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ВОВЕД
Павел Тулајев,1 на стр. 5, во предговорот го пиши следново:
„Оној кој бил во Финска и Естонија, знае дека таму, локалното население,
Русија ја назива со необични имиња: VENE или VENALAINEN- на естонски, или
VENAJA- на фински. Исто така е познато, дека ‘ВЕНЕТИ’ себе се називаат некои
од етно-религиозни заедници на современите пагани, со центар во Петерсбург. На
човекот, кој е далеку од историските знаења, ова може да му се учини настрано или
несовремено.Бидејќи повеќето луѓе немаат дури ни приближна претстава за тоа колку огромно значење, за нас, има тв. ‘Венетски проблем’.
Венетите (Енети, Венети) е етноним на едно од најстарите племиња во историјата на европската цивилизација. До сега, уште секогаш, конечно не е разрешено кои од современите народи, им биле најблиски на Венетите во генетички поглед. Право на тоа сродство, го оспоруваат многу: и Словените, и Келтите, и Италијаните и Германците. Секако од наведените страни дават свои аргументи. Така
настанале и посебни научни школи, кои една другата ги оспорувале, па на неупатениот читател, понекогаш, му било мошне тешко да се снајде во неразмрсивиот
сплет на археолошка, лингвистичка и културолошка терминологија“.
Па авторовите Словени, Келти, Италијани и Германи биле еден ист народ.
„Научните дискусии за Венетите се одвивале без посебни сензации, приближно сè до 80-тите години, пребирајќи ги воглавно, застрените чинители, аргументи
и хипотези. Од време на време се појавувале публикации на различни европски јазици, ама тие, по правило, не го решавале основниот проблем, така прашањето во
врска со потеклото на Венетите останало остворено.
Но, прворазредна пресвртница се случила после откритието на словеначкиот
научник и писател, Матеја Бора, на кому му пошло за рака да ги дешифрира древните венетски натписи. Тој го докажал нивното ‘словенско’ потекло и ја потврдил
хипотезата за присуство на словенските елементи во натписите на етрурскиот јазик. До ист заклучок за словенското потекло на Венетите, дошол независно од М.
Бора, на основ на другите податоци и Јошко Шавли, кој бил негов современик и кој
ги истражувал словенските корени на раната средновековна држава Карантанија.
Трудовите на двата научници биле публикувани во книгатаа под називот ‘Венетинашите далечни претци’. Ова дело прво е печатено и објавено на германски (1988)
и на словенечки (1989), а потоа на италијански (1991) и англиски (1996) јазик. Англосаксонското издание2, кое е штампано во Канада, било дополнето со опширен
историски коментар на католичкиот свештеник, Иван Томажич, специјалист за европски старини. Сега се припрема и руски превод, со преработени и дополнети податоци, на основ на најновите истражувања на словенечките научници.
Целта на овој труд е да дадеме темелен, ама сажет преглед на референцијалната литература во врска со проблемот на Венетите на руски јазик и да ги споредиме конечните, релевантни, резултати на руската наука со заклучоците на колегите од Словенија“.
Бидејќи Русите до 860 година не било Словени (Фотиј), Словени немало.
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ШТО СÑ СЕ ЗНАЕЛО ЗА ВЕНЕТИТЕ ВО ДАВНАТА МИНАТОСТ ?
„Во секој труд посветен на Венетите, обврзано се споменуваат античките
писатели. Така почнуваме и ние, како би го вовеле читателите во основниот курс на
историската хрестоматија.
Грчката книжевна традиција, која достигнува до самиот Хомер и Хесиод
(VIII в. с.е.) сочувала многу податоци за ЕНЕТИТЕ (Enetoi) чиј назив се поврзува за
легендарниот Енеј, херој на Тројанската војна. Најпотполни податоци за тој херој
најдуваме во Илијада, каде се говори дека ‘предводник на Тројаните бил Енеј, потомок на древниот царски род Дардан’. Енеј бил најмил син на Афродита, ќерка
Зевсова, која го зачнала со херојот Анхиз, на ‘шумовитите висини на планината
Ида, богата со пространи котлини, недалеку од Троја. Освен Афродита, према храбриот херој покровителски го однесувале и хиперборејските богови- Лето и Аполон, а исто така и Посејдон, господар на сите мориња. Кога Енеј го ранил противникот Диомед, боговите му притекнале на хероите на помош. Тие го грабнале синот на Анхиз и го пренеле во нивниот храм, на врвот Пергам, каде Лето и Аполон
сами во ‘големото светиште ја враќале моќта и убавината’. Посејдон го спасил Енеј
да не би се згасил племенскиот род на Дардан, на ‘Зевс најмилиот од сите луѓе’.3
Родословната порака чврсто се врзувала за Енеј и така добила литерарни полет во
стваралштвото на римскиот песник Вергилиј (70-19 г. с.е.) кој живеел седум векови
после Хомер. Грчкиот песник бил оличување на древно античко- морална традиција, која се пренесувала од колено на колено, а Вергилиј- генијален претставник
на римско- хеленистичката книжевна традиција и култура. Во тие книжевни трудови Енеј добива нови црти, ама тоа не е некој друг Енеј. Тоа е тој ист херој на Троја
кој го изнел на рамења својот татко Анхиз од опколениот град. Према ‘Енеида’ Вергилиј, на водачот на Тројанците му било судено, после долгите лутања, да доплови во Италија, каде ќе го основа градот Рим, и таму ќе ги пренеси сите богови на
Троја. Навистина, после зачврстување на ‘родот на Енеј’, кој ‘потекнува од крвта
на Тројаните’, на Апенинскиот полуостров ќе почне да се шири култот на Венера,
римска Афродита. Венера (од venia- милост на боговите) е почитувана како божица
на плодноста, љубовта и убавината.Неа ја сматрале прародителка на Римјаните, низ
родот на Енеј. Синот на Енеј, по името Јул, бил основач на династијата Јулиеви, на
кој припаѓал и Јулие Цезар, викан ‘боженствен’. Ете зошто во Италија имало толку
светилишта на Афродита-Венера, и зошто самиот Помпеј неа ñ посветил храм,
како божица на Победниците“.4
Следи едно исто потекло на Италијаните, како и една иста митолопгија.
„Постоењето на античкото племе, Венети, го потврдуваат и историчарите и
географите од тоа време. Едно од првите сведоштва наидуваме кај Херодот (V в.
с.е.) во седмата книга на повеќетомната ‘Историја’. Тој го споменува лучкиот град
Енеј, во Македонија, а во првата книга ги опишува обичајот продавање на невеста,
кој бил вообичаен меѓу илирските Енети.Тие биле познати по својата убавина уште
во време на Елена Тројанска“.5
Хелена од Хелиос=Илиос, со основата ил: „Ил врне, ил грме“-тн.словенско.
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„Страбон сматра (63-24. г. с.е.) дека претците на Енетите живееле во Пафлагонија, на северниот дел на Мала Азија. За тоа Страбон подробно пиши во својата
знаменита ‘Географија’. Со сравнување на податоците од неколку извори, античкиот географ доаѓа до заклучок; ‘Најпризнат се сматра мислењето дека Енетите биле
најугледно и најзначајно пафлагонско племе, од кое директно потекнува Пилмен
(водач кого го споменува Хомер). Освен тоа, повеќето Енети се бореле на неговата
страна; кога го изгубиле својот водач, тие, после заземање на Троја, преминале во
Тракија и така лутајќи, најпосле дошле во современиот Енетик’. Нив ги водел
Антенор кој се населил, со своите соплеменици, во северниот дел на Јадранско море“.7 (Венети - в = Енети; зазема + в = завзема- поими се правеле со в-н-т, Р.И.)
Се говори за Венети, а овде е Анте масовно име кај Венетските Далматинци.
„Страбон прв ги подвргнал на критичката анализа противречните чинители
од различни легенди за лутањата на Енеја. Према Хомеровата ‘Илијада’, Енеј останал во Троја и, после гасењето на родот на Пријам, царската власт се наследувала
со директно пренесување на нивните синови:
‘Потомците на Пријам владетелот одвајкаде го мразат Кронион
Оти Пријамовиот род го замразил веќе Кронион
ама снажниот Енеј со Тројанците ќе владее еднаш
и синовите му синови во потоњи родени денови.’8 (‘Илијада’)“.
А токму од Пријам,тн.словенска Прија, потекнале Македонците и Франките.
Па најбројните и најмоќни Македонци изчезнале- биолошко чудо (дрскост).
„Граматикот и географот Деметриј Скепсиски (II в. с.е) сматра дека после
рушењето на Илион, ‘престолнина на Енејите’, постанал столен град Скепсис (Кебрена) кој се најдувал на височината Ида, во Троада. Тука се вкорениле два царски
потомци: Асканиј, Енејов син, кој бил познат по името Јул и Скамандрија, син на
Хектор.(Скамандр=с каман[скамен] др[дер=дери=дери-он-Дерион во Бригија],Р.И.)
На ова можеме да му ја додадеме и приказната на Вергилиј за сретнувањето
на Енеј со Етрурците и со нивниот цар Тархон. Кога во времето на долгите лутања
со море, на водачите им затребало помош на Тројанците, тој дошол во етрурски логор, ‘застанал пред царот и му кажал своето име и своето потекло’. Сослушувајќи
ја исповеста на херојите, тој ни на тренуток не оклевавајќи, со него склучи сојуз, а
потоа му даде како ‘помош 30 бродови и дружина сојузнички водачи’. Земјата на
Етрурците се најдувала во Италија, каде во тоа време владеела аристократската династија Тарквиниј, сè додека не го свргнале од власта, во VI в. с.е. републиканците
од италијанско потекло.
Сите три наведени извори потврдуваат една те иста повест за царското потекло на Енеј, кој се прославил после Тројанската војна, иако тие извори посве различно го опишуваат самиот тек на животот на легендарниот херој и неговите синови. Мада Вергилиј вклучува во својата поема и такви чинители, кои се од доцната
историја на Енетите. Заправо чинители кои уште не му биле познати на самиот Хомер. Населувањето на придојденците од Троја и заземањето на сегашната Венеција,
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Древна област во Мала Азија на бреговниот појас на Црно море. Во VI в. с.е. била под Лиќаните,
потоа под Персијците; на крајот на IV и III в. с.е. била во посед на Александар Македонски и неговите наследници. (До денес има Персијци, а ги нема само Македонците-тие се тн.Словени итн, Р.И.)
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Страбон, Географија.
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на Јадранско море, од страна на доселениците од Троја (Страбон, ‘Генетика’) ќе се
одигра после подолгиот период живеење во Тракија и веројатно, долги патувања.
Во периодот од дванесет векови од времето на падот на Илион, потомците
на Енеј поминале мошне голем историски пат.Затоа не е ни малку чудно, што, уште
на самиот свој почеток на христијанската епоха, Енетите, или сродствени племиња,
по називот ‘Венети’, се раселиле по цела Европа.
Еден од првите пишани податоци за Венетите, најдуваме кај големиот римски војсководител Јулие Цезар (100-44 г. с.е.) кој потекнал од Енеј, во неговиот
спис ‘Галска војна’. Во првата половина на II век, до родувањето на Христа, Цезар
презел воен поход против Северите9 уз учество на соседните варварските племиња.
Опишувајќи ги локалните народи, тој го соопштува за Венетите следното: ‘Ова
племе има најголемо влијание на целиот морски брег, оти Венетите располагаат со
поголем број бродови, со кои пловат сè до Британија, а со знаење на поморски вештини ги надминуваат самите Гали. Упркос силните налети на валовите, кои со леснотија ги совладуваат и со мал број на луки, кои се најдуваат во нивниот посед,
тие собирале данок од сите поданици кои половат со ова море’. Цезар обраќа внимание на изузетната храброст и висока организираност на Венетите, кои ‘подигнале на нозе и други заедници, убедувајќи ги да останат верни на слободата, која ја
наследиле од своите предци, отколку да го трпат римското ропство“.10
Се говори за Венети, Севери=север и, дури и Гали=гали-галка тн.словенски.
„Во првиот век на нашата ера, Венетите се споменуваат во географскиот тракт на Помпониј Мела, ‘Хореографија’ (40-та година). ‘Тие се најдуваат на јужниот
брег на Сарматскиот океан (Балтичко море) измеѓу реката Висла и Репејските гори,
во областа која се викала Сарматија’. На картата на Европа, која е направена према
описот на Мела, има исто така и венетски планини, чија идентификација уште секогаш е спорна. (Балтичко од балт=блато, блатно- спореди со град=гард, Р.И.)
Римските историчари имале слична претстава за територијата и обичаите на
тој древен, разгранет народ, кој го називале со различни имиња. Плиниј, нпр. (23
/24- 79 н.е.) раскажува за некоја земја Енингиј, која се најдува северно од Понтското море, со заливот Килипен, островото Латрис и Мејотското езеро. Таа (Енингија)
према преданијата, ‘е населена сè до реката Висула, каде се Сарматите, Венедите
(Venedis), Скирами и Хирами.11
Друг опис се најдува во книгата на Тацит (втора половина на I век н.е.) за
Германите. Тој ги сместува Венетите на границата на Свевија, покрај Певкините,
Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на кому им припаѓаат- на Германите
или Сарматите. ‘Венетите’ (Venethi) усвоиле многу германски навики, оти тие попат на обични разбојници ги поминуваат сите шуми и планини, измеѓу Певкините
и Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат во Германите, бидејќи знаат да ѕидаат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на
Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’ “.12
Германите ги нема кај Херодот, кој пиши за Келти. Тие биле Бриги=Фриги.
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Велика Британија, прим. прев.
Јулије Цезар, Галски војни.
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Тацит можел да пиши само за македонски колонисти, кои „знаат да ѕидаат
куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’ “.
Се разликуваат Сармати како коњари, истоветно за Скити, и Германи со македонско име Герман сè до денес. Германите биле пешадинци, како Македонците.
Македонците имале пешадија и коњаница. Бидејќи Германите биле македонски колонисти, тие низ Европа биле колонизирани без коњи. Следи тие и не биле коњари.
„Грчкиот астроном и географ Птоломеј (89- 167 г. н.е.) ги пронајдува нашите претци меѓу Сарматите, кои живеат источно од Европа. Неа (Сарматија) ја населуваат, према претпоставката на Птоломеј, и други големи народи Венеди (Οωενεδαε) долж целиот венетски залив, покрај Гетоните, Фините, Сулоните, Аварите.13
Изузетно важни податоци најдуваме и во познатата ‘Гетици’ на Јордан,14 западно- готски историчар. Овој летописец, детално ја опишува Скитија и Подунавјето. Кога стигнал во Дакија ‘опкружена со моќни Алпи во вид на венец’, Јордан запишал: ‘Од нивната лева страна, која нагнува на север, источно од реката Вистула,
и тука, на огромното пространство, обитува многубројно племе Венети (Venetum
natio). Без обѕир на тоа што ги нарекуваат другчие, зависно од различните родови и
места на обитување, тие себе, воглавно, се називаат Словени и Анти (Sclaueni et
Antes)’. Потоа тој понатаму ги опишува местата на пребивалиштата на Словенитеод Дунав до Висла, од Црно до Балтичко море- и прецизира, за нас изузетно важен
детал за потеклото на Венетите. Овој готски историчар кажува: ‘Бидејќи, се со потекло од еден корен, од него потекнале три народи: Венети, Анти и Словени (Venete. Antes, Sclaune)’. Овој коментар на Јордан е земен за основ на многувековните
традиции кој ги сматра ВЕНЕТИТЕ автентични претци на сите СЛОВЕНИ !“.15
Следи заклучок дека Венетите, Антите и Склавините биле еден ист народ.
„Податоците на античките автори нашле свој одраз на тв. Појтингеровата
карта, направена во XII-XIII в. Освен тоа, таа содржи и најдревни податоци. На неа,
да речеме, Венетите се забележени два пати: прв пат како ‘Венети-Сармати’, во предгорјето на северните Карпати, а друг пат на североисток од устието на Дунав,
меѓу, Дачаните и Гетите. Појтингеровата карта, без сумливост, може да претставува непроценлив извор, оти споменувањето на Венетите на таа карта, го потврдува
чинителот дека тој етноним бил широко распространет сè до епохата на средновековието. (Карпати- па имало остров во Егејско Море Карпатос, Р.И.)
Најпосле, целата светска наука ги признала податоците за Словените, и не
само што ги признала, туку и ги уважила како автентични чинители, пред сè во трудовите на визатиските автори: ‘Војна со Готите’ на Прокопиј Цезарски, ‘Историја
на Лангобардите’ на Павле Ѓакон, ‘Историја’ на Теофилакт Симотака и др. Збор е
всушност за настаните на раното средновековие, кога варварите во победничките
војни ја поразиле римската војска и преминале заедно со многубројните армии преку Дунав и продреле во пределите на самата империја. Такви настани не можеле да
бидат незапазени од страна на византиските летописци, и нашле свој подробен одраз во нивната литература. Така нпр. кај Прокопиј Цезариски, во едно поглавје пи13

Исто, стр. 51, 55.
По некои алански, прим. прев.
15
Јордан,За потеклото на Гетите, СПБ, 1997, стр. 67- 84. (Исто така и преводот на фрагментите и коментарите во изданието: ‘Изводи на древните пишани извештаји за Словените’, том 1, стр. 105-113)
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ши како ‘Словените ја пустошат Илирија’, во друго поглавје- како ‘Словените преминуваат преку Истер16 и Гебре, прогонувајќи ги Римјаните’, а во третта- ‘за наравот на Словените и Антите’. Словените биле една од главните снаги на варварите
кои ја загрозиле западната империја и го покориле Рим. Ипак тоа било во V и VI
век во нашата ера кога потомците на ‘Венетите’, ‘Антите’ и ‘Скифите’ веќе се нарекувале ‘Словени’ (Склавини)“.17 (Прокоп=про коп- 100% тн.словенски, Р.И.)
Ниеден автор не говори за Словени, според Слово, а имало и Божјо Слово.
„СЛАВЈАНИ“ ЗНАЧИ „СЛОВЕНИ“.
„Нашите најблиски претци,ако говориме за основачи на Новогородска и Киевска Русија,себе се сматрале ‘Словени’,што е потврдено и во првите летописи.Најстар од тие летописи се сматра Лаврентијевскиот спис ‘Повест на древните времиња’, чие авторство му се припишува на монахот Киевско- Печорскиот манастир, на
Нестор (11- 12 в). Пратејќи ја книжевната традиција на своето време, православниот научник обфаќа податоци содржени во црквените списи, летописи и усмени
преданија. Прв спомен на името ‘Словени’ го сретнуваме во набројувањето на народите кои припаѓаат на директните потомци на Јафет, родоначалник на една од
групите племиња кои, према Библијата,се населиле на север и запад после Потопот.
