмун, како и со Белците со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Наодите за стари населби... не биле со непрекинат живот сé до новата ера.  
Келтите биле Бриги од Македонија. Континентот мнозински бил населен со 

македонски колонисти по пропаста на Македонското Царство и тоа од Римското 
Царство. Следи Македонци биле Скотите и другите Британци, Меровинзи, Баски ... 

Франковиот хроничар Фердегар (7 век) пиши:Македонците и Франките има-
ле исто потекло од Пријам- Тројанско потекло и со пелазгиски=тн.словенски јазик. 

Источно од реката Рајна имало само Склавини само со тн.словенски јазик, 
Склавините и другите Континталци се одродиле од својот тн.словенски ја-

зик со повеќерасни јазици: коине, латински, готски,Франков,германски, шпански...: 
монголски Пекинг (град владетел), кинг=кениг=владетел, на крајот додаток- их...  

Одродувањето на Склавините продолжило на Балканот во 19 век до денес: 
Биле создадени романски (влашки) и еладски дворасен јазик на Белци и Цр-

нци, унгарски и турски јазик се монголизирани јазици, монголизираниот албански 
(скиптарски) јазик. Тоа не било сé: во 19 век во Косово биле колонизирани 600.000 
Азијати (500.000 Черкеси и 100.000 Татари), што го пиши Густав Вајганд (1924). За 
нив има докази:монголска овца со долга опашка,монголски ген на коњ18 и овие кав-
казко-црноморски Албанци-Арнаути на Османлиите им служеле како акинџии,итн. 

Имало индијанско племе Черокезе со значење краток нож. Следи до денес 
православните од овие Арнаути се колени, убивани, плачкани, ама дури и судени. 

Нивни водачи се Албанците=Скиптарите, кои како муслимани им се браќа. 
Следи поради овие колонисти врз Р.Македонија, во 2011 година, НАТО из-

врши агресија и донесе Рамковен договор во полза на исламскиот=турски народ тн. 
Албанци, иако во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку Шпанци во Шпа-
нија, Французи во Франција, САД е повеќерасен „казан“... Од злостор во злостор. 

Дури, како светско чудо,се создава двоконтинентален дворасен исламски на-
род тн.Албанци од 90% азиски Арнаути и 10% Скиптари со трорасен скиптарски 
јазик, што е срам за берлинско- виенската школа само злосторничка за тн.Словени. 

Бидејќи за Рамковиот договор нема Финасиска рамка- според уделот на на-
селение да и се плаќа на Р.Македонија- злосторничкиот Рамков договор не важи. 

Па затоа тн.Албанци до денес се паразити, а Македонците нивни заложници. 
Со Балканските војни Македонија била поделена, а со Букурештанскиот до-

говор (1913) е потврдена поделбата. Бидејќи секој договор трае најповеќе само 100 
години, тој во 2013 година завршува.Следи цела античка=етничка Македонија да се 
ослободи/обнови. Само така ќе се отстрани непрадата извршена врз Македонците. 

Овде е битно и злосторничкото одредување на границата со Албанија. Маке-
донците биле запрашани: каде одат да пазарат ? Одговоро следел: во Корча,која би-
ла во Албанија- највештачка творевина на континенталните држави со народи. И 
затоа тие делови биле приклучени кон Албанија. Меѓутоа, важи истото право. Би-
дејќи Косово било под главниот град Битола, тоа мора да биде повратено под него. 

                                                 
18 Арнаутите се со повисоко учество на крвна група В и „мешаната“ крвна група АВ на Белци и Те-
мни, со ДНК блиска на жителите на кавказко- црноморските простори, со исти навики и обичаи, со 
бело кавказко исламско капче, кое многу ретко се носи во Скиптарија... Нивниот јазик бил кавказки. 
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Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св.Великомаченик 
Димитрија во Битола“,19 по повод на прославата на нејзината стогодишница 1830-
1930, пиши: „Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето на но-
вата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен админи-
стративен центар ‘за сите краеви од скопските, призренските и скадарските краеви, 
па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште на 
румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13000 жители, Битола 
имала меѓу 33000 до 37000 души“. Значи, Битола бил центар до „самата Елада“. 

Во прилог на наведеното се наведува дека Македонија била до реката Дунав, 
што било променето со Цојне, кој во 1809 година го вовел поимот Балкан за Ба-
лкански Полуостров. За ова да се потврди постои тн.српско народно творештво, во 
чиј препев на српски јазик стои дека Белград и Смедерово се во Македонија итн. За 
да се до образложи важноста на Македонија, како најстара е и овој,следниов, доказ: 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во првото издание, во 1990 година, том I, наведува 
дека Јован Цвииќ 1865- 1927, пиши: „Штокавски, кој се дели на старо-штокавски 
(Македонија), средно- штокавски (Србија северно источно од Стара Србија, одн. 
Македонија) и ново- штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Бо-
сна Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија“. 