Словените се ставени покрај името ‘Илјурик’ и ‘Лухитај’, што одговара на Илирите
и Лугите (или Лехите). ‘Многу времиња подоцна’, пиши Нестор во еден фрагмент
на хрестоматија- ‘Словените се населиле на Дунав, каде сега е земја Унгарија и Бугарија, и од тие Словени се рашириле Словените по земјите и се нарекле со своите
имиња према местата каде се населиле. Така едни дошле и се населиле крај Морава
и себе се нарекле Моравци, а другите- Чеси. И поново тие исти Словени: бели Хрвати и Срби, и Хорутани. Волохите (Власите) ги нападнале дунавските Словени и
населувајќи се меѓу нив, тие ги потиснале и присилени, морале да ја преминат Висла и таму се населиле, и себе се нарекле Љахи. Од тие Љахи настанале Полјаците,
од другите Љахи- Љутиќи, од другите Мазовшани18’ “.19
Па Русите потекнале само од Илирија, на Балканот, само руски Заткарпати.
Прво се населува еден простор, а тој добива име по тоа население- не инаку.
Следи балканска река Морава била многу постара од името Моравци итн.
Инаку преселбите биле само по долините на Вардар- Морава- Дунав... Рајна,
а до денес никако обратно: Рајна... Дунав- Морава- Вардар. Обратно без преселби.
Меѓутоа, руските автори се фалсификатори. Тие, имено, сè пренесуваат од
цариградскиот патријарх Фотиј и киевскиот свештеник Нестор, а ја одбегнуваат реченицата на Фотиј, во која се гледа дека Русите се изјаснале за Словени во 860 година, а никако порано.Па тие прво пишеле со рецки и биле „роцки“, „роски“ народ.
А кога тие го прифатиле само коинското (тн.старогрчко) слово, постанале Словени.
Па без Словени и Германи никако немало Пансловенизам и Пангерманизам.
16

Дунав- прим. на прев.
Прокопиј Цезариски, Војна со Готите, Москва. 1996, кн. 7. глава 13, 14, 29, 38, 40. Теофилакт
Симоката, Историја, Москва, 1996, кн. 1, глава 3, 4, 9, кн. 2, глава 10. 11, кн. 7, глава 1-5, 12.
18
Према местото Мазовија, една историска област во Полска- прим. прев.
19
Целовито собрани дела на рускиот летопис, т. 1. Лаврентски летопис, Повест на минатите времиња, Москва 1997, стр. 3-4, 5-6. Современ руски превод „Злотоструи“. Древна Русија 10-13. век, Москва, 1990. стр. 38- 39.
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„При изучувањето на родословот, кој е прикажан во Несторовиот летопис,
мораме да обратиме нарочито внимание на еден мошне важен детал. Во современите преводи на староруските летописи, оригиналниот етноним ‘Словени’ скоро секогаш е преведен како ‘Славјани’ а придавката ‘словенски’ како ‘славенски’. Тоа е
вообичаено, оти му одговара на нашето уво, ама не и на оригиналот. Со Словени се
нарекувале и оние кои ‘владееле со зборовите’, те. ги знаеле словата и што едни
другите ги разбирале, за разлика нпр. од Немците, ‘неми’. Подоцно се појавиле толкувања на етнонимот ‘славјани’ од ‘слава’, што делимично одговара на вистината“.
Бидејќи к се одбегнува, Склавин - к = Славин. Па и=о, Омир=Омер, и о=а,
нпр. рока=рака сè до Словен=Славен.Следи да се говори не за превод туку за говор.
Словени произлегло само според Слово, Логос=Реч=Слово, и Божјо Слово.
„Од дунавскиот период, Нестор преоѓа на историјата на источната колонизација, која се одиграла неколу векови подоцна. ‘Така и овие Словени дошле и се
населиле долж Дњепар и себе се називале Пољани, други Древљани, бидејќи ги населиле шумите. Другите се преселиле на Двина и себе се називале Полочани, по реката која се влива во Двина и која се вика Полота. Тие исти Словени кои се населиле околу езерото Иљмен и се назвале со своето име- Словени (овде преведувачот го
оставил почетниот етноним) и го подигнале градот кого го назвале Новгород. А другите, кои се населиле на брегот на реката Десна, Сејме и Суле, се назвале Северњани.20 И така се разишол словенскиот народ, а по неговото име е названа словенската писменост“.
Преселбите биле од Илирија, па во Подунавјето...низ Русија,никако обратно.
Бидејќи вон Балканот немало населби, имињата се добивале од населението.
Па словенската писменост била според слово, а не рецки до „роцки народ“...
„Својот почетни етноним во Русија го сочувале само новгородските (иљменски) Словени. Дали тоа е случајност ? Постојат научни податоци за нивната генетска врска со претците на Дунав. Пољаните им биле поблиски на Љахите- Пољаците. Од нивното племе произлегле ‘летописните браќа’: Ратко и Вјатко, од кои настапиле имињата Радмичи и Вјатичи“.
Русите потекнале од Илирија на Балканот, и: „врска со претците на Дунав“.
„Бидејќи во времето на Нестор- Киевски и Новгородските Словени- веќе се
називале Руси, а нивниот говор руски, така летописецот (или неговиот препишувач) сматрал неопходно да нагласи дека словенскиот јазик и рускиот е едно те исто
и исто така: ‘од Варјагите почнала да се вика Русија, а при тоа биле само Словени
(Славјани)’. Првиот руски летописец му придава големо значење на племенскиот
извор на својот народ. Тој на секој начин подвлекува кој им припаѓа на Словените а
кој не. Во одделот за потеклото на ‘Словенскиот јазик’ од племето Јафет, нарочито:
‘Норик- тоа и се Словени’. Од црквените преданија Нестор црпел податоци за тоа
дека Апостол Павле (+65 г) проповедал во Илирик, а таму како што сведочи летописецот, ‘првобитно живееле Словените’. Сумирајќи ги прегледите на историскиот
материјал за претците, Нестор пиши: ‘Бил единствен народ словенски: Словените
кои живееле на Дунав и кои биле покорени од страна на Угарите и Моравците, и
Чесите и Љахите и Пољаните, сега се називаат само Руси, а земјата Русија’ “.21
До денес рус, руски, Русин... се со македонско значење, но никако со руско.
20
21

Десна е лева притока на Дњепар, а Сејма е негова главна притока- прим. прев.
Исто, стр. 25-26, превод стр. 46.
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Нестор живеел во 11- 12 век, а Солунските Браќа во 9 век- вековна разлика.
Се истакна дека Словените „првобитно живееле“ во Илирик- на Балканот.
За потеклото се потврдува дека Несторовите Словени биле само Балканци.
„‘Повест на древните времиња’ имала одлучувачко влијание на формирањето на претставата на руските историчари за изворите на словенството. Чинителите
кои во неа се содржани, само се дополнувани со археолошки податоци и податоци
на лингвистичките истражувања и од фоклорот, ама суштината при прилика на толкувањето- не се менала.
Вниманието на научникот долго било концетрирано на тема на дунавската
прапостојбина, прататковина. Оти називот Дунав го најдуваме не само во летописите, туку и во билините и обредните песни. Меѓутоа, во фолкорот на XVIII и XIX
век, тој назив веќе некако го изгубил оној првобитен смисол и се користел како
декоративен рефрен за свадбени или љубовни теми. Ипак, изворниот смисол, кој
готово бил изгубен, во обредните песни добро се зачувал, така сосема јасно се воочува длабинската смисла на сакралното име на Дунав:
‘Не разливај се мој Дунаве,
не ги плави зелените лугови !
Во тие лузи ковиљ- трева,
по таа трева оди елен бели,
Оди елен бели- со рогови златни’.22
Ова е магија, јазична загонетка, а не само поезија ! Овде е сочуван успоменот на една возвишена, света стварност каков бил Дунав, (таа Рајска река) за нашите претци. Паганите, како што е знаено, сите природни појави се претворале во боженства: сонце, планини, езера, реки. Дунав бил за нив река над реките, главна водена стихија со која биле поврзани границите на световите. Ево како на името Дунав му се обраќа, на почетокот на своето заколнување, кнегињата Јарославна, хероина на ‘Слово за полкот Игоров’ (XII в.):
‘На Дунав Јарославнин глас се слуша,
Како кукавица незнана рано кука:
‘Полетувајќи- кажува- кано кукавица над Дунав,
Покиснувајќи го ракавиот свилен во Кајал- река,
Ќе му ги избришам на кнезот раните крвави,
На моќното тело негово’23
Од формално- географско становиште, оваа хероина не можела да биде ‘на
Дунав’. Таа живееле во Новгород, на реката Десна, притока на Дњепар. Обраќањето на Дунав овде има мистична аура, како во приказната за островото Бујан, ‘средиште на чаробните сили’. Тоа обраќање на Дунав е потчинето на општа логика на
паганското сфаќање на светот. Ипак, митот содржи живи траги на конкретните историски настани, сеќавање на оние времиња кога Дунав бил роден завичај и на ним,
посе блиска стварност.
Памтењето за дунавската прататковина е сочувана не само во песните. На
љубителите на руската историја, мошне е добра знаено сижето на летописот, каде
22

Собрани народни песни на П. Киријевски, том 2, Л. 1986, стр. 58, а исто така и том. Л. 1, 983, стр.
46- 47.
23
Слово за полкот Огров, Л. 1990, стр. 64-65, прев. Д.С. Лихачева, стр. 86-87. СМ. исто така Слово
за Полкот Игоров и неговото време, Москва 1985, во редакција на Б. А. Рибакова.
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се говори за балканскиот поход на кнезот Свјатослав (XV в.). ‘Не ми е угодно да
седам во Киев’- тој ñ кажува на својата мајка Олга, жена на кнезот Игор. ‘Сакам да
живеам во Переславље, на Дунав. Таму е средиште на мојата земја, таму се сливаат
сите земски блага, тука се стекнуваат богатства- грчко злато, скапоцени ткаенини,
вина, различни плодови од Чешка и Унгарија, сребро и коњи; од Русија- крзно и восок, мед и риба’.24 Искусниот војсководител, Свјатослав, кој во тоа време веќе ги
бил поразил волшките Бугари и Хазари, не можел да погреше кога кажува, за Переславље на Дунав, дека е ‘средиште на земјата негова’. По своја прилика, тој добро знаел за постоењето на родбинската врска на Словените во Јужна Европа и поради тоа бил спремен да настапи како прворазреден покровител.
Постој исто така занимлив документ од XIV в. кој се назива ‘Список на руските градови подалечни и поблиски’. Во него, православниот автор од окружувањето на блискиот митрополит Кипријан (со потекло Бугарин), прави покушај да се
соберат сите податоци за старите центри на Словените. ‘На Дунав’, према овој документ, ‘се најдува Видичев град, со седум камени бедеми, Мдин. А од друга страна на Дунав- Трнов, тука лежи Св. Петка. А долж Дунав- Дрествин, Дичин, Килија.
А на устието на Дунав Ново село. Акољарка; на морето- Карна (Каварна). А од оваа
страна на Дунав, на устието на Дњестар, на морето, Белгород’.25 Понатаму се набројуваат ‘руски градови’ во Литванија, Молдавија, сегашната западна Украина,
кои претставувале важни упоришта на патот на источноевропската колонизација на
нашите претци“. (Карна + в[а] = Каварна=ка Варна; Угарија + н = Унгарија, Р.И.)
Следи заклучок, преселбите биле само од југ (Балканот) кон север (Русија).
ОТКРИТИЕ НА АНТИЧНОСТА
„Ние им посветивме внимание на првите податоци за словенската прататковина од руските извори, оти тие од сите, најмалку се замаглени со коментари на современата наука, каде често, во прв план доаѓа до изразување проблемот метода, а
не само историската вистина.
Да ги проследиме сега како се развивала претставата на историчарите за прататковината на Словените во текот на последните векови. Ние овде, пред сè, ќе ги
имаме во вид Венетите, премда добро разбираме, дека тие биле меѓу нашите претци- исто така- Руси, Анти, Скити, Финци, и други народи на северна и источна
Европа. Како помош, ние ќе се користиме со искуствата и сознавањата на раните
истражувачи, чии трудови се наведени на крајот на нашите истражувања и во библиографијата.
Прв нам познат покушај на систематското изложување на руската историја,
после ‘Повест на древните времиња’, бил потфатот во тв. ‘Степска книга’ (15601563) кој во суштина, претставувал опис и преглед на генеалошкото стебло на руските господари, односно владетели. Во тој избор, од црковните и светските хроники, словенската прататковина е сместена во Илирија, што би било во склад со библиските извори и Несторовиот Летопис. Податоците, од ‘Степската книга’ на историска географија, други автори и препишувачи. Оти таа книга долго време на
многу не им била достапна, освен на изузетно мал број истражувачи.
24
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„Златоструи“. Древна Русија 10- 13 век, Москва 1990, стр. 56.
Список на руските градови, цитирано према А.Г. Кузмин, Москва 1993, стр. 32.
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Во време на Петар Велики, на руски јазик бил преведен опширен извод од
делото ‘II regno degli Slavi’ (Кралство на Словените) на историчарот Мавро Орбини.26 Ова дело е објавено 1601. во Песаро. По налог на споменатиот цар,27 објавено
1722. година тој опширен извод: ‘Историографија за почетоци на името Словен
(Словени) и распространетост на народот словенски, за нивните цареви и владетели
под многу имиња, царства и кралства и провинции’. Овој спис имал мошне големо
значење и влијание на развитокот на историската претстава на самото племство кое
било посветено на западен начин, во средина која сопствената научна традиција
уште не ја формирала. Орбиновото дело, заблагодарувајќи на Сава Владиславиќ, по
своја концепција и патриотска тенденција, знатно влијаело на јужнословенските
писатели, и што ги проширило границите на самиот поим ‘Словени’ (Славјани), каде ги вклучува, покрај Венетите, Вендите, и Русите-Вандали, Гети, Илирци, Готи,
Алани, Сармати и други“.28
Почнало да се шири со Орбини името Словени, кај него Слави + к = Склави.
А вакви имало во Европа, Азија и Африка, наведени на корицата на неговата книга.
„В.Н. Татишчев (1686- 1750) бил еден од првите историчари на Русија кој
собрал огромен материјал на современата наука. При прилика пишење на своето
фундаментално дело, тој се ослонувал воглавно на полските автори (Бељски, Стрковски и други). Во првото дело на неговата ‘Историја на Русија’ има едно поглавје
‘Иенети, или Генети, Гети, Даки, Истри’, во кого тој го проучува проблемот на
етногенезата на нашите претци. Татишчев го прифаќа мислењето за потеклото на
Словените од Венетите, кои дошле во Европа од Пафлагонија,после падот на Троја.
‘За тоа веќе нема никаква сумња, дека од тие Иенети или Венети потекнуваат нашите Словени и дека после се поделиле, само што Словените се прекрстиле
(во смисол ‘преименувале’-Т.П.) и што се упатиле (свртиле) кон јужните земји’.
Знаел Татишчев и за балтичките Венети, роднини на Вандалите. По негово мислење, ‘Вандалската или Венетската држава е повеќе словенска од сите други словенски држави, и дека тоа било познато’. Тој со нив ги поврзува и потеклото на дунавските Словени и основачи на градот Новгород, кои биле названи ‘Венељани’, названи така од соседните Финци“.29
Еднаш Венетите (тн.Словени) тргнале од југот, па потоа тие се повратиле ?!
За преселбите одлучува проширената репродукција- зголеми бројот на население. Вакво нешто до денес е на југот. Па и затоа само од југот следат преселбите.
Затоа има и генетско- географска оддалеченост од југ кон север- не обратно.
„Блиски по смисол, научната слика на словенската прапостојбина ја предочиле германските историчари, гетигенскиот историчар, проф Август Лудвиг Шлецер (Schlozer, 1735- 1809) се бавел со историја на Русија и Несторовиот летопис, и
Х.А. Шлецер, кои, двајцата, биле во служба на Руската империја. Првиот ја застапувал хипотезата за потеклото на Словените од Илирите и Венетите. Тој сматрал
дека во Панонија, Норик и Карантанија живееле Словени, ама Римјаните другчие
26

Роден во српски Дубровник, каде и умрел 1610- прим. прев. (српски народ немало до 19 век, Р.И.)
Сава Владиславиќ сочинил сиже од Орбиновото дело „Кралство на Словените“ и тоа е преведено
на руски јазик. (Немало ни руски, нити српски јазик, туку двата биле само тн.старословенски, Р.И.)
28
„Историографија за почетоците на името Словен(Совени) и распространетоста на народот словенски, за нивните цареви и владетели под многу имиња, царство и кралства и провинции“, СПб, 1722.
29
В. Н. Татишчев, Собрани дела, том 1, Историја на Русија, Москва 1994, дел 1, стр. 322, См. исто
така фрагменти од зборникот на Словени и Руси, стр. 16-33.
27
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ги називале. Другиот ја застапувал хипотезата за европското потекло на Словените
и не ја поврзувал нивната постојбина за Скитија и Сарматија. По неговото мислење, Словените дошле во Источна Европа од Подунавјето, се населиле на големата
територија- од Висла и Карпатите па сè до Дњепар и Волхово. Тој процес потрајал
со векови.
Голема ерудиција и познавање на изворот покажал истакнатиот екциклопедист и научник М.Н. Ломоносов (1711-1765) кој ја критикувал школата на Шлецер
од патриотска позиција.
Тој се ослонувал на него познатите дела: Птоломеј, Плиниј, Тацит. Тој наведува познати фрагменти на Јордан и Нестор. При прилика на изложувањето на историјата на потеклото на малоазиските ‘Енети’, Ломоносов се ослонува и на авторитетот на римскиот историчар од Падова, Тит Ливиј (59-17). Во книгата на рускиот научник за историјата на Русија, едно посебно поглавје ñ е посветена на темата
за ‘Длабоката древност на словенскиот народ’. Овде Ломоносов полемизира со противниците на теоријата за потекло на Словените од Илирите, дека тие таму живееле ‘од памтивек’. ‘Најстари од сите познати извори, према податоците на древните писатели, треба да се сматра нивното доаѓање од Мала Азија во Европа. Таа
селидба се одвивала по вода и копно, што лесно се дава да се воочи од повеќе пишани извори. Оти Венетите од Троја, со Антенор, пловеле со архипелагот, со Средоземно и Јадранско море. И сосем е можно дека она што пред се случувало во текот на времето, нивните многубројни генерации, од Пафлагонија, тргнале со споменатиот пат, или со Црно море или по копно према Дунав и дека во соседните земји
се настанале. Тоа се потврдува како прво со тоа, дека Венетите мошне широко се
распрстранети на северниот и источниот брег на Јадранско море и во земјите близу
на Дунав, и дека Пафлагонија после тоа помалку се смалувала, да најпосле повеќе
не се вбројувала во голема земја на Азија, оти кај Птоломеј веќе се споменува како
‘мал дел на Галатија.’ (Имињата стално се менувале- нпр. на Македонија, Р.И.)