Бидејќи средно- штокавски било во „Србија северно источно од Стара Ср-
бија, одн. Македонија“, а говорот бил како во Ниш, останало ново само Шумадија. 

Во прилог е и доказот, што Русите пишат, старословенски јазик бил стар-
руски јазик. А за Србите тој бил старсрски јазик. Ама и за Бугарите тој бил старбу-
гарски јазик. За да не си фрлат ждрепка, бидејќи тн.старословенски јазик бил маке-
донски, рускиот, српскиот и бугарскиот народ биле нови македонски народи. Ова 
најдобро го потврдија и самите Бугари. Бидејќи македонските прерордбеници во 
потполност не го познавале бугарскиот службен јазик кој бил говор од источна Бу-
гарија, Бугарите во 20 век го променаа својот јазик со западен говор- македонски. 

И заклучокот е наједноставен: Македонците се стар, а другите нови народи. 
Следи и да се возобнови наведената држава, во името на Македонија, да се 

вратат под управа сите наведени простори20 и тоа под главниот град Битола. Да се 
вратат 100% сите колонисти во Азија (Арнаути, Цигани, Маџири) и други муслима-
ни кои не потекнуваат од наведените простори, а да се вратат назат протераните. 

Да не се изуми дека денес има два наполно одвоени света: исламска Турција 
и христијанскав Европа. Само за потсетување, Турција била 100% православна, а 
денес таму повеќе нема православни- тие станале муслимани или биле протерани. 

Ова на Балканот го правеле Албанците (Скиптарите) на најкрволочен начин. 
Следи тие со Арнаутите биле најѕверови против православните. На тоа тие не завр-
шиле.Тие биле со фашистите, комунистите (Тито,Сталин,Мацетунг), сега со НАТО. 
Отсекогаш само против домородците.Пак,Скиптарите се домородци во Скиптарија. 
 НАТО ја создале државите до денес македонски делачки-100% злостонички.  

                                                 
19 Во Битола Григорие бил митрополит пелагонски. Потоа тој бил преместен во Серез. Подоцна тој 
бил избран и за цариградски патријарх како Григорие Византинос XV- останал сé до неговата смрт. 
Тој во 1836 година ја подигнал Пелагонската митрополија на висок ранг, на степен веднаш по ми-
трополијата во Бруса. Затоа под соборната црква „Свети Димитрија“- Битола била Елада со Атина...   
20 Истото важи и за источните простори од Косово сé до Бугарија.Во прилог е доказот што жителите 
на Врање се бореле за Македонија,на кои им се судело итн.За ова во продолжување пишеше и НИН.  
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L I T E R A T U R A 
 

Naslovov "Evropskata istorija- falsifikat" e napi{an spored 

knigata "Op{ta Encikopedija Larus", na grupa avtori. Kon nim se 

priklu~eni i drugi knigi na drugi sve-tski avtori.   
Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:  

1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 

b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 

v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 

              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 

              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 

3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 

4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 

5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 

6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   

7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 

8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 

9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 

11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 

12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 

14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 

16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   

17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 

19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 

20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 

21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 

22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 

23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 

24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 

07.03.2008 

26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 

28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 

29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 

31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 

A4, 24.02.2009. 

32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  

33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 

34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 

05.08.2009.  

35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 

str. 318, 09.10.2009. 
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36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 
страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 

15.12.2009. 

38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 

121, 12.01.2010. 

39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 

40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 

08.03.2010. 

41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  

42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 

44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 

04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  

46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 

47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 

51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 

10.05.2011. 

52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 

53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 

 

NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 

se najdat na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e 
navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata 

Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38... i 53 na makedonski jazik. A i ovaa 54- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i gubewe pravo na vrabotuvawe od 

20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi vo 

tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na 

knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so 

samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev 

za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi 

registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so 

veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, 

silexii...Sledi samo za pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 

20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo mal tira`, 

so tro{ok okolu 100 evra. Nekolku pati poku{av da dobijam sredstva od 

Ministerstvoto za kultura, za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta 

koja be{e vo slu`-ba na neprijateli na makedonska Makedonija i 

makedonskite Makedonci bev nepodoben... 
Koga po~nav da se bavam i so istorija, a i so biolo{ki metodi, 

mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 

za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 

falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 

nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 

mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 

bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 

bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se 

slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
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 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 

doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 

Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 

dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 

na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 

likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 

u{te kupuvame. 

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 

vek, vo nea nema reo-nizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 

bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo. Pod HMS "Stre`evo" ne se 

proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 

navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to 

sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se 

razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.    
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 

konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 

sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 

la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 

poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 

neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 

samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 

za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 

prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara 

obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site 

tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme 

kako vo 19 vek. 
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