Ломоносов исто така споменува ‘пребогати трговски градови и пристаништа
на Венетите’, ‘од Венетите створени и названи’. Тој словенски град, кој се најдува
на устието на реката на Одра, према тврдењата на современиците, ‘ги надминувал
со слава сите други градови’. Тој цветел додека не го разориле Дачаните, старите
конкуренти на Словените, од Балтикот.Во ‘Древната руска историја’ на Ломоносов,
наидуваме на описи на обичаји и верувања на ‘венетските померански Словени’.
Овде го најдуваме и објаснувањето на култот на Световит, на островото Руген (Рујан) и портретот на кумирот Радгост и прорекување на основ на знамењата.30
Детални и точни податоци за Словените собрал и знаменитиот Н.М. Карамазин (1766- 1826) во ‘Историја на руската држава’. Карамзин потенко прераскажува од летописите и книжевните извори познатите чинители за Венетите, кои живееле во реонот на Висла, за венетското море и градот Винет, за паганските храмови во Акрон и Шќецин, каде археолизите пронашле словенски идоли со рунски натписи. Карамзин знаел дека кај нашите претци, уште во претхрстијанско време, веќе постоела писменост. Тој пишел за ‘Венетите, или Словените, идолопоклоници
кои обитувале во балтичките земји, знаеле да употребуваат слова’ и наведува како
пример дека ‘ги испишувале натписите доста узорито на паганските идоли’, кои се
30

М.В. Ломоносов, Древна руска историја СПб. 1766, а исто така и Ломоносови Избрани кажувања,
Москва 1986, стр. 213-218.
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пронајдени во Петра. Јазичното единство било ишчилено услед раселувањето и раздвојувањата на племињата. Како последица на таквото раздвојување се појавиле
повеќе ‘наречја’: руско, полско, чешко, илирско, хрватско и српско. Конечно, по
мислење на Карамзин, ‘сходно со виндскиот во Стириј, Карантанија, Краина’, а
исто така и на јужниот брег на Балтикот сите тие словенски наречја, најпосле, се заменети со германски јазик.31
Во време на неокласицизмот изучување на јазици било обврзано во програмата на образување на аристократите. Така, Хомер го изучувале на класичен грчки,
Тацит на латински, Библијата на црквенословенски. Се појавиле први специјалисти
за ретки јазици. Еден од нив бил А.Д. Чертков, кој објавил, во тоа време, единствен
труд ‘За јазикот на Пелазгите’, кои се населиле во Италија. Тој, компаративно, го
изучувал и јазикот на Пелазгите и старословенски (1855). Чертков ја истражувал
генетската врска измеѓу Пелазгите, Етрурците и Венетите и дошол до сознание дека тие дошле во Италија од Мала Азија.32 Тој ја побивал популарната во тоа време
теорија за ретијското потекло на Етрурците, по која се сматраат потомци на нордијските племиња. Чертков докажувал дека Етрурците, кои сами себе се називале Расени, се селеле од средна Италија на север, а не обратно“.33
За доказ дека никогаш немало етнички народи, се потврди со наведеново, во
кое не се говори за народни јазици туку службени: делата на тн.Хомер биле преведени во Александрија на македонскиот Птоломејов јазик- коине=тн.старогрчки јазик, Тацит пишел на латински, Библијата на реформиран коине-тн.старословенски.
Пелазгите говореле со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Преселбите биле само од југ кон север: на Балканот, во Италија и на секаде.
„Истовремено со истражувањата на Чертков, во Москва се публикувани резултати на нови истражувања на Е. Класен: ‘Нови материјали за древната историја
на Словените воопшто и Словенорусите нарочито до Рјуриково време’ (1854). Класен бил Германец по потекло, ама постанал руски благородник и предавач на граѓански права. Заблагодарувајќи на своето широко образување ги постигнал највисоките чинови во Руската империја. Бил окружен начелник на школството и член на
Комисијата за крунисување на Николај I. Овој Германец внимателно ги изучувал
археолошките податоци на длабоката старина и знаел да ги ишчитува етруртските
натписи, а бидејќи бил полиглота (знаел 10 јазика) лесно му поаѓало за рака да и ги
преведува етрурските натписи. На крајот на неговите истражувања, тој ова го заклучил: ‘Енеј Тројански не бил само Словен, туку, пред сè, баш-Рус’ “.34
Следи заклучок, тн.Хомер пишел на пелазгиски јазик,кој бил тн.Хомеров, на
кого творел и Платон.Ваков бил јазикот на Етрурците и Римјаните. Латинскиот бил
само вулгарен коине, и како коине дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
„Задивувајќи ги откритијата на овие научници во областите на словенската
старина имале снажен одек во образовната аристократска средина, ама гледајќи во
целина, руската аристократија била далеку од словенофилството. До војната со На31

Н.М. Карамзин, Историја на руската држава, том 1, глава 1-3. (дополнето издание).
Веројатно од областа Сардонија- прим. превд.
33
А.Д. Чертков, За јазикот на Пелазгите кои ја населиле Италија и споредување со древниот словенски јазик. Временик, Москва, За древноста на Русија, кн. 23, 1855.
34
Е. Классен, Нови материјали за древната историја на Словените и Словенорусите, Москва, 1854,
репринт Москва 1995, стр. 40.
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палеон, руското благородништво дури и дома се служело со француски јазик, а подоцна тој бива потиснат од германски и англиски. Што се однесува на потеклото на
Русите, првенствено имала тв. ‘Нордијска теорија’, према која државноста на Русија ја донеле Варјазите, од север. Оваа теорија нарочито огнено ја застапувале научниците со германско и скадинавско потекло.35
Самосталната историска школа на XVIII и XIX век тек почнала да се развива, управо самостално да се формира. Татишчев се бавел со класичните старини во
слобдно време, оти во тоа време бил на должност губернатор во Астрахан. Ломоносов, обдарен со неисцрпна стваралачка енергија, истовремено се бавел со природни
науки хемија, физика, механика, уметност и литература. Карамзин ја започнал својата кариера со објавување на романот ‘Сирота Лиза’, а веќе после тоа на руското
благородништво му ја преставил својата ‘Историја на руската држава’.Автор на денес малку позната книгата за потеклото на Бугарите, Хрватите и Србите, која била
издадена 1794. на руски јазик, во Виена, бил И. Рајиќ, архиепископ на манастирот
во Ковељ.36
Мошне јака традиција во изучување на словенското прашање во тоа време,
била веќе втемелената во Полска (која тогаш била во склоп на турската империја,
во време на Хазбурзите). Од Полјаците, пред сè треба да се спомене Јан Потоцки
(1761-1815). Тој скоро цел живот им се посветил на проучување на грчки, римски и
византиски споменици и објавил дела за Словените во три тома. Истражувањата на
Потоцки биле дополнети со трудовите на неговите земјаци, В. Суровјецки и З. Ходаковски.37
Од словачките филолози на тоа време, најповеќе се прославил П. Шафарик
(1759-1861) истакнат научник, писател и песник, член на Петербуршката академија
на наука: Тој критички ги протолкувал сите антички и средновековни извори, кои
му биле достапни и резултатите на истражување ги собрал во капиталното дело
‘Славјанске старожитности’, печатено и во Праг и во Москва (1837). Шафарик ја
признавал важноста на прашањето на ‘индоевропеизмот’, ама при тоа сматрал дека
почетоците на Словените имале своја автохтона, развојна линија на развиток и дека
корените треба да се трагаат во средна и источна Европа. Оти, античките автори
нашите претци ги називале Венети, мада тие сами себе така не се нарекувале. Словени себе се називале- Србите, Словените. Во јужна гранка на Словени, Шафарик
ги вбројува Неурите, Будините и Бористените. Во IV в. с.е. под притосок на Келтите, од запад, Словените биле принудени да се преселат од Панонија и Илирија
на исток, преку Карпатите.38 Шафарик бил познат за водечки автор на Словенската
автохтонистичка историска школа на XIX в. и имал големо влијание на истражувањата на научниците во други земји.39
35

Во прашање е Берлинско- виенска историска и лингвистичка школа и Фрајбуршката етнолошка
школа, за етногенеза на европските народи и нивните јазици- прим. прев.
36
И. Рајиќ, Историја на разните словенски народи,посебно Бугари,Хрвати, Срби, Виена, 1794, дел 1.
37
Potocki, Chronique, memoires et recherches pour servire a l’histoire de toutes peoples slaves. Warzawa,
1793, t. I.
38
П.И. Шафарик, Словенске старожитности, Москва 1837, том 1.
39
Во Србија се сматра за родоначалник на српската автохтонистичка историска школа, Милоје С.
Милојевиќ (16.10.1840- 24.6.1897), кој бил под влијание на Хердер, како и Шафарик (13.5.1795- 26.
6.1861), кој бил директор на српската Гимназија во Нови Сад. Милојевиќ знаел за Шафарик, а бидејќи Милојевиќ бил академик, управо член на Српското учено друштво и професор по историја на
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Знаменитиот песник Јан Колар, истакнатиот историчар С. Соловјев, полскиот научник И. Первољф- сите тие темелно ја изучувале Шафариковата ‘Славјанске
старожитности’ “.40
ИДЕОЛОГИЈА ИЛИ НАУКА
„Секоја епоха ги додавала своите методи и акценти во своите научни истражувања. На средина на XIX век интерсирањето на научниците било привлечено со
резултатите на антропогијата- млада наука за градбата на човечкото тело.41 Општиот тон во таа област го давале авторите со германско потекло.42 Така нпр. Рециус
прв ги класификувал древните народи по антрополошки карактеристики. Према
Рециус, во групата на долгоцефали ортогната (долгоглави) спаѓале Германите, Келтите, Римјаните, Грците, Индоиранците, а Словените, Литванците, Угрфинците, Баските и други, спаѓале во брахикефалните ортогнати (краткоглави). Така во европската наука се појавила теорија за двете примарни раси, која подоцна се претворила
во мит за индогерманската еднакост и идеологијата тв. ‘повисока раса’ на нордискиот тип“. (Баски, б=в, Васки=ва с ки: с=Σ=сила=с ил[Илиос]с; ва-на-та, Р.И.)
Никогаш немало етнички народи за меѓу ним да има антрополошки разлики.
Доказ биле и се Критјаните. Во старата Минојска епоха критските черепи биле долги-тн.словенски.Со одминувањето на епохите тн.словенски черепи се отсловенчиле.Следи во Р.Македонија да има ретко тн.словенски черепи. Ова говори дека антропологијата постанала расистичка. Токму повеќе за неа во моите претходни книги.
„Во славистиката се развила дискусија по повод заклучоците на антроплозите. Еден дел научници ги признавал резултатите на истражувањата на Рецијусовата
школа, а друг дел научници ја докажувале дискутабилната Рецијусова методологија
(Т. Лер Сплавински, Т. Алексејева, Ј. Чакановски и други).Последните докажувале
дека корените на словенската цивилизација зачнале на Балтичкиот брег на Европа,
во реонот на Висла и Одра. Оти таму преовладува нордиски тип на долигоцефал со
светлоцрвена коса. Поблиску на југот процентот на долигоцефал се смалувал, ама
тој процес не бил непосреден врзан за претставниците на германските племиња,
мада поверно ги одразувал географските и климатски услови на регионот.43
Во врска со прашањата на антроплогијата, сосем, другчие зазвучиле археолошките аргументи на следбениците на тезата за потеклото на тв. Лужичка култура
(Лужице се најдува измеѓу Висла и Елба, на домак на Шлезија). Тие земји им биле
познати на античките автори како Венетска, што признавале многу научници и дека тие биле во својство на културните жаришта на раселените Словени. СледбениСрпската православна црква на Богословија Св. Сава во Белград, Шафарик знаел и за Милојевиќ, и
за неговите истражувања за потекло на Србите- прим. прев.
40
М.С. Милојевиќ во својата библиотека го имал првото издание на „Славјанске старожитности’.
Кога Милојевиќ трагал за српската историја по архивите на Пекинг, Москва, Рим, тој со себе ја носел Шафариковата „Старожитности“, према кажувањето на Панте Среќковиќ и Реља Новаковиќприм. прев.
41
Појам „антропогија“ прв пат го воведува Магнус Хундт 1501.- прим. прев.
42
P. Camper, F. Blumenbach, J.L. Quatrefages- прим. прев.
43
В.В. Седов, Словени во древноста, Москва, 1994, стр. 18- 40, а исто така Т.И. Алексијева, Етногенеза на Источните Словени према податоците на антропологијата, стр. 116- 123. Од зборникот на
Словените и Русите, Москва, 1999.
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ците на автохтонистичката теорија не ги порекнувале резултатите на истражувањата, воглавно на древните индоевропски слоеви, ама сите тие се противеле на претераната занесеност на аријевските и малоазиските корени на нашите претци, со изучување со кое се бавеле во тоа време такви научници, како што се А. Ритих, В.
Флорински, А. Гиљфердинг.44
Најголем авторитет на XX в. во областа на славистиката бил Л. Нидерле
(1865-1944). Неговите основни трудови ‘Словенска древност’, во три тома, и ‘Живот на старите Словени’, содржат енциклопедиски податоци за античката историја,
животот и културата на нашите претци. Сажето излагање на резултатите на истражувањата на чешкиот славист, било објавено на многу европски јазици, вклучувајќи го и рускиот.
Нидерле користел податоци на современата наука, првенствено од областа
на лингвистиката, антропологијата, географијата, како и ботаниката и археологијата. Тој сите тие чинители ги воопштил со строго критичка точка на гледиште. Мораме да речеме и тоа, дека тој воглавно, го делел мислењето на автохтонистичката
школа на мислење. Нидерле сматрал, дека индоевропското единство се распаднало
на различни посебни јазици на почетокот на II милениум пред наша ера. Некое време постоел балтословенски јазичен ареал, ама веќе во I милениум се создал самостален словенски јазик. Авторот на ‘Словенската древност’, критички се однесувал
према теоријата на тв. Дунавска прапостојбина и према исток од Карпатите; тој го
усмерил своето влијание на источноевропските племиња: Неури, Будини, Скитоорачи, сматрајќи ги Словени.Но, под влијание на Нидерле уште секогаш се најдуваат многу научници, не само во централниот дел на Европа, туку и кај Русите.45
Во Русија, на почетокот на XX в. се створила јака историска школа, а нејзините претставници биле научници попат А. Погодин,46 А. Шахматов.47 На последниот му припаѓа најдобрата разработена систематска концепција во врска со потеклото на Словените. Меѓутоа, Шахматов, кој цел живот се бавел со изучување и издавање на словенските летописи, не ја делел, помодната, занесеност со Истокот.
Тој бил убеден застапник на мислењето за локализацијата на словенската прататковина и дури на Индоевропејците во целина- во централна Европа, на територијата на Австрија и јужна Германија“.
Белците за време на ледено доба биле во Левант - т = леван со морска вода.
„После I Светска војна и ‘руската револуција’, општата атмосфера на академските истражувања ги пореметиле катастрофалните настани после падот на Руската империја. Настрадале не само луѓе. Револуционерната власт го свртила наопаку
цел систем на општественоеконимските односи: тие ги ‘експрописале’ индустриските преторијатија, ги разориле приватните поседи, запалиле цели библиотеки стари книги. Практично, цела литература на дореволуиционарната ортогафија, а тоа
била во суштина цела печатена продукција.
44

А.Ф.Ритих, Словенски свет, историско-географски и етнографски исражувања, Варшава, 1885,
В.М. Флорински, Првобитни Словени, Огледи од словенската археологија, Томск, 1894, том 1, А.
Гиљфердинг, Древен период на историјата на Словените, Европски весник, 1868, Бр. 4-5.
45
Niederle, Slovanske starozitnosti, Praha, 1902- 1919. D. I-III, Zivot stazychslovany, 1911-1925, D I-III,
Кратко руско издание, Л. Нидерле, Словенске древности, Москва, 1956.
46
А.Л. Погодин, Од историјата на словенската прапостојбина, СПб. 1901, исто така Лекција од словенската старина, Харков, 1910.
47
А.А. Шахматов, Судбина на древните руски племиња, СПб, 1919.
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Во историската наука, на општиот тон почнале да му даваат идеолошка теорија. Во СССР тоа бил марксизам со неговиот економски и материјалистички детерминизам, а во централна Европа- расизам, кој го воделе германските расисти. Баш
во тоа време, широко била распространета теоријата на индогерманската раса на
германскиот археолог Густав Косиниј (1858-1931), према која прапостојбина на
Индоевропејците се најдувала во северна Европа.Словените пак,према ‘наодите’ на
германската школа поникнале од источно-европското ‘Полесја’- мочварни предели
на степите на Поднепровља. (Густав=густ ав; Косиниј=кос ин и.-тн.словенски, Р.И.)
30-тите години, руската наука ја снашла наредна трагедија која настанала
како закономерен резултат на револуцијата на болшевизмот и неговата идеологија.
Под велото на борба со контрареволуционерни елементи, органите на НКВД-а фабрикивувале тв. ‘Дело на слависти’. Научниците со светски глас, академици и професори од областите на филологија, лингвистика, етнографија, историја и книжевност, со имиња како што се Н. Державин, В. Вернандски, Н. Дурново (истражувач
на потеклото на јазикот и дијалектолог (1876-1937), М. Грушевски и на многу други, им била изречена пресуда дека ја организирале тв. ‘Руска националистичка партија’ со цел свргнување на советската власт и воспоставување на фашистичка диктатура. На славистите им е припишувана врска со ‘лидерот на фашистичкото движење во иностранство, со кнезот Н.С. Трубецки (1890-1938), еден од водечките теоретичари на Прашкиот лингвистички круг, славист и компаратист. На десеттина
стручњаци према апсурдната оптужница, се протерани во Гулаг48. По цела земја такви жртви имало на милиони !
Од формална точка на гледиште, чинителите кои ги произвеле политичките
репресии и идеолошката нетрпелиовост, не влегувале во самата суштина на проблемите на словенската прапостојбина, туку треба да се разберат дека сè тоа најблаго
речено, не го погодувало развитокот на татковинската славистика. Ригорозните
репресивни апарат на болшевиците ги истргнал од животот најсјајните стручњаци
на тоа време, ослободувајќи го местото за превртливците и убедените тв. марксисти на ленинизмот. Во дадениот контекс, е нужно да се разбере размотрувањето на
марксистичкото учење на историчарот М.Н. Покровски49 и неговите следбеници.
Не само револуцијата, нити идеолошкото насилие на марксистите, нити политичките репресии, не можеле, ипак, да го заустават развитокот на руската наука
во целина. Е вистина дека таа се деформирала, ама само- делимично ! И упркос на
тоа што ги изгубила високо квалификуваните работници и што потпаднала под
влијание на власта и во такви несносни услови руската наука и понатаму продолжила да се развива. Во времето на советите во рамките на татковинската школа
славистиката е одгледано неколку изузетни научници, во чии редови проблемот на
историски извори зазема важно место. (в + истина = вистина, Р.И.)
Снажно влијание влијание на послевојната славистика имале трудовите на
истакнатите научници академици, како што е да речеме В. Рибаков.50 Тој е автор на
многу серии специјални студии и повеќе фундаментални монографии, измеѓу кои
48

Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов, Дело на слависти, Москва 1994.
Кој бил член на ЦК РСДРП и раководител на Комунистичката академија, автор на „Руската историја на древните времиња“- прим, прев.
50
Директор на арх, институт на Академијата на науки на СССР, од 1956, автор на делото „Слово за
полкот Игоров“- прим. прев. (Полк-а: полк=фолк=Volk=волк=волг + ар = волгар=болгар=булгар,РИ)
49
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имаат посебна популарност на книгите ‘Паганство на древните Словени’ (1981),
‘Пагани на древна Русија’ (1987). Во своите трудови за паганите, Рибаков ги собрал
сите истражувања на научници на неколку генерации: А.Н. Афанасијев и А.С. Фаминцин до А.Ф. Лосев и В.Ј. Проп. Тој низ трудовите на споменати научници го
следел нивниот пат и обраќал големо внимание на митологијата на хиперборејските боженства- Аполон, Лето, Артемида, итн. Од истражувачките трудови на странските научници, на авторот на ‘Паганството на древните Словени’, најблиски по
дух му биле трудовите на преставниците на Полската и Чешката автохтонистичка
школа.
При прилика изучувањето на прататковината на Словените, Рибаков нарочито се користел со трудовите на Б.Н. Горнунг, кој ја сместувал древната постојбина на Индоевропејците во Базенот на Дунав и Балканскиот полуостров (V милениум). Овој археолог сматра дека раселувањето на претците на Словените одело од
југ на север: од планинскиот венец на Алпите- Рудни планини- Карпатите до Рајна,
Елба, Одра и Висла. За протословените, према мислењето на Рибаков, можеме да
говориме почнувајќи од крајот на III и почетокот на II милениум, а за прасловените51- од средината на II милениум пред н.е.“.
Бидејќи флората и фауната северно од Дунав со Црно Море, значи и Русија,
како и Индија, не ñ одговарале на белата раса, таа немала врска со тие простори.
„Во западниот дел на прасловенскиот свет (XII- V в. с.е.) се ствара тв. ‘Лужичка култура’, која е названа венетска култура. Лужичката цивилизација се простирала од Елба до Припјате и од Алпите до Балтикот. По мислењето на Рибаков,
јадрото на лужичката култура ја формирале не Словените туку ‘Келто- Илирите’.
Повеќе од тоа, тој сматра дека е ‘асимилација на половината на протословенската
територија првенствено нова, неспоредлива и во поголема мера високата лужичка
култура била еден од основните узроци на нестанување на првобитното единство
на прасловените.
Словенската етногенеза, заправо, према мислењето на Рибаков, претставувала повеќетапен процес и тој така и го размотрува. Академикот сматра дека Словените се развивале во последните два милениуми, во границата на еден ареал: од
Одра до Преднопровља. После археолошката ‘Тшинецко- комаровската’ култура
(XV-XIII с.е.) почнува да процветува Лужичката култура на запад и скитската на
исток (XII-III в. пред н.е.). После нивното заоѓање, следи етапата на Пшеворска и
Зарубињска култура (II в. пред н.е.- II в. наша ера). Во периодот на Римската империја, Словените биле потиснати према периферија. Делимичната самосталност ја
зачувале скитските Сколоти, кои научникот ги сметал за Словени. Најпосле, со падот на Рим, во епосот на средновековно, почнува ново обединување на Словените и
нивното ширење на Балканот и на североисток на Европа“.52
Досега нема најдено ниеден материјален доказ/наод на растение, животно,
кола, колце, дел од кола и колце, садови, пари...за преселби на Балканот на тн.Словени од север- преку Дунав. Пак, чартерлетовите биле само од 20 век на новата ера.
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Рибаков овде прави дистинкција измеѓу терминот „протословени“ и „прасловени“; оваа „динстикција“ може да се претстави само во хронолошки смисол, оти префиксот „прото“, од грч. прв, во
суштина има во семантичка смисла истоветно значење како и префиксот „пра“- прим. прев.
52
Б.А. Рибаков, Јазикот на древните Словени, Москва, 1994, стр. 224, исто така нова студија Древни
Словени и антички свет, Часопис Држава, Москва, 1997, Бр. 8.
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„Лингивистичката теорија за потеклото на нашите претци,ја претставил О.Н.
Трубачов во монографијата ‘Етногенеза и култура на старите Словени’ (М. 1991).
Трубачов собира голема количина на јазични материјали од етимологијата, ономастиката, топонимистиката, застапувајќи ја тезата дека Европејците обитувале во
Европа од прадавни времиња. Тој ни открива, дека прасловенскиот јазик непосредно поникнал од индоевропоскиот во III милениум на старата ера, минувајќи го меѓувременскиот балто- словенски стадиум. Дека старите Словени од давнина ги поседувале земјите на Панонија, ни сведочат податоците од топонимијата, што се потврдува во руските летопоси. Експанзијата на Келтите го стимулирало поместувањето на Словените кон север, сè до Карпатите, освојување на реонот на Висла, а
подоцна Поднепровља, каде и се формирал чист, руски етнос. Во една од своите
нови публикации, Трубачов наведува додатни аргументи во корист на теоријата на
хомогеноста на словенското јазично единство. Покушувањето на одвојувањето на
Словените од составот на два или три етноси, дали тоа се Балтословени или Словено-грчко-аријци- би можело да се сматра регресија во научниот поглед“.53
Се кажа: „Експанзијата на Келтите го стимулирало поместувањето на Словените кон север, сè до Карпатите, освојување на реонот на Висла, а подоцна Поднепровља, каде и се формирал чист, руски етнос“. Па преселбите биле кон север...
Следи совпаѓање „што се потврдува во руските летопоси“- во најново време.
Во прилог се наведува, дека на јужниот Балкански Полуостров имало населби со непрекинато живеење со милениуми во старата ера, а руски најстар град Киев бил основан по 6 век, Новгород во 9 век и Москва во 12 век,што важи и за други.
„Археологот В. Седов, чија книга ‘Словени во старината’, ја искористивме
за афирмативниот преглед уз помош на ретроспективната метода, со која ја локализираме словенската прапостојбина во базенот на Висла, каде од V-II в. с.е. постоела
култура на ‘подклешевско сохранување’. На основ на таа култура, се створила
‘Пшеворската’ култура, која се најдувала под влијание на келтските и германските
племиња. Во реонот на Висла, преовладувало словенско население, а во реонот на
Одра- германско, ама и тука имало доволно Словени. Соработката на Словените,
Германите, Келтите, Италијаните, по мислењето на Седов постоело од давнина, зашто допринесувале миграциите и трговските врски во Подунавјето. Ширењето на
словенската цивилизација во христијанскиот епос, одело од запад на исток, према
тоа нема смисла да се трагаат нејзините корени во иранизираното Подњепровље.
Седов е противник на идеолошкиот шематизам, критички се однесува према изворите и мошне е педантен во научните воопштувања, односно во заклучоците. Во
дискусијата за Венетите научникот исполува наклонетост на античките извори,
верува и сматра, дека ‘под ова име навистина се кријат Словени’. Како еден од аргументите, Седов го наведува етнонимот WENDEN/WINDEN од горногерманскиот
дијалект. Ова име се користело како ознака за соседните Словени, под таа ознака се
и соседните Лужичи Срби,54 кои и ден-денес живеат како етничко малцинство.55
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О.Н. Трубачов, Етногенеза и културата на древните Словени, лингвистички истражувања, Москва, 1991, исто така и студијата Проблем на прадомовината на Словените, Часопис Држава, Москва
1997, стр. 26-31.
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Тие себе се називаат Сербја, Германците ги викаат Sorben, Njenden или Lausitzer, ги има околу
100.000, по вера протестанти- прим. прев. (Во преводот на српски јазик Германците се Немци, за
Унгарија Угарија и Маџарска: Маџари било за Монголи како во Битола Маџер/Арнаутмаала..., Р.И.)
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В.В. Седов, Словени во минатото. Москва, 1994.

21
Оригиналната концепција за прапостојбината на руските предци, ја предложил истакнатиот историчар Аполон Григоријевич Кузмин (роден 1928). Е автор на
серијата на публикацијата на дадената тема, популарната биографија на В. Татишчев,ја составил хрестоматијата ‘Златоструи’, ‘Древна Русија X-XIIIв.’(Москва,1990),
‘Словени и Руси: проблеми и идеи’ (Москва, 1998), потрошил многу енергија на
истражувањето на западноевропските Руси и Руги, од епохата на средновековието.
Кузмин ñ верува на летописната традиција и користел не само руски туку и странски автори, како што се Јордан, Сакс Граматик (Sax Grammaticus), неговото чуено
дело од девет книги ‘Dejanij danov’ (Дневни податоци),56 Адам Бременски сматрал
дека првобитната прататковина на Словените Руси била Норик57, област на долна
Австрија и северозападниот реон на некогашна Југославија. Во североисточниот
Норик тој го гледа Ругиленд ‘татковина на Русите’ чие име, по неговото мислење,
подоцна бидува пренесено на Русија и Росија’.58(Кај Сакс „Дејаниј-а данов-а“, РИ)
Населувањето на северна Русија, према мислењето на Кузмин, ‘е потекло од
Балтичките Словени, то ест Венети’. Римските освојувања воочи и почетокот на I в.
наша ера- пиши Кузмин- ‘Кој е во Прибалтички ‘кореник’ ? (стариседелец) и кој
предизвикал одложување на исток на неколку племиња, во дадениот случај, келтските ? Така, Венетите од Аморик (келтско ‘Поморје’, денешна Бретања) одбегнале со бродовите испред легијата на Јулије Цезар; на североисток од Алпите отишло
мало племе Рурик (Раурик), названо така по реката Рур (Раур) и ‘добиле дојденците
према таа река лични имиња Раурикови (Рјуриков)’. Од тој род, Рурик, германскоруско или келто венетски корен произлегле кнезевите кои го основале Новогородска и Киевска Русија.59
До сега сме ги наведиле авторите кои ги решавале прашањата на словенското потекло на Венетите, можда позитивно, можда неутрално. Но, за комлетна слика
сме предочиле бар неколку автори на постарата генерација, кои заземале критичка
позиција по даденото прашање.
Пред сè, тука треба најпрво да се споменат професионалните слависти Г.Г.
Литварин и Л.А. Гиндин, потоа авторите на специјалните истражувања и составувачите на ‘Зброникот на најстарите пишани извештаји за Словените’ (Москва,
1994). Овој Зборник, во историјата на Русија претставува ново покушување на строго академско издавање на корпусот на античките текстови во врска со темата која
нас живо не занимава, со споредни преводи и коментари. По прашање на Венетите
тие коментари имале полемички и строг критички карактер. Меѓутоа Литварин и
Гиндин сматраат, дека нивните претходници немале доволно основа (а и научна
храброст- прим. прев.) да ги признаат Венетите за Словени, тие пред биле склони
да ги видат Германите и Келтите во западни Словени а во источните- Илирите,
Италиките и Скитите. Фундементалната грешка на застапниците на словенското
потекло на Венетите, по нивното мислење, се состоело во тоа што некритички ги
проследувале податоците на Јордан, напосе во руските летописи.
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Која ја завршил 1208. објавена 1514.- прим. прев.
Норикум, некогашна римска провинција на горниот тек на Драва и Дунав- прим. прев.
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А.Г. Кузмин, Пад на Перун, Москва, 1988, исто така Руги и Руси на Дунав, Сс. 130-147, во неговата книга Средновековна и нова Русија, СПб, 1996 и исто така вовед и коментари како вовед во хрестоматијата Златоструи на древна Русија 10- 13. век и Словени Руси.
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А. Г. Кузмин, Кој е во Прибалтикот староседелец, Москва 1993, стр. 4.
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Нивниот конечен заклучок бил строг, како пресуда: ‘Идентификацијата на
Словените како дело на Венетите кај Јордан, мада чврсто влегла во научната употреба- нема ништо заедничко со реалната историја’.60
Голем полемички членок, под назив ‘Историја на Венетите’, ја напишал современиот публицист А.М. Иванов. Покажувајќи ја големата ерудиција, тој ја признава длабоката старина на Венетите како такви. Нивната цивилизација проистекува од ‘Унетската култура’ на XIII век с.е. (територија на денешна Чешка), откаде се
распространил антрополошкиот тип на долохоцефалите. Венетите пребивале на територијата на сегашна Полска и североисточна Италија. Ама, по мислење на Иванов, тоа биле Келти. Иванов го критикува гледиштето на В. Седов, Н. Третјаков и
други застапници на словенската идентификација на лужичката култура и тврди:
‘Словените ја уништиле венетската култура во меѓуречјето на Висла и Одра. Ама,
бидејќи Венетите живееле во овие места 1000 години, соседните народи, по некоја
навика, во тоа време сите доселеници ги називале- со Венети. По повод на писменоста на Венетите, критички пиши дека ‘ниеден лингвиста не сматра дека тој јазик
спаѓа во словенска група на јазици, само го сматраат дека е илирски дијалект’. По
уверување на Иванов, неопходно е да се извади копрената од Венетскиот проблем
и искрено да се признае: Венетите- НЕ СЕ СЛОВЕНИ, Лужичката култура- НЕ Е
СЛОВЕНСКА, и сè да застане на свое место !’61“.
Важно е што Антите, Венетите и Склавините (од 5 век н.е.) имале ист јазик.
„Значи, како што се дава да се види, секој научник сакал да даде одлучувачки допринос во изучувањето на било кој, спопрен проблем. Ипак, за сега, во научната дискусија, по прашање на прататковината на Словените и Русите, а поширокоЕвропејците, е рано уште да се стави последна точка ! Меѓутоа, се појавуваат сè
нови и нови податоци, пред сè од археологијата, палеолингвистиката, семиотиката,
никнуваат нови имиња во науката. Во нивните концепции и хипотези, ќе биде збор
во завршната глава на овој труд, ама за сега се ограничуваме само на она што веќе
до сега е напишано, Сè што е изложено, сосем е доволно да би ги вовеле во суштина проблемите, не само на случајниот читател, туку и на историчарите специјалисти, кои ваљано се упатени во оваа тема. Затоа сега пристапуваме директно на
проучување на делата на словенските автори“.
ЗОШТО ВЕНЕТИ ?
„Научните дела не се ствараат во затворен, безвоздушен простор. Нивната
содржина, стил, јазик и други особености, се определени со влијанието на историската епоха, духот на времето и- личноста на самиот автор. Големо се родува од
малото. Книгата ‘Венети: прв градител на европската заедница’, исто така носи во
себе траги на епохата, која треба да се следи.
Крајот на XX век на светот му донесува нова предрасподелба на снагата во
глобалните размери. После обединувањето на Германија и крахот на СССР, после
што следило рушење на Варшарскиот договор и економските бази на Советот на
взаемната економска помош (СЕВ), е даден импулс не централните европски на60
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стојувања. Тоа довело прво до зачврстување на Еропската унија во сите нејзини области, а потоа кон јачење на западноевропскиот лагер, на чело со НАТО и САД. Во
такви услови поново распламсала Балканската војна. На регионалното ниво, конфликтот се појавил на планот на борбата со различни етнички, религиозни и идеолошки разлики. Во светските размери тоа значело зачврстување на германско- романскиот свет и: слабење на словенството !“.
Постојат германско- романски свет со готски и романски јазик, наспроти тн.
словенски јазик: треттиот е еднорасен, вториот дворасен и првиот трорасен јазик.
„Како последица на распаѓањето на СФРЈ, која е створена после втората светска војна, на чело со водач на партизанското движење и комунистичката диктатура. Ј.Б. Тито, мултинационалниот сојуз на Словени се распаднал на неколку самостојни држави: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и ‘Југославија’ која сега ја чинат Црна Гора и Србија. Тие внатрешни противречности, што се
нагомилувале со години во СФРЈ,62 одеднаш се заоштриле и довеле до трагични сукоби. (Србите, Хрватите и Босанците се еден ист народ- само верски поделен, Р.И.)
Граѓаните на новите држави себе се осетиле како нов историски субјект.
Тие, како да добиле свое ‘јас’, почнале да ја проценуваат својата минатост и сегашност. Тоа што, не така давно, ги определила официјалната пропаганда, дека нивната минатост чамела во темнина, дека е заостаток на средновековието, дека е назаданичка и ретроградна’, одеднаш добила сосем нов,свеж и полн актуелен смисол,
и значење, полет. Баш така се случило и со древните Венети.
Цело едно столетие, словенското нарастување учело во своите школи дека
нивните претци дошле на Балканското полуострово во VI век, кога ‘Западно-Римската империја’ е разрушена од варварите. Бидејќи Словенците, Србите, Хрватите,
Македонците, Црногорците, Босанците, Херцеговците влегувале во состав на државата названа ‘Југославија’, тоа им е објаснувано дека спаѓаат во групата на Јужните
Словени.63 Во западни Словени, официјалната наука ги вбројувала Полјаците, Чесите и Словаците, а во источни- Руси, Белоруси и Украинци.
Вакво објаснување, посе шематизирано и во многу контрадикторно било, така се сматрало, сосем доволно за учениците и студентите. Обичните луѓе, по правило, не се вдлабувале во проблемите на етногенезата.64 А таму, во сферата на националните особености, разноликоста и несогласицата, во сферата на психогената
криза- тогаш настанале проблеми кои ја испровоцирале сета окрутност и жестина
во применување на законите тв. на социјалистичката држава, која користела методи
на политичкиот терор и репресија. Интернационалистичката политика на ‘Титоизмот’, втемелена на марксистичката идеологија, во суштина, ја подржувала номенклатурата на Комунистичката партија на Југославија, подоцна преименувана во Сојуз на комунисти на Југославија (СКЈ).
Меѓутоа науката, ипак, не тапкала во место. Научниците на Словенија, изучувајќи ја минатоста на својата татковина, сè почесто и почесто наидувале на
историски чинители кои ја противречеле теоријата за потеклото на Словените, дека
тие се од Јужните Словени, кои, тобоже, дошле во VI век. Сè сведочело во прилог
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Таа масонска, берлинско- виенска творевина- прим. прев.
Сметајќи ги тука и Бугарите- прим. прев.
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Етногенетичката метода била страна дури и на самите научници, првенствено на историчаритеприм. прев. (Ние Македонците не смеевме да учиме ништо македонско, туку сè српско- 19 век, Р.И.)
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на тоа, дека Словенците- се автохтон етнос, проживувајќи во централна Европа
уште пред Христос. (Етнос=едност- едно исто е само раса=народ=јазик, Р.И.)
Еден од тие научници е Јошко Шавли, (завршил универзитет во Љубљана, а
докторирал во Виена). Поради своите дисиденски убедувања, Шавли во младоста
бил принуден да емигрира во Италија, поточно во северната област каде порано
живееле Словени. Бил занесен со историјата на Картантија или Хорутанија, средновековна држава, која се створила како резултат на распадот на Римска империја.Тој
дошол до заклучок дека изворното потекло на неговата родна култура многу е подлабока, отколку што се претставувало во званичната наука. И научникот пристапил на совесно и грижливо изучување на историската фактогртафска граѓа.
Резултатите на истражување ги надминале сите очекувања. Се испоставило,
дека претците и роднините на Хорутаните (под тоа име Словенците се споменуваат
веќе во древните руски летописи) живееле далеку пред римската колонизација. Тие
биле жители на сите региони, познати на античките иосторичари, како Реција
(RHAETIA), Норик (NORICUM), Винделиција (VINDELICIA).
Претците на Словенците не биле гранка на Илирите (огранок илирски), огранок кој некои автори ги вбројувале во малку изучени етноси, ама биле засигурно
потомци на Венетите, древно прасловенско племе, кое цел милениум живеело пред
Христа и кои го населувале просторот на Централна и Северна Европа; имале развиена цивилизација на тоа време итн. Со појавувањето на Венетите во Алпите, почнува епоха на процветување на тв. ‘Лужичка’ археолошка култура (од Одра до
Висла) и културата на ‘Полско сохранување и погребни урни’, датирани во XIIIVIII в. пред н.е. (Урни- урна да се урни- положи, Р.И.)
Тоа откритие кардинално ја променило перспективата на историјата на Словенија, го потврдило потеклото на Венетите и истовремено открила цел низ проблеми. Ова сензационално откритие со нови материјали, било сосем доволно за
еден нов, историски роман. Ама, науката не сака романтика, идеалисти, фанатисти.
Таа цени, како ñ доликува на озбилната наука, само автентични факти, кои се подложни на егзатна, математска, провера и верификација. И баш со такви макотрпна
работа, др Шавли решил да се позабави.
Пред сè научникот се лател на изучување на специјални монографии и историски проблеми.65 Во областа на научната литература, Шавли подвлекува идеологизирана ангажираност на учењата на прогерманските научници на прокелтскиот
правец. Го критикува ‘романтичарењето’ свесно, намерно, искривувањето на чинителите од страна на псеудо-панслависта. Нему му била поблиска и поразбирлива
школата на полските автохтонисти, кои се придржувале на стојалиштето на исконското потекло на Словените, од Лужичките Срби, односно нивната култура и цивилизација. Но, каква тоа била цивилизација ?
Во периодот измеѓу 2000 и 1700 г. с.е. кој се поклопува со треттата фаза на
неолитот, во централна Европа се распространила- културата на војните култури и
врпчеста керамика. Таа почнала постепено да се померува од северозапад кон
исток, каде била карактеристична култура на тркалезна керамика (обла керамика).
Со мешање на употребата на тие елементи се појавила ‘Уњецка култура’, во која
преовладува културата на војна секира и врпчеста керамика. Таа интезивно се развивала и од неа 1300-1100 г. с.е. те. на средината на бронзеното доба, израснала
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познатата Лужичка култура. Таа е така названа по местото Лужица (LAUSITZ) измеѓу Одра и Висла, и веројатно дека произлегла од античкиот етноним ‘LUGI’.
Према податоците на археолозите и антропозите, баш овде почнала да се
формира прасловенска заедница. Соработката со Балтите и Угрофинците на исток,
а исто така со Келтите и Германите на запад, не ја лишило нејзината самосталност.
Напротив, Лужичката култура почнала да се шири од средниот тек на Одра до Дњепар и од планинскиот масив Карпатите до Балтичко море. Економската основа на
таа цивилизација го чинела земјоделството.Овде се култивирале пшеницата, ’ржот,
просото, махунарките (боб, грав). Биле развиени ловот, риболовот и одгледување
на домашен добиток. Лужичката култура се одликувала со карактеристична керамика, изработка на предмети од бронза и железо: мајсторски направени секири, ножеви, копја и српови.
Словеначкиот научник, податоците за Лужичката култура не само да го привлекувале затоа што нејзините носители биле Прасловени, туку и затоа што тие
племиња постанале познати со древните автори како ‘Венети’. Лужичката културатоа е фундамент на кој се формирале Прасловените, или ‘Венетите’- таков заклучок
извел Шавли.66
Понатаму тој ја прати уште една занимлива закономерност. После процветување на Лужичката култура и цивилизацијата, од нејзината територија почнува да
се шири културата сохранување на урни. Носителите на таа култура преземале големи походи, освојувајќи нови пространства. Тие ги населувале земјите од Балтикот до Јадранот, вклучувајќи ги равниците и северот на Апенинскиот полуостров.
Културата со сохранување во урни, била поврзана со развојот на претставата за загробниот свет. Многу научници ги преместиле од реонот на Медитеранот и во дадениот случај, им го припишувале на Илирите. Ипак, Шавли, следејќи ги полските
и чешките научници, инсистирал на централно потекло на урните. Тој сматра дека
‘носители на културата на сохранување во урни биле Вендите’ “.67
Сè за Белците бил само Левантот,а потоа Источното Средоземје,но не инаку.
„Према анализите и податоците на археолозите, Венетите постепено ја освојувале територијата на северна Австрија, Баварија, Швабија и источна Швајцарија.
Овде почнало да преовладува нивната цивилизација и нивниот јазик. Тоа дефинитивно не биле Келтите, кои во тоа време ја наметнале Латенската култура (La ten)
во областа на сегашна Чешка и Моравска. Долго време била сочувана традицијата
сохранување во урни. Ама таа не била едина особеност на културата на Венетите.
Во VII-VI век с.е. во реонот Виланова, настанал еден центар кој се прославил со
изработка на уникалните ситули- уметнички обработени садови“.
За било што бил неопходен повеќемилениумски развиток- центар Левантот.
„Идентификацијата на Прасловените како Венети не го олеснал проблемот
на словенската генеза.Напротив, го искомпликувала. Оти, под името Венети во древноста биле познати и племиња кои живееле во различни краишта на екумената.
Називот Венети се толкува различно: едни научници го изведуваат зборот ‘Венети’
од коренот ‘вен’- кој во основа е коренски глагол ‘veni’- трговати, и ‘vencere’- победување; други, од келтскиот ‘uindos’- бели; а Јошко Шавли после Матеј Бор, го
изведува овој етноним од називот на својот народ- ‘Slo-ven-t-cin’. Заради поголема
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разбирливост, словеначкиот научник го систематизира античкиот помен на Венетите, ги наредува во следниот поредок, пратејќи го тоа со коментарите:
1) Венетите во Пафлагонија (северен брег на М. Азија), ги споменува Хомер
во ‘Илијада’ (IX век с.е. 852). Тој кажува дека Пилмен од родот на Енеј (‘Enetoi’),
предводник на Пафлагонците, со специјален одред ñ притекнал во помош на опседнатата Троја. На овој податок повеќе-помалку се ослонува подоцна и грчките и латинските писатели, кои ги споменуваат Венетите. Нив исто така ги називаат ‘Генети’, бидејќи грчкиот јазик не знаел за гласот ‘б’, Грците го замениле со гласот ‘х’,
диагам, кој звучи како нешто измеѓу ‘б’ и ‘в’.
2) Венетите во Илирик, на долниот Дунав ги споменува Херодот, во V век
с.е. (1, 196). Херодот ги назива ‘Enetoi’ и тоа неговото име споменувано сè до скоро
време, ги навело историчарите да ги изедначат Венетите и Илирите. Сè додека лингвистиката, после Втората светска војна, не докажала дека тоа се два различни
етноси.
3) Венетите во горниот Јадран, кои исто така ги споменува Херодот, латинските автори ги називаат Венети и во врска со тоа, наведуваат историја за тоа, кога
после падот на Троја ги довел во таа област легендарниот водач Антенор.
4) Венетите во Централна Европа, кои во I/II в. н.е. ги споменува Тацит (Гер.
64) и Плиниј (IV, 97), под името Veneti, Venethi или Venedi, исто така и Птоломеј
(III, 5) под името UENDAI. Птоломеј го споменува и Венетскиот залив (околу Гдањск) и Венетска висоравнина (во Мазовши или Источна Прусија). (U=v, у=в, Р.И.)
5) Венети во Галија (Бретања), ги споменува Цезар, Плиниј, Страбон, Птоломеј, Касије, Дио и други. Овие Венети имале свои населби и во Британија, под
назив Venedotia или Gwineth. (=г винет: в=х=г=к, Р.И.)
6) Venetus Lacus, така ги назива Помпониј Мела (III 24) во областа на Боденско езеро во I в.н.е. (Б=в, Воденско Езеро, Р.И.)
Е можно дека е дадениот збор происходил од ‘vanam’-‘вода’ (или би означувал ‘плав цвет’), не ‘голем столб’, што со тоа би се смалила историската примедба
во врска со значењето на изразот ‘веном’ (G.B. Pelligrini). Називот ‘Боден’ стои издвоен од зборот ‘voda’-‘вода’.
7) Венетите во Лација, кои ги спеменува Плиниј под називот Venetulani (Nat.
His. III, 69). Археолошките наоди, како што веќе е речено, потврдуваат дека ариското население веќе потоело после ‘Селидбата на народите’, кои припаѓаат на периодот на погребни урни на обронците на Албанските планини и во римскиот Палатин.68 На тој список можат да му се додадат и други споменувања, а исто така
многубројни историски и современи етноними кои го содржат коренот WEN-WNDWIN, но, на кој начин можеме тоа да го определиме, односно да тврдиме дека едни
или некој други Венети биле Словени, а не некои други племиња ? Науката тврди
дека е најисправно етничка идентификација на основ на историската антропогија уз
јака подршка на пелеолингвистика. На местата на пребивањето на Венетите, мора
да бидат сочувани остатоци на човечки тела, а на употребните предмети на домаќинствата и- натписи. Освен тоа, луѓето имаат обичај да чуваат сеќавања на старите називи на места, со што се бави топономастиката“.
Се кажа: „дека едни или некој други Венети биле Словени, а не некои други
племиња ?“ Следи само едно, дека сите Венети морала да бидат само едно и исто.
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Се истакна: „едни научници го изведуваат зборот ‘Венети’ од коренот ‘вен’кој во основа е коренски глагол ‘veni’- трговати, и ‘vencere’- победување; други, од
келтскиот ‘uindos’бели“ и други „од називот на својот народ- ‘Slo-ven-t-cin’ “.
Бидејќи наведеното не е истогласно,е само произволно и без никаква основа.
И Венет=венет- провенет...: венет=венит, врска со вода=водит- вени=вени...
Поимите се правеле со в- н- т: в + Enetoi = Венетои, Венет-и. Следи Window=виндов - н = видов; Венет - т = вене: ван=вен=вон..., до вонка=вон ка- надвор.
Венетите биле и Дојденци, што произлегло и до денес познатата тн.латинска
изрека: “veni- vidi- vici”, со значење „дојдов- видов (види)- победив (vici=viki=Viktor- победата се слави со викање [оној кој вика е Викатор=Виктор] и чукање: вен- и
=ван-и=вон-ка=надвор=тргнав=отитов, види, вици=виси=виши=вичи=вита=свитка
=совлада=победи, вика=вики (витки до Викинг=вик кинг). На германски Wickelсвиткано(вики), Wand=ѕид (препрека за таа да се совлада=Венеди-Венеди=Венети),
Uindos, u=v-виндос=винд (ос), Wind- ветер (Виндиш-Венети) кој совладува, Wendeпромена (Венеди=Венети) итн. Ова нема врска со црна Африка туку само со Пелазги и Венети населени во Италија и Европа заеднички од Мала Азија и Балканот.
КАМЕЊАТА ПОЧНУВААТ ДА ГОВОРАТ
„Одавно веќе е познато дека на територијата на современа Германија, Австрија и Италија има многу имиња со словенски корен, и на словенски начин стварање на зборови. Не мораме да бидеме големи специјалисти да би ја осетиле блискоста на таквата сродност во такви називи, како што се РОСТОК, ВИЛИН,
РУГЕН, БРЕСЛАУ, ЉУБЕН, ТУРИН, МИЛАН, итн. На сè тоа скептиците одмавнуваат, ‘сè е тоа дело на минатите векови’. Ипак, е неизвесно како и откаде се појавува еден и друг збор; тешко тоа да се докаже, уште помалку нивното етничко потекло. Но, дали тоа е потребно ?
Современата наука тврди дека потеклото и значењето на топонимите совршено може да се докаже и објасни. Постојат дисциплини на лигвистиката кои можат да ја идентификуваат истоветноста, потеклото и значењето на зборовите и нивниот етнички корен. Тоа е етимологија која се бави со потеклото на зборовите; топономастиката- потекло на имињата и семантиката- значење на зборовите. Ослонувајќи се на методите на споменатите научни дисциплини, др. Шавли одлучил подробно да ја истражи венетските етноними, како на територијата на својата Словенија, така и вон неа.
Освен познатите имиња на реки, тип на Драва и Сава, а исто така митскиот
Триглав,највисок планински врв на Словенија,симболот на нејзината древност. Шавли открил на источните Алпи многу други географски термини, чисто словенски
корен, кој не можеле да му се придодадат во средновековниот епос. Тоа такви се
појмови, како: ‘dol’- долина, ‘mel’-мел (плиток), ‘prevel’- превал (премин), ‘peč’печ (пеќ), ‘stol’- стол, ‘sedlo’-седло, ‘klin’-клин, ‘povodje’-поводје (повод), ‘pregrada’- преграда, nižana’-низина, ‘holm’- холм, и многу други, како и на српски, ако се
знае латиницата.
Во централните Алпи, каде сега се најдува Швајцарија, дел на Австрија и
Италија, исто така е сочуван сијасет називи, имиња со словенски корен, кои со најголем дел се латинизирани и германизирани. На пример:
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Strass-straža- стража (Strassburg; Штутгард=штит гард[град], у=и, Р.И.)
Pulach-polje- поље
Pogliana-poljana- пољана
Luss-luže- ложе
Jerzens-језеро
Toll- дол, долина
Lass- laz- лаз
Piz-špik- шпик
Rog- рог
Scol- skala- скала
Led- led- лед
Topel- duplo- дубло
Bregens- брег (е=и, како во Омер=Омир, бриг=Бриг, Р.И.)
Lausen- luže- лужа
Konitz- konec- конец
Gradetz- gradec- gorodec- град
Noga- нога
Kamino- kamen- камен
Čelo- чело
Bel- bel- Бел
Versaib- vršai- рус, вершина (врх, вис, фигуративен врхунец)69
Такви бројни подударности во топонимијата (овде е наведено само заради
пример мал број на тие имиња) не можат да бидат пука случаност, исто така не е
случајност ни словенската градба на зборовите, со што е зачуван морфогенетскиот
лик на венетските зборови. Значи, можеме да утврдиме како прво, дека венетскиот
јазик имал самосвојна развојна линија и дека сите тие зборови не се придодадени
во тоа алпско подрачје, во период како што се сматрало, војни сукоби со Рим. А како друго, тој бил мајчин јазик на Словените, во тој регион.
Овде сосем близу ñ приоѓаме на главната загонетка на Венетите и нивната
писменост. Оти, ако читаме писмени, кои претставуваат пишани споменици на
нивната култура, кои ги најдуваме во голем број, ќе ни биде сè многу појасно, те не
треба да трошиме време на досетки.
Мошне долго време, венетските текстови на урните и таблиците, на предметите на домаќинствата и оружјата, западните научници покушале да ги читаат уз
помош на латински, германски или грчки јазик. Тоа била јалова работа. Биле публикувани многу копии на самите текстови, преводи на поедини фрагменти, коментари, ипак, во целина сè тоа останувало ‘тајна со седум печати’. Во енциклопедиите и лнгвистистичките речници, во врска со венетскиот јазик, обично се наведува
дека тој е самостоен, ама припаѓа на една група на индоевропски јазици кој мошне
давно исчезнал. Потоа, дека по граматиката бил близок на келтскиот, илирскиот и
италијанскиот; дека писмото адаптирало елементи на алфабети на Етрурците, со
додавање на грчки и римски знаци, ама на крајот бил потиснат со латинскиот алфабет. Кратко речено: ‘Етрурското не може да се прочита’.
Тајната на потеклото на јазикот на Венетите и содржината на нивните текстови, успеал да ги одгонентни словенскиот лингвист, Матеј Бор (1913- 1993).
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Исто, стр. 26-47.
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Овој научник70 поминал изузетно сложен стваралачки пат: од обичен писател, до
член на Академија на наука; бил и претседател на Сојузот на словеначките книжевници. Заедно со Карло Дестовник Кајух ги поставил темелите на словеначката партизанска книжевност. Неговата збирка ‘Бршлен над јазот’ спаѓа во најдобрите достигнувања на современата словеначка книжевност. Се преведува на повеќе јазици.
Неговиот ‘Сопатник на атомскиот век’ добил светско признание и таа книга е преведена на повеќе јазици. Ама, неговото главно достигнување е дешивровање на Венетското писмо. На тоа работел готово цел живот, наидувајќи на неразбирање, чудење, дури и осудување и отпор. Заблагодарувајќи нему, денес преводите на венетските, етрурските и ретијските натписи на словенски јазик е- реалност. За нив можеме да дискутираме, коментираме, ама за нив не можеме повеќе да молчиме !“
Европската наука не ги прифаќа за блиски етрурски и тн.словенски јазици.
„Занесен со историјата на писменоста на Венетите, др. Владимир Павшиќ
(Матеј Бор му е партизански псеудоним) открил една симетрична таблица на зборови, каде јасно и читко се воочува композиционата закономерност. Научникот покушува да ја прочита таа таблица, уз помош учебникот за венетски јазик,на авторите Giovani Batista Pekergrini и Michela Legen. Исходот бил разорувачки: ни италијанските лингвисти, ни фанцуските лингвисти, не дале клуч за дешифрирање на
загонетниот текст. Таа таблица ипак, на Бора не му излегла од главата. и тој упорно
продолжил да размислува за неа. Решението дошло тек тогаш кога покушал да ги
изчитува низовите на зборови на западните дијалекти на мајчиниот јазик. Таблицата се покажала како кодекс на граматички правила, каде детално се објаснува деклинацијата на словенскиот глагол ‘jekat’- јецати, нарицати. Како што проникнал
во основното значење, цел текст бил освоен, Матеј Бор добил клуч за дешифрирање на граматика и венетското писмо. И тек тогаш можеле да се појават првите, разбирливи потписи.
На пример, Бор анализира ваква фраза, која ќе ја дадеме со лингвистички
шрифт:
VIDIJ TI LIMIN PŠIRIŠ T BGA
Тој го преводова вака: Videc ti ki tablice širiš tu boga, а во превод на српски
би изгледало вака: Оној ко види ову таблици ту шири (слави) бога.
Понатаму следат лингвистички коментари:
videj- видиш, од словенскиот videc, видети (замишљати)
ti- ти, слов, -те, срп. - ти
ki(k)- кто, слов.- ki, срп.- ко
limini- таблица, од лат.- lamina
pširiš- шириш, слов.- širiš, širiti, срп.- шириш, ширити.
т- тут, срп.- ту,. sлов.- tu
бга- бога, слов.- boga71
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Неговото вистинско име е Владимир Павшиќ, роден во Гргар, крај Горица, докторирал 1937. година. Таткото на авторот на оваа примедба Живојин Д. Кариќ го внел Матеј Бор во својата Антологија на дечка поезија. После ослободување, тој лично му рекол дека Матеј Бор е партизански псеудоним. Прим. прев.
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Н.Р. Гусева, Длабоки корени во книгата Патишта на милениуми, Москва, 1991, стр. 3-27. Исто така Артичка домовина на Ведите во книгата Древна врска на Словените и Ариевците. Кој се тие и откаде, Москва, 1998, стр. 28-83, А.Г. Дугин Мистерија на Евроазија, Москва, 1996, С.В. Жарникова,
Древна врска..., стр. 101,- 133, В. Демин, Хипербореја- северна прапостојбина во книгата Варвари,
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И така, во секој конкретен случај. Секој превод на Матеј Бор е пропратен со
коментари, анализа на поедини зборови, со фотоилустрации или занимливи одломци од текстот: OSTI JAREJ- остани јар, што би значело: ‘остани светли, чисти’; или
друга варијанта: ‘остани млад, здрав, снажен’.
Такви наслови имало повеќе од две стотини: пократки натпси, со пракичен и
сакрален карактер, на садовите, оружјето и на камените плити, стрели и планински
литици.72
Покушајот на изчитување на венетското писмо, им пружил можност на лингвистите да преминат и на дешифрирање на етрурското писмо, односно натписот.
Науката собрала доволно податоци за Етрурците, ама сите тие на крајот противречат. Едни научници сматраат дека Етрурците се- медитерански етнос, кој дошол од
М. Азија. Други, пак, дека тие се со североисточно потекло. Е извесно дека ‘Етрурски’, е означен како и ‘Расенски’, што значи дека Етрурците, всушност се Расени73
и дека се населиле на Апенинско ‘полуострово’ знатно порано од Римјаните. Античките народи Етрурците ги нарекувале Расени, Турени и- Пелазги, и е познато дека
имале напредна цивилизација (VII в. с.е.). На старите Грци им е познато и тоа дека
имале развиена металургија, духовно знаење, војна традиција. Во многу тие им биле учители на Италците, нарочно во време на власта на етруската династија на
Тарквинија. (Тарквин=таркв ин: а=о, торкв=торк’в=торков=Торков..., Р.И.)
На Матеј Бор му пошло за рака да докаже, дека јазикот на Етрутците содржи
елементи на венетска граматика, што за нас е мошне значајно. Користејќи се со компаративната палеолингвистичка метода, тој предлага своја варијанта на преводи,
типолошки блиски, на текстовите на Расените. Тука се кратки епитафи, натписи на
надгробни споменици, дури и пошалици. Еден натпис содржи обраќање на божицата Минерва, (Menrva) позната исто така како Тинија (Tinia), во другиот се- споменува воглавно војсководител и управител, Авлес Белускес (Avleš Beluskeš), а на
третта- содржи предупредување на Расените: ‘На пијте заедно со Хетите’. Во еден
знатно поголем текст, испишан на две страни на златна плоча, се кажува историја
на храмот кој е подигнат во чест на божицата Астарте (Ashtart), која Етрурците ја
називале Јуна (Уна, Јуна). Во храмот е подигнат знаменит кнез или водач, по име
Веланес (Velianas). Храмот постанал сведок на војните со пиратите и Италците, кои
подоцна ја окупирале таа територија, на која бил тој храм. Овој текст е мошне ценет, од страна на истражувачите, оти во нив се споменуваат етноси кои сродно звучат со ‘Расените’ и ‘Словените’ “.74
Именките се правеле со ва-на-та, нпр: Минерва, (Menrva): Менрва=менр ва.
А следи и с=ш: Авлес Белускес (Avleš Beluskeš); Авлес=а влес; Белускес=белус кес.
Бидејќи у=и, белис-т, а и=е, белест, б=п, пелест- Пелест сè до пеласт- Пелазг.
„Од етрурските натписи, др Бор преоѓа на текстови на ретијски и месапски
јазик.75 Прв натпис, се испоставил дека му е поблизок на венетскиот, а другиот- на
илирскиот јазик. Со посредство на словенски дијалекти, Бор чита кратки фрази на
1990, стр. 7-56. Ј.А. Шилов, Од ариевската стварност, журнал Наследство на претците, бр. 5, 1998,
стр. 46, 47, исто така неговата автобриографска брошура, часопис Победа, Кијев, 2000.
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Исто, стр. 210, 318.
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Од етнос РАСИ, РАШАНИ- прим. прев.
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Исто, стр. 372, 374.
75
Месапи, едно древно племе на југ на Италија, кое подоцна се преселило на Крит XIX-IX в. пред
н.е.- прим. прев. (Совпаѓањата на поимите не означувале народи или племиња- такви немало, Р.И.)
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ловачки рогови (RITANIM VLKA- lovečim- lovčim volka, што значи: ‘ловам волк’)
и на крчазите (ILIRAI ZI OVAJ- Илири те викаат).
На Бор не му измакнува чинителот дека во истражувањата на натписите се
сретнуваат етноними и зборови кои се блиски на балтичките. Да го земеме ли на
пример Веланес или Белускес, Бор конечно знае за теоријата за балтословенската
заедница, која постоела во ‘Дунавскиот период’ (како илустрација се наведуваат
многубројни јазични паралели: dunet- донети, jemt- јемати, paiest- појести, sasalitзасолити, vartit- вртети, итн.). Знаел тој исто така дека постои врска измеѓу религиозните центри на Совените- Ретра- во централниот дел на Европа и на балтичкиот брег. Тогаш Бор можел да прецизира- дека таа заедница се изразувала на база
на венетски јазик.
Да погледаме, какви општи заклучоци изведува Бор ? Прво, неговото откритие ја потврдува теоријата дека Словенците се автохтони, дека водат потекло од
Централна Европа. Тие од давнинам, од праисторија живееле на падините на Алпите и- на Дунав, каде имале блиска врска со другите Прасловени и прибалтички племиња. Тоа, значи, биле ВЕНЕТИ, кои имале развиена култура, свој јазик и писмо.
‘Една разлика измеѓу венетското и прасловенското’, према неговото тврдење, ‘се
состои во тоа што по абецеда биле блиски на Етрурците’; двете племиња дошле од
северот, но овие последните постепено се помешале со јужните жители. Граматиката на венетскиот јазик, многубројните топоними и древните термини, сè до сега се
зачувале во памтењето за животот на Прасловените во Централна Европа. Меѓутоа,
сите негови истражувања и понатаму тврдоглаво не се прифаќаат, дури не сакаат за
нив да чујат, оти сите тие, особено политичарите, прогермански ориентирани и одгледани се во антисловенски дух“.
Флората и фауната северно од реката Дунав не содејствува за на белата раса.
И во Италија од југ кон север има-ло генетско отстапување, а но не обратно.
ОД НОРИК ДО САМОВАТА ДРЖАВА
„Ако успомените на нашите претци би биле сочувани само во зборовите кои
имаат ист корен, во древните натписи и неколку музејски експонати, тогаш истражувањата на М. Бор и Јошка Шавлија, Ивана Томажич, а и нашиот преглед, не би
виделе светлост на денот. Ипак, суштината на проблемот е баш во тоа што Словените, менувајќи ги називите на племињата и културата, ипак се задржале во Централна Европа и ја зачувале својата државност до денешен ден. Нивната историјатоа е логички лонец наследување на сродни цивилизации.
Една од првите државни формации на териоторијата на Словенија бил Норик (Noricum). Обично Норик се споменува во ист ред со соседните области: Ретија
(Rhaetia), Панонија (Panonia), Илирија (Illiricum), кои се најдуваат како провинции
во состав на Римската империја. Сите тие се најдувале на североисток, од Апенинскиот полуостров, во блиско соседство на текот на Дунав, образувајќи пограничен
појас измеѓу центарот на Империјата и околниот свет на ‘варвари’: Германи, Скити, Сармати. Рим долго време бил војнополитички и административен центар на
античкиот свет. Од него останало многу историски споменици, документи, богата
книжевна традиција. На романизација биле подвргнати покорените племиња на запад, север и исток. Во сите римски провинции, била натурана нивната култура и ла-
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тински како званичен јазик. Историјата на тие народи се толкувала во римски дух:
улогата на Италика, како владеечки етнос- се презголемувала, а улогата на потчинетите племиња се- смалувала и искривувала. Оваа традиција ја наследила источноримската империја- Византија, чиј центар се најдувал во Константинпол. Норик,
заедно со Реција, Панонија, Далмација, Мезија и Дакија, биле вклучени во состав
на големата област Илирија. Овде веќе не се ширела културата на Италика, туку културата на византиското христијанство. Граѓаните на империјата ги имале сите
права и обврски, а оние кои не се потчинувале на источноримските закони, се сматрале за пагани“. (Византија- Источно Римско Царство: Рим=Ром-Ромејци, Р.И.)
Следи имало само тн.Словени Повеќебожци и тн.Византијци Христијани.
„Во така религиозно- идеолошката респректива, дошле до нашите денови
пишани податоци за Норик. И словеначките научници морале добро да се потрудат
да ги одвојат реалните факти од претпоставки, да ги сондираат повеќевековните
слоеви на минатоста и од нив да ги извлечат давно заборавените или воопшто непознати содржини од историјата на родниот народ.
Навистина, алпските Словени кои им се познати на античките автори како
Венети биле подвргнати на влијаниа на Келтите, Римјаните, Германите, ама тие
(Словени) не биле потполно романизирани или германизирани, како што тоа захтева шемата на званичната историографија. Тие имале своја автохтона цивилизација,
која се развивала на сопствена основа, во дух на своето време.
Основа на економскиот живот на Венетите била земјоделството и сточарството. За тоа сведочат многубројни археолошки ископувања и посредни чинители.
Живописните сцени кои ги прикажуваат земјоделците и крупниот домашен добиток, ние веќе ги најдуваме на ситулите на V-VI в. с.е. Плугот и ралото- збор од искона словенски. Во време на римската епоха баш на територијата на источните
Алпи, каде земјоделството достигнало највисок развој, плугот бил поставен на тркала, а тоа го соопштува Плиниј. Венетите умееле да одгледуваат коњи, нивни
ликови можеме да ги видиме на спомениците на Вилановската култура, Есте, Халштат и нормално, во Норик, чии коњи биле на глас по издржливост и брзина, а исто
така и коњи за потешко влечење. Нивниот начин на селекција и дресура на ждребињата, античките автори ги називале ‘генетски’ “.
Земјоделските култури и домашните животни биле со балканско потекло.
„На античките автори, исто така, им било познато дека Венетите имале добра наоружена и јака војска. Веќе во XIII-XV в. с.е. врсните борци имале тешки
мечеви, со лиена дршка. Во епосите на тв. Халштатски период (800-400 г. с.е.) на
територијата на сегашна Словенија, Австрија, Швајцарија, Баварија се произведувало железно оружје. Предметите од железо биле со висок квалиет, познати под називот ‘железни Норици’ “.76 (Лиени + в = ливени, Р.И.)
Овде наведеното се говори како венетско, а за други автори германско итн.
„За развиеноста на материјалната култура на Венетите сјајно сведочи применетата уметност ситули- ритуални садови украсени со фрагменти. Авторите прикажуваат неколклу обрасци, пратени со коментари. Една од најубавите ситули е тв.
Васхка која се чува во музеј во Љубљана. Овде можеме да видиме неколку слики
кои ни ги дочаруваат призорите на војните приходи, со јавачи и запрежни коли и
една поара која гони волови; на фонот на војничката кацига е прикажан призор на
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борба гради во гради;музичарите со инструментот77 и неговите слушатели.Од складишта на Норик, археолозите извадиле доста стари украси (бисери, дијаманти, фибули), а исто така парички од епохата пред Римјаните. На аверсот на паричката, према тврдењето е бог Бален (Аполон), а на реверсот (наличје)- јавач“. (Басхка, Р.И.)
Бидејќи контнентално говедо било диво, домашното говедо било бригиско.
„Прашањето на религиозната претстава на алпските Словени, досега малку е
истражено. Додуше, некои општи податоци се црпени од археолошките наоди и
анализи и древни натписи, а некои од фолклорот, локалните легенди и преданија.
Како што е речено, највисок врв на Словенија е Триглав. А богот на Балтичките
Словени, имал баш ист назив- Триглав, така се назива врховниот бог на балтичките
Словени, чиј храм најдувал во реонот на сегашниот Сецин, главен град на Померанија. Таму, према преданието, биле три брда. Тролики идол- бог, симболизирал три
света: небески (рајски), земски и адски (задгробен). Кипот бил од злато. Богот Белен (Belenus) чиј лик го најдуваме во книгата на др Шавли, бил према коментарите
на овој научник- бог сонце, на кому му одавале почитивање жителите на Норик и
Карантанија. Белен одговара на словенското боженство Белобог и грчкиот Аполон.
Е занимливо дека крај местото на храмот Белен е подигнат и храм посветен на
светиот Белбог“.
Следи заклучок се имало исти богови само со различни имиња- еден народ.
„За паганскиот поглед на светот на старите Словени,сведочат натписите кои
ги дешифрирал М. Бор, во поглавје на својата книга каде ги споменува МинерваАтина и Асгарт. Тој тука прикажува и мошне убави легенди, нпр. за чаробниот Златорог, од стадото на господарот на планината Триглав; потоа ги опишува древните
обичаји на Словените, кои ñ се поклонувале на митската ЛИПА- ‘rej pod lipo’ (плес
под липата), кои ја симболизирале ЛИПАТА, како ‘Дрво на животот’. Сите тие теми, се изузетно важни, за изучување на исконскиот словенски свет, кои ги чекаат
понови истртажувања.
Општеството на античките епохи било поделено на сталежи: на земјоделци
(поари), трговци, војводи и кнезови. На падините на планините живееле луѓе во мали засела, а во долините- во мали градови (gradec) се формирало месно благородништво. Здружувањето на селски газдинства, во рамките на едно селиште (селски посед) се називале ‘весју’ (вас), а народниот Совет на секое село се викало ‘соседство’ (‘sosedja’, соседни, покраина, близок). А кога се решавале проблемите од општо
народно значење, се свикавало Веќе (‘več’, ‘veča’). А кога се решавале некои помали важни прашања (во врска со поделбата на поседите), со поставување на меѓи и
сл. тогаш се испраќало свои претставници во ‘центар’, како учесници (‘poezda’,
‘pojezda’).
Кога Римјаните го припоиле Норик и соседните провинции на империјата,
настојувале да ги установат своите закони. Ама престолничките власти биле принудени да ги земат во обѕир локалните обичаји, така подоцна, народното право на
Словенците добило специјален статус и назив: ‘Institutio Slavenika’ (Словенски правен поредок) и Communis omnum slavica lex’ (сеопшти словенски закон). Правните
документи биле изработени по принцип на аналошките кодекси на кралствата на
Готите, Лангобардите и Алеманите.
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Сличен на вини, најстар музички инструмент од Индија, од бамбусова трска со четири жици, кој
потсетува на мандолина- прим. прев. (Белците биле еден ист народ од Источното Средоземје, Р.И.)
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Со времето, постапно, венетското население било вклучено во законодавниот систем на Империјата. Тоа допринело на нивното изедначување со Римската
империја. Тоа право бидува признаето во време на Цезар Каракале.78 Месната аристократија во почетокот била романизирана а потоа христијанизирана. Во книгата
најдуваме еден изврсен портрет на угледна дама од Норик, на камена плоча, облека
и украси на неа, говорат по своја прилика, за нејзиното словенско потекло.
Преглед на настаните од раната христијанска епоха голем простор дава, во
својот завршен труд, Иван Томажиќ,79 католички пастор и научник. Дополнувајќи
ги истражувањата на своите земјаци со важни факти и детали, тој во поединости
говори за тоа како е управител на Норик постанал водачот Скиров- Одоакар (Odoacar). Со огромна војска варвари, во чии редови биле не само Словени, војсководителот со својата силина продрел на територијата на Римската империја. Римјаните
му го предложиле местото воен началник и намесник на императорот. Одокатар испрво ја прифатил таа должност, ама наскоро, 476 г. го свргнал од власта Ромул
Августила и постанал узурпатор. Внатрешниот дел на Норик влегува во состав на
теритиријата и постанува нејзин господар, сè додека не го свргнал кралот на Готите
Теодорик.
Низ два века. Норик постанал центар на новото обединување на Словенците- Карантанија, која се формирала околу Крсниот град (Krsni grad). Кога власта на
Рим ослабила во VII в. Хоротаните се обединале со роднинските племиња- Чесите,
Моравците, Лужичките Срби, под раководство на водачот Сам и се ослободиле од
замразениот аварски јарем. Слободна словенска држава, се простирала од Висла до
Јадран и потрајала од 623- 658. сè до крајот на животот на кнезот Сам.После смртта
на легендарниот водач, државата се распаднала ама Карантија успеала да ја зачува
својата независност. Подоцна потпаднала под влијание на Франките, ги менувала
своите господари и покровители: Австријци, Маџари, Јужни Словени. И секогаш,
без обѕир на сè, таа настојувала да остане самостојна“.
Се говори за Словени и „аварски јарем“. Пак, Аварите биле само Монголи.
„Со тоа се завршува поглавјето на треттиот дел на Зборникот кој го напишал
Иван Томажич.80
Наследници на Норик и Карантанија- Словенија, му дала на светот многу
значајни луѓе. Оттука е познат угледен дипломат и политичар, автор на еден од првите книжевни описи на московска Русија- Сигисмунд Херберштајн.81 Овде живеел
и стварал и реформатор на книжевниот словеначки јазик, Франц Прешерн.82 Потоа,
Херман Поточник, теоретичар на космонаутиката, Поточник Блаз (1792- 1872),
писател на учебници за словенски јазик, со јавниот труд ја ојачувал народната свест и уште многу други.
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Marcus Aurelius Caracalla, цар од 211 до 217, син на царот Септима Севера; неговото значење е во
тоа што го поделил римското граѓанско право (jus civilis) на сите слободни жители на Римското царство (112)- прим. прев.
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Herberstein, Zigmund fon (1486-1566), ја посетил Русија 1517; 1526, познат по списот: „Записник за
московски делах“- прим. прев.
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3.12.1800- 8.2.1849. роден во Врби, кај Блед; во неговата пророчанска „Здрављици“ (1844), ја изложува визијата на обединување на сите Словени и равноправни односи измеѓу големите и малите
народи, зачеток на идејата на Панславизам- прим .прев.
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Престолнината на Словенија е Љубљана, каде се најдува еден од најстарите
универзитети во Европа.83 На крајот на XVIII век во главниот град се ствара круг
просветени луѓе и убедени слофенофили. Нивниот лидер и патриот бил Жига Цојс
(1747-1819), пријател на Водник и Копитар. Цојс ги сматрал Словенците со корен
на голем словенски народ, кој се раселиле од Чешка да Камчатка. Годината 1821,
во Љубљана е одржан Лајбахски (Leibach) конгрес на Црквената унија,со која претседателувал императорот Александар I.84
Словенците секогаш се интересирале за Русија, а руските слависти исполувале должно почитување на својот братски народ. Првите лингвисти кои на почетокот XIX почнале да се бават со подлабоко истражување на словенскиот јазик и
неговите дијалекти бил истакнатиот руски филолог И.И. Срезњевски и неговиот
знаменит ученик И.А. Будуен де Куртен. Кога букнала бољшевичката револуција,
многу руски научници нашле прибежиште во Словенија.
На оние кои би учествувале во понатамошните откритија кои ги започнале
М. Бор, Ј. Шавли и И. Томажич, оваа древна земја ќе им открие уште повеќе свои
тајни“.
НОВИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕСПЕКТИВИ
„Во Зборникот на словеначките научници ‘Венети: први градители на европската заедница’, е даден низ нови проблеми кои бараат објаснувања, промислувања
и специјалистичка обработка. Секако дека ќе мора да помине извесно време, додека
водечките специјалисти во Русија, во врска со оваа проблематика, со должно внимание, сè тоа да го проучат и конечно да дадат свој суд. Вистина дека руската наука во последните години не тапкала во место. Таа постигнала доста откритија во
областа на словенската етногенеза, сумирала многу занимливи чинители на уште
непознати колеги од Словенија.
Овој труд- е прво покушување на обединување на резултатите на двете земји, како би дошле до заеднички заклучок.85 Неговиот автор не е археолог и, разбирливо, тој не претендира на последен збор во научната дискусија. Ипак, ревносното
изучување на десттина извори и нивното споредување, му дава како на професионален историчар- лингвист, одредено право да ги понуди своите заклучоци по најсложени прашања, да постави нови проблеми и да даде сопствено мислење.
Значи, земајќи во целина, трудовите на М. Бор, Јошко Шавлија и Иван Томажич према неговото, најскромно мислење, имаат безусловно, мошне позитовно
значење. Тие ги собрале готово баснословна количина податоци, ги преосмислиле
на начин како што им доликува на научници со висока истражувачка акрибија. Затоа нивните трудови ги пленат многу знајножелници и радознали читатели, посебно што кај новите генерации истражувачи, историчари предезвикува сè повеќе интересирање. Упркос на тоа, што извесни опоненти во своите публикации, нив ги
нарекуваат ‘аматери’ дилетанти, романтички занесувачи итн“.
Ваков став до денес постои во Р.Македонија- од МАНУ сум наречен „лаик“.
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Самиот назив Љубљана се споменува уште 1144, во римско доба. На место на денешна Љубљана
бил градожт Емона- прим. прев.
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Laibach, до 1918. бил германски назив за Љубљана- прим. прев.
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Сите книги им ги посветив на тн.Словени кои до денес меѓусебно се разбираат- тие се еден народ.
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„Најубедлива аргументација и најпрецизна, во овој Зборник е дадена за разјаснување потеклото на алпските Словенци. Нивната материјална култура, економска и социјална структура, митологија и писменост, се изучени така прецизно и јасно, да сега да можеме да ја поврзиме оваа правсловенска сличност со историјата
на Венетите. После читање на овој Зборник не останува никаква сумливост дека
Словените дошле овде во време на експанзија од Дунав, значајно пред VI век. Доволно јасно е покажана врска измеѓу алпските Словени и носителите на Лужичката
култура, чие обединување го условило тв. ‘ќилибарен пат’, од Балтикот до Јадран.
Идентификацијата на Балтичките Венети како Словени, кај авторите, ипак, помалку е разработено и захтева додатни истражувања.
Исто така, уште не е во доволна мера, отворена темата за роднинските врски
на малоазиските Енети со европските Венети. Во врска со овој проблем словеначките научници се помалку уверливи. Знатно повеќе обеќаваат резултатите на дешифрирањето на венетската писменост и сродствената поврзаност на Етрурците и Ретијците и нивната писменост. Ама наследството на Етрурците, во чие наследство се
вклучуваат илјади споменици, во современата наука не е доволно изучено да би извеле конечни заклучоци.86
Да нашиот добронамерен рефлекс би бил валјано сфатен од страна на читаелите, а не како ‘некритичка апологетика’, скренуваме внимание на некои, подвлекувам само некои, недостатоци. Прво затоа што предизвикува внимание на радознали читатели, есте композиционата мозаичност на Зборникот, структурната неодреденост, односно несистематичноста во презентирање на податоците и, во извесен
поглед неселективен избор на илустрации во поедини поглавија, потоа многубројни поновувања, не секогаш оправдани преминувања од една тема на друга. Можеме да претпоставиме дека тоа е услед претовареноста на информации и изузетно
сложеност на темите.
Освен тоа, паѓа во очи идеолошката задахнатост на книгата ‘Венети: први
градители на европската заедница’, што се гледа веќе по самиот назив и опрема на
корицата на книгата на англосаксонско издание (со азурносина и жолта боја на знамето ЕС). Сите тројца автори ја критикуваат ‘германската школа’ која свесно ги игнорира објективните научни чинители, во ‘корист’ на Словените, ама истовремено
тие константно ја подвлекуваат својата дистанца према браќата Словени на југоисток на: Србите, Црногорците. Тоа делимично предизвикало антипатија кај комунистите на СФРЈ, и критиката на тв.‘Илиризам’, југословенска варијанта на пансловенизмот; а делимично- сегашната прозападна ориентација на независна Словенија.
Во жанр на нашиот преглед не влегува укажувањето на фактичките грешки
и неправилност, но тие постојат, како и во секој стваралачки труд. На пример, во
одделот на книгата на Шавлија, за социјално- економската структура на Венетите,
се докажува дека старинскиот појам ‘вас’ (на словеначки ‘vjas’, рус. ‘свјаз’) означува целокупност, поврзаност, целина на домовите и земиштето кај словеначкиот
селанец била карактеристика само за алпските Словени. Кај јужните и источните
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Во време додека Павел Тулајев ја пишел оваа книга, уште стално не бил запознат со трудовите на
проф. Радивоје Пешиќ и неговата систематизација на Винчанското писмо во кое се дадени поредувања на винчанскиот и етрурскиот алфабет. Подоцна Тулајев напишал посебен труд посветен на Пешиќевите изучувања на најдревните човечки писма, кои во фрагменти се најдуваат на крајот на оваа
книга, како прилог- прим. прев. (Подунавјето ñ припаѓало на Егејската култура- со Левантот, Р.И.)

37
Словени, по негово мислење, тоа не го изразува ‘вас’. Тие под тоа подразбираат
‘село’, ‘мир’, ‘задруга’, ‘род’, ‘таа околност, заклучува Шавли, се сматра ‘знак на
општествената организација кај тие народи’.87 Покрај тоа, на руските филозофи им
е добро познат зборот ‘вес’. Во значењата ‘селцо’ (дем. селце), исто, рус: ‘деревне’
сите тие зборови се распространети не само кај алпските Словени, туку и во други
места каде живееле Словени, посебно во Новогорска Русија. Овој чинител е забележан во ‘Речникот на живиот великоруски јазик’, В.И. Даља.88Неговото значење
‘вес’- цел, читав, потполн, сочуван е до денес’, ‘деревне’- село, биле зборови распространето со исто значење, не само во Алпите, туку во другите земји населени
со Словени, заправо во Новогордска Русија.89 Така, зборот ‘вес’, се зачувал и денденес, во фразата ‘по градовите и селата’- да им се соопшти на градовите и селата,
значело да се шири веста по целиот свет.
Прецизирањето на овој вид ни во кој случај не го смалува значењето на трудот на словенските научници во целина. Тоа само помогнува подобро да ја објасниме историската вистина. Др Шавли во својот поговор намерно се повикува на
заинтерсираните читатели да му се придружат во проучување и добранамерна критика. Поради тоа се надеваме дека колегите од Словенија добронамерно ќе го прифатат нашето размислување примедби и дополни со разбирање, како знак на нашето внимание.
Многу поедини аспекти на Венетскиот проблем,во конечното споразумевање, се однесува на општи прашања на методогијата, хронологијата, методите на
истражувања на историските извори. Од самиот почеток е важно да се одреди вистинската историска ретропеспектива, да се створи доволно точна систематична
координација, која овозможува свестрана, мултидисциплинарна провера. Само со
таков систем можеме да се сочуваме од несаканото скренување на било која страна
и можеме да прецизираме многу детали.
Современата наука ни отвора можност на сумирање на археолошките податоци од целиот евроазиски континент за период од 10.000 години, како со сигурност би ја продолжиле нашата понатамошна анализа. Ние замаглениот појам на древноста ќе го поделиме на прецизна хронолошка етапа. Прво, ќе почнеме од библискиот Велик Потоп (10 милениуми пред н.е.) до Тројанската војна (околу 1200 г.
пред н.е.) од падот на Троја, VII в. (Хомеров Илион) до основање на Рим (VIII в.
пред н, е), од стварање на Рим до Христово родување, и од Христово родување до
основање на словеноруската државност на Рјурокович (IX в.)“.
Бидејќи книгава е за друга цел, не се впуштам во расправа за напишаното.
ИЗЧЕЗНАТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ: АРКТИДА, АРАТ, ВИНЧА
„Најоддалечен тв. преисториски период, добро е изучен од точка на гледиште на астрономијата и митологијата. Тој почнува од планетарната катастрофа предизвикана со зголемување на нивото на океаните и морињата, познат во светската
историја како светски Потоп, кој во целина се поклопувала со епохата на каменото
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Исто, стр. 43.
См. В.И. Даљ, Речник на живиот великоруски јазик, том 1, Москва, 1997, стр. 39-45.
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Некои зборови, со ист лик и значење, најдуваме и во старата српска лексика во косовскиот крај,
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доба на палеолитот, кога во северниот дел на Европазија почнал да се топи ледник,
на северниот пол, кога почнала глобалното отоплување.
Мнозина историчари, дури специјалисти за изучување на древниот свет, невољно се вдлабуваат во тие архаични времиња,90 мада е зачувано многу легенди,
како што е приказната за Платоновата Атлантида. Ипак постојат ентузијасти кои
покушувале да ги дешифрираат древните митови и да ја реконструираат длабоката
минатост. Овде нема да ги изложуваме хипотезите, за померувањето на половите,
Годваните, формирањето на континентите, само ќе ја споменеме широката ‘Хиперборејска теорија’. Нејзини творци се: В. Ворен, Г. Вирт, и пред сè да се спомене Тилак, кои инсистираат на постоење на палеоконтинент во реонот на поларниот кругАрктида и Артогеја.91 Пред потопот, Арктида имала блага и пријатна клима (суптропска). Таму живееле претците на Аријевците- Хиперборејци; оттука дошло до распространување на белата раса и нејзината цивилизација.92 Современите истражувања на митологијата, сакралната географија и рунологија (Н. Гусев. А. Дугин, В.
Демин, С. Жарников) пронајдуваат сè понови аргументи во корист на артичката теорија, мада многу ја оспоруваат.93
Во епосот на новото камено доба, неолит, (VI-IV мил. пред н.е.) почнува да
се формира тв. ‘Индоевропска заедница’, племиња со роднински корен и блиски
јазици. Научниците се спорат, во кој регион на Евроазија почнала да се формира
таа тв. Древна култура, за која сведочи мноштво споменици на човечки мисли, како
што се Рг-веда, Авеста, Махабхарата, Илијада и Одисеја.94
Лингвистите В.Б. Иванов и Г.В. Гамкрелиџе, семитолог, сматраат дека европската културна заедница и нивниот јазик, формиран во реонот на Предна Азија и
Медитеранското море, не подоцна од IV мил. пред н.е. Користејќи се со сложена
методологија на компаративна палеолингвистика на Р. Јакобсон,тие го реконструираат со помош на клучни појмови тој тобожен индоевропски прајазик и неговиот
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Еден од храбрите истражувачи на таа длабока древност бил Локамануа Кахарај Бал Гангдахар
(1856- 1920) во книгата „Артичка прадомовина на Ведите (The Arctic Home in the Vedas being also
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мисловен свет. Посебна улога во формирањето на таа реконструирана протокултура, тие им ја даваат на анатолските племиња, кои живееле на територијата на Мала
Азија, во епосот на Хетитското царство (те. до падот на Троја). Освен тоа , тие се
одрекуваат од можноста дека Европејците можеле да живеат и во други региони.95
Оваа претпоставка ја потврдуваат истражувањата на научниците кои се користеле со други методи за истажување тв. ‘ностратичко семејство на јазикот’ (од
лат. Nosternas- голем) едно големо семејство на јазици.96 Со оваа метода во изучувањето на споменатите јазици се користеле В. Илич-Свитич: ‘Протатковина на Индоариевците’, кои ги истражувал Е. Кузмин; со ‘Историја на Евроазија’, А. ГудзМарков,97 потоа Истакнатиот лингвист и иделог на ‘Евроазијатството’, Н. Трубецки98 и други. Овој последен лингвист критички се однесува према теоријата на еден
прајазик, при тоа го користел појмот ‘Индоевропејци’ (овој појам се родил во кабинетот на научниците на XX век) исклучиво во лингвистички смисол. Под тој појам
тој подразбира не некоја апстрактна или историска заедница на племиња, туку луѓе
од различни епохи и народи кои говореле со различни јазици тв. ‘индоевропско семејство’.99
Авторот на книгата на ‘Индоевропската прататковина’, професор А. Софронов, поставува прашање: ‘Можеме ли воопшто да говориме за единствен извор на
потеклото на белата раса ?’ По негово мислење, индоевропската цивилизација се
развивала истовремено, најмалку во три региони: М. Азија, на Балканот и во централна Европа. Ослонувајќи се на археолошките откритија на последните децении,
Софронов ги прати древните метанастички движења на Индоевропејците, Индоиранците, протохетите, протогрците, почнувајќи од VI милениум с.е. Важно место во
оваа книга зазема изучувањето на културите на стариот свет- ‘културата на Винча
(средината на V-IV мил. с.е.) која е постара од Месопотамија, Нил и Инд’. Винча
достигнувала високо ниво на развиток: имала сложена архитектура, практична и сакрална уметност, развиена религија, класна хиерархија и широк систем на надворешна врска. ‘Во историјата на европската култура Винча имала значајна улога
која можеме да ја споредиме со улогата на Грција и нејзините влијанија на ‘варварски свет’. Сличност на тие два културни феномени се состојат во начинот на освојување на пространства (колонизација, трговија, патување, ама не и по начин на освојувања) а исто така по траење и длабина на влијанието’. Од Винчанската цивилизација како извориште, која уште не е доволно изучена, од кои произлегле према
мислењето на Софронов, културната заедница ‘Сопот- лендел’ во Хрварска и Словенија, ‘Бичка’- во Подунавска Унгарија, ‘Биња’- во Западна Словачка и Лужанки
во V-IV илјадогодиште пред нашата ера“.100
Подунавјето бил само меѓудел на Егејот за превоз на руда на калај-бронза...
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„Овој чинител не му го промакло вниманието на Иван Томажич, поклонувајќи ñ на културата Винча посебно внимание, во поглавјето ‘Нови истражувања’.
Во тоа свое истражување, од своја страна, се повикува на податоците на др. Радивоје Пешиќ,101споредувајќи го венетскиот јазик со винчаското писмо и санскритот.
Винча, како што сведочи археологијата, била карика која ја поврзувала малоазиската и европската цивилизација, затоа што баш таа може да поможи во осветлување
на прашањата за взаемното влијание и првенство на културата“.102
Подунавјето немало никаква важност за ненаселена Европа, која се населувала со домашни животни и културни растенија само од Источното Средоземје.
А реката Дунав била граница за балкански домашни животни- северно диви.
„Концепцијата на Софронов значајно ја дополнуваат трудовите на Ј.А. Шилов: неговата докторска дисертација ‘Прататковина на Ариевците’ (Кијев, 1995),
посветени на курганите на Северноцрноморското приморје, ‘Патишта на Ариевците’ (Москва, 1999). Руско- украинскиот научник ги продолжува истражувањата
на специјалистите за космогонија на древното општество, В.Н. Даниленко, изучувајќи, заедно со сумерологот А.Г. Кифини, ископините на ‘Камените могила’ (3 милениум с.е.). Во оваа могила се пронајдени во стените пештерски таблици на досумерска писменост. Таа била дел на најстарата евроазиска, ариска цивилизација
Арате, чии корени се поврзани со археолошките споменици на XIII-XII мил. пред
н.е до VII мил с.е. Еден од главните центри на Арат постанала Мала Азија, каде
специјалистите ископале пагански град со десеттина храмови (во денешниот Чатал
Хујук).103 А.Ј. Шилов е убеден, дека ариската Арат го произвела сумерскиот Арат,
етрурскиот Арат, староруската Арсинија, грчкиот Ортополис и украинскиот Артоплот. Оттаму потекнуваат и Прасловените- Пелазги, чие име се поврзува за историјата на Троја. На патот од Поднепровљ во Троја, така се вика ‘Тројанска стаза’,
се проследуваат трагите на хиперборејските богови Зевс-Див и Латон-Лад“.
За да постои некоја цивилизација, нејзе ñ е потребен многу милениумски развиток, а не само од „XIII-XII мил. пред н.е до VII мил с.е.“. Таков бил можен во
Левантот каде Белците живееле во леденото доба, откаде Белците стигнале во Кина, каде има мумии на Белци, така и во Јапонија. Значи, Егејот бил дел на Левантот.
Следи да се потврди, тн.Словени биле ист народ со тн.грчки народ со Зевс...
Меѓутоа, не само да се обвинува Берлинско- виенската школа со свој правец
кој таа го наметнала во Европа, следи и Руска- за непостоечки Германи и Словени.
„‘Во XVII-XII в. пред н.е. (и тоа многу порано, а потоа одма, после Тројанската војна- пиши авторот ‘Во прататковината на Ариевците’, во поглавјето: ‘Етногенеза на Словените’), голем дел на прасловенските Лелеги, Брежани, Венеди и др.
се преселиле од Троада во Етрурија, добивајќи го името Етрурци- меѓу кои првпат
се појавуваат Русите. Некои од нив, првенствено Венетите, почнале да се селат ‘со
јантарскиот пат’, на север кон Прибалтикот и левиот брег на Дунав, кој римско- византиските автори ги означило несумливо, како словенски племиња (I мил. с.е.).
‘Античките цивилизации не поникнале (Грција и Рим) на ‘нигдини’ туку ‘на плеќите на вистинскиот патриарх, не само европската туку и светската цивилизацијаАрат (Пелазгија-Троада)’. Ево зошто по мислење на Шилов, руските научници А.
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Р. Пешиќ, Винчанско писмо, Београд, Пеѓиќ и синови, 1995.- прим. прев.
Veneti, First Builders of European community, стр. 512- 519.
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Неолитска населба во Јужна Турција- прим. прев.
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Четков, Е.Класен и Ф.Волански така убедливо го читале она што досега ‘не можело
да се дешифрира’-тројанско-етрурско писмо и тоа на основ на словенски јазици“.104
За да би имало „словенски јазици“ би морало да има Словени.Русите за Словени никогаш не се изјасниле пред 860 година (Фотиј)- Па следи Словените се лага.
ЕТРУРЦИ- ТОА СЕ ПЕЛАЗГИ И ТИРЕНИ
„Хипотезата на руските научници, XIX в. попрецизно ја утврдил и дополнил
современиот специјалист за антиката, А. Немировски. Во своето истражување Етрурци: ‘Етрурците, од мит кон историја’ (М. 1983), тој потенко дава преглед на сите,
нему достапни извори и литератури во врска со таа тема. Не без иронија, тој пиши
за неумрената етрурско-манија на италијанските научници (Dempster, Santangelo),
германски хиперкритицизам (Majer, Vilamovic-Melendrorf), романтичкиот русоцентризам (Чертков), а потоа го разобилучува тв, ‘етрурски мит’, давајќи ја на основ
темелни проверени чинители, својата слика на развитокот на древниот етност, онака како што тој реално изгледал. Јадрото на Етрурците, во почетокот, чинеле Пелазги, најстари жители на Хелада, чиј центар се најдувал во Тесалија. После
Тројанската војна, со продирање на Дорците на Балканот и рушењето на микенскиот свет, Пелазгите колонизирале еден дел на Апенинскиот полуостров во меѓуречје на Арно и Тибар.Таму почнале да соработуваат со Тиренците, дојденци од М.
Азија, кои некое време живееле на островото Сардинија. ‘Новата култура која од
700 г. можеме да ја називаме етрурска’, заклучува Немировски, ‘претставувала мешавина на пелазго-италијанска (вилановска) и тиренска (нурагическа) култура.105
Немировски не ги назива Етрурците ‘Расени’ и изгледа, не сматра дека бил
нивни назив, како што мислат некои автори (Гриневич, Шчербанков, Абрашкин.).
Ама тој ја споменува кавказката теорија на академикот Мар106 за преместување на
‘расенската гранка’ Јафетиди (‘рушанска група’) од јужниот брег на езерото Ван,
преку М. Азија на Балканот и Медитеран, а исто така и хипотезата на германскиот
историчар К. Мулер107 за сродството на алпските Рети и ‘Расени’.
Етрурците и нивните претци Пелазги, Тирени, имале огромно влијание на
формирањето на првата грчка а потоа римска култура. Претци или најблиски роднини широко на светот на познатите божици и богови Зевс, Минерва, Јунон, Семела. Аполон, Марс, Нептун, Уне. Алп, биле етрурски божества. Прославен со многубројни подвизи, херојот Херакле, кои сите тие богови ги издигнал на Олимп, им
бил познат на Етрурците под името Херакле и се сматрал нивни прародител. Тој
збор не е за преземање, позајмување, туку за генетско суксецисивно наследување.
Пелазгите (или Пеласги), чие име го сретнуваме веќе кај Хомер и Хесиод, биле од
еден корен, автохтони етноси на Хелада. По сведочење на Есхил, тие имало про104

Почетоци на цивилизацијата:В.Н. Даниленко, Космогонија на првобитната заедница, Ј.А. Шилов,
Праисторија на Русите, Екатенибург, Москва, 1997, стр. 259, 274, Ј.А. Шилов, Троја- Илион и етногенезата на Словените- наследници на претците, Москва 1997, бр. 4, стр. 16-18, или Зборник Варвари во редакција на П.В. Тулајев, Москва, 1997.
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А.И. Немировски, Етрурци. Од мит кон историја, Москва, 1983, стр. 61.
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1864-1934, се бавел со етнографија на Кавказ и поставил Јафетска теорија за потеклото на народите, застапник на моногенетската теорија за потеклото на јазикот- прим. прев.
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Karl Gotfried Muller (1797- 1840) класичен филолог, се бавел и со археологија, напишал „Историја
за Етрурците“ и „Пролегмона на научната митологија“- прим. прев.
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страно царство, кое ги вклучувало Тесалија, Халкидик, Додона и Аргос, а Херодот
соопштува, дека Хелада првобитно се називала Пелазгија“.108 (Хелада=Елада, Р.И.)
Постои генетско-геогарфско оддалечување од југ кон север, а и во Италија.
„Римјаните ги признавале заслугите на Етрурците во многу области; тие ги
сматрале свои заслужни, вистинсковерни претци и учители во религијата, медицината, ликовната уметност, музиката, градежништвото, поморството и војните вештини. Имале и поради што да бидат поносни. Во време на владеењето на династијата Тарквниј, Рим бил опкружен со моќни бедеми и постанал еден од првите градови на Италија. Во долината Мурција (Mursja)109 бил подигнат грандиозен стадион- циркус за 6000 гледачи. Тука Етрурците прокопале систем канали за исушување на мочварите, изградиле пристаништа и уредиле улици. Тие канали и денес постојат. Храмовите и гробниците на Етрурците биле украсени со реалистички скулптури од бакар и осликани, што претставува импресивно сведоштво за културата на
раната историја на Италија. А кој не чул за езотеричните знења на Етрурците и нивните магии ? Етрурските жреци прорекувале со помош на џигер и летот на птиците. Во XX в. археолозите пронашле бакрен модел на џигер со називи на боговите и
тој модел се сматра еден од важните извори за современите истражувања. Погребните урни, музичките инструменти, позоришни маски, симболи на власта, оружје
и дури легендарна волчица која е отхранила Ромул и Рем- сè тоа ñ припаѓало на
Етрурската цивилизација.
За нашите истражувања нарочито важност има влијанието на ЕтруцитеТирените во современата релогија на Италија, а исто така и на Централна и Источна Европа. После потчинување на пелазгиските стари градови на републиканскиот
Рим (Тарквиниј, Цери, Вулчи), узвишување на Сардинија и воспоставување на морски патишта, измеѓу Апенински и Пиринејски полуостров, центар на етруската
активност се преместила во Арејци и Перузија. Градовите на Етрурија почнале да
ги освојуваат трговските копнени патишта кои ја поврзуваат Италија со северните
земји. ‘Ова трговија, воглавно се користела на алпските превоји Бренер и Сен- Бренер, како што пиши Немировски, почнувајќи од V век с.е. оставила траги во Австрија, Германија, Франција, Полска, а исто така и на југ на Скадинавија. Етрурското
оружје и домашните пробори исто така се пронајдуваат и во Југославија, Маџарска
и во близина на Црно море’. Е јасно дека со тој поволен трговски пат се користеле
и други народи, ама улогата на Етрурците била клучна. Баш во тоа време почнува
етрурската колонизација на бесенот на реката По и на околните региони на Јадранот, сè до Венеција, а исто така и културното влијание на алпските племиња, за кои
некои научници го поврзуваат ширењето на писменоста.110
Етрурските натписи би можеле да појаснат многу.Ипак, успесите на научниците во оваа област, услед оскудноста на знаења не се доволни. Тие навистина,
успеале да ги дешифрираат и дури да читаат текстови на позното фонетско писмо.
Споредувајќи со линеарното писмо, ама нивните толкувања се противречни и меѓусебно се исклучуваат“.
Бидејќи Европјаните ги избегнуваат тн.словенски јазици, за нив има заговор.
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Исто, стр. 16- 33.
Град во југоисточна Шпанија, сега покраина Murcia и Albaceta; во ант. доба ја колонизираат Картагинците, после постанува дел на Рим, провинција и на Западноготското кралство- прим. прев.
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„Работата нешто узнапредна кога се пронајдени бакарни модели на џигер со
имиња на боговите и позната златна плочка од Пиргија. Но, толкувачите не дошле
до исто мислење. Како пример, можеме да наведеме три различни варијантри на
еден ист текст од плочката,која ја предложиле А.Немировски, Г.Гриневич и М. Бор.
Немировски при прилика на дешифровањето се однесува внимателно, повеќе како опсерватор и систематизатор, а не како истражувач. Тој ги класифицира
натписите, анализира поедини имиња (патроними) и топоними, предочува податоци, најсигурни од негова точка гледиште, и на западните истражувачи. Текстот на
плочката од Пиргија, посветена на божицата Јунион, во неговата варијанта звучи
вака (ја наведуваме прва фраза): ‘Овој вотив (?) и овие дарови на храмот, жртвувани на Јунион-Астарта, наменети. Владеејќи со оваа држава, Теофани Велијан, за
време на обредот укуцавање на ексери го подарил на ова светилиште и доградување на храмот по божји налог’.111
Нешто другчиј смисол добиваме кај М. Бор, кога тој покушува да го дешифрира етрурскиот натпис од бакарниот модел и плочката од Пиргија, со помош на
словеначкиот јазик. Преводот почнува вака: ‘Овој храм добил назив во чест на божицата Јуниона- Астарта и е подигнат од страна на војводата Велијанос Словене
(vojvoda Velianas sal slovenji) кога тој се спремал за битка’. Понатаму говори, дека
храмот го нападнале пирати и тој бил заземен од страна на Италика и од тоа време
жителите биле ‘Италици.112
Како што гледаме. Преводот на М. Бор по смисол е близок на толкувањето
на Немировски, мада тој натписот го чита малку на другчиј начин. Главна одлика
која паѓа во очи е она што тој различно ја интерпретира фразата ‘Velians sal cluvenias’. Бор сматра дека тука се говори за ‘словенски војводи Велианос, а Немировски сматра дека тука се споменува ‘обред на укуцавање ексери’, кој го обавил Велијан. Такав обред навистина постоел и бил врзан со култот на божицата Нортија,
за што ќе биде збор подоцна.
Г.С. Гриневич, автор на книгата ‘Прасловенска писменост и резултати на
дешифрирање’(Москва,1993) го критикува секое покушување на читање на етрурките писма уз подршка на феничанското посредување.Главна грешка на научниците
кои се користат со таа метода, по мислење на Гриневич, е во тоа што тие не ги земаат во обѕир силабичкиот, слоготворен карактер на етрурската азбука на со прасловенско потекло. Да би ги претставиле 28 слова во дадената азбука ни е потребно
повеќе од 50 знаци. Друга методолошка грешка е во тоа, што тие покушувале да ги
читаат натписите од десно на лево, попат на семитскиот начин на читање: ‘Етрурските натписи кои се исчитувани од десно на лево, пиши, Гриневич, не даваат никаков смисол’. Писателот на книгата за дешифрирање на прасловенското писмо,
разработил сопствена метода трагајќи за секое слово одговорувачки слог и го предлага своето толкување на златната плочка од Пиргија. На оној, кој има намера да
го примени неговиот рецепт за дешифрирање, Гриневич советува да се послужи со
искуство на еден виноградар: прво да ја ‘накалеми расцветанета гранка која дава
сочни плодови на основа на стеблото’, а потоа, објаснува тој, треба да се одрежи
летораст и да се скинува лист по лист, внимателно и натенане“.113
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Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Бидејќи тн.словенски јазици биле пелазгиски, немало ништо прасловенско.
„Очигледно, противречноста во толкувањето на истоветниот натпис, сведочи за тоа дека методите на научниците захтеваат дополнително проверување. Према тоа, успех ќе постигне оној истражувач ако се придружува, односно избере најприкладна метода, лишен на зависноста од етничката или политичката припадност.
А бидејќи дека лингвистичкиот клуч лежи во граматиката на родословните древни
јазици, научниците треба да се потрудат што подлабоко да проникнат во историјата на писмениста и да се определи за генетичко одредување припадност на јазикот
на Етрурците- Пелазгика.114
Еден од првите, кој обратил внимание на длабоката старина на инодоевропската слоевитост на старогрчкиот јазик, бил бриљантниот В. Георгиев. Тој најдобриот слој, тој го називал ‘праилирски’, а потоа пелазгиски, према аналогијата на
српскиот научник Милан Будимир, кој ја истражил и проучил пелазгиската топонимија во Италија, Анадолија, Илирија и на Кавказ. При тоа, Георгиев115 типолошки го поврзал тој слој со хетитскиот, споредувајќи го со протоалбанскиот и ерменскиот“.116
Според Херодот, Ерменија и Анадолија ги создале Бригите. Бриги биле во
Епир, доказ и со бригискиот симбол богот Арес- јарец кај Пир и тн.Скендербег.
„Современите научници сматраат дека нема потреба да се трага за изворите
на Пелазгите во предна Азија. Ј. Откупшќиков во истражувањата ‘Догрчкиот супстрат’ (Л. 1988), докажал дека на Балканот уште во V в. с.е. настанала цивилизација
со развиена економија и култура во предргрчкиот период и дека постоел развиен
јазик со линеарен систем на пишување- палеобалкански коино. Тој поникнал од неколку супстрати: протогрчки, фригиски, старомакедонски и кариски.117
Алфабетот кој ñ претходел на класичната грчка граматика, го наведува исто
така и Марија Гимбутас (1973). Таа писменост настанала од пикографските знаци
со линеарен карактер. По нејзиното мислење, ñ припаѓа на многу постара балканска култура на VII-VI мил. с.е. која е поврзана за М. Азија.118
Критички настроените истражувачи, повеќе сакаат да говорат не за прајазикот или за еден древен супстрат, туку за неколку негови слоеви. Така Л. Гиндин во
пелазгискиот јазик гледа три компоненти: 1) индоевропски (егејски); 2) индоевропски пелазгиско- тракиски; 3) индоевропскоанадолски.
Меѓутоа, А. Немировски не ја прифаќа хипотезата на своите колеги од словенските земји, како и ‘мнозина етрурсколози’ (првенствено западните). Тој сматра
дека јазикот на Пелазгите ‘не припаѓа на индоевропската група на јазици’. Етимо114
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лошката метода тој ја наслонува на словенската лексика и граматика, те сматра дека таа е погрешна, мада не исклучува, во принцип по рано достигнување на компаративната палеолигвистика.119
Венетскиот јазик се разликува од етрурскиот, официјалната наука го признава како индоевропски, мада во своето семејство на јазици го поставува малку издвоено. Венетските текстови на V-I в. с.е. (познати околу 200 кратки натписи) имаат општи карактеристики на палеобалканската писменост, на што обратил внимание М. Бор.
Кај двата јазика можат да бидат заеднички корените од времето на Пелазгите. Тие можеле да се појават во периодот на експанзијата на Балканот на северните
народи после падот на Троја. Археолошките ископини на местата на тие историски
селидби,имаат карактеристика на лужичката култура (сохранување во ковчези, спирални прстења, плетенасти нараквици). Во венетскиот јазик можеме да најдеме елементи на словенски, балтички, италски и германски дијалекти, ама сите паралели
захтеваат проверка“.
Од словенски до германски биле венетски, а карактеристики нема народни.
ВАНИ, РОДНИНИ АСОВ
„Новите патишта во решавање на венетскиот проблем го означил талентуваниот писател и истражувач В. Шчербаков, автор на гласовата книга ‘Асгард- град
на боговите’ (Москва, 1991), печатена во тираж од 100 илјади примероци. До Венетите дошол изучувајќи ги староскадинавските извори. Кога Шчербаков ја читал
‘Млада Еда’, на Снориј Стурлусон (Snori Sturluson, 1178-1241), трактат за древната
скадинавска митологија и поезија, потоа сагата ‘Земјин круг’ (1222-1230) која ја
претставува целата историја на Норвешка, Шчербаков запазил дека со скадинавската географија делимично се поклопува со територијата на југот на бившиот СССР.
Се испоставило дека боговите и хероите на скадинавските епоси, Аси и Вани, некогаш обитувале на брегот на Дон (Танаис), а исто така и во реонот на средна Азија
(историска Парфија) каде Шчербаков пронашол археолошки прототип Валхале.120
Према ‘Младата Еда’, родот Асови (богови) потекнуваат од Светецот Один,
синот Бор. Тој отишол на север, во Норвешка, Шведска, Данска и земјите на Саксите, Турците, каде ги оставил своите браќа Ве и Виле. Таму во давните времиња
биле 12 држави и градот Троја, ‘која стекнала голема слава’. Один имал три сина:
Аса- Тор, Балдар и Норд. Младиот се родил во Ванахеј,121 ама Вани го дале на
боговите, како заложник во замена за Аса Хенира. Норд према легендата ‘живее на
небо’, во место кое се вика Ноатун. Тој е господар на ветровите и им ги одредува
правецот на огнот и водата’.122 Научниците сматраат, дека Вани (исландски- Vanir)
биле богови на плодносните народи, кои биле соседи на Асамите и Алеманите претци на Албанците. Аси Ванами, имале голема војска, одрекувајќи се од скадинавското наследство, за што пиши во ‘Старата Еда’. Во Ноатун, Норд и неговата жена
Скади добиле син Фреј (што значи господин) и ќерка Фреја (госпоѓа). Фреј и Фреја
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биле убави надворешно, моќни и истотака, постанале богови (асами). Фреј бил господар на дождот и соларниот свет, а Фреја покровителка на љубовта и небеската
слава. Таа била услишителка на земските молитви, на молитвените луѓе и ги земала
од бојното поле хероите кон себе на небо, во Фокланд.123
Према легендата, Аси и Вани створиле човек по име Квасир. Тој бил створен за свет знак на мир, слога земска, после долги војни. Богот Квасир бил толку
мудар, ‘да немало прашање на кое не можел да одговори’. Квасир многу патувал по
светот и ги учел луѓето на мудрости, ама го убиле патуљаци.124 Крвта на Квасир се
турала во сад, ја вареле таа мешавина, и оној кој би го попил тој напиток постанувал песник ‘скалд’125 и научник.126(Квасир-квасир оној кој кваси=к в аси=Аси, Р.И.)
Древните саги кои ги насобрал Снори, во метафорична форма ги одразуваат
реалните историски настани. Асгард живеел во Парфија127 и Троја- во Анадолија,
Малиот Свитод (Скадинавија) и Велики Свиток (Велика Скитија), каде се ‘патот од
Варјагите кон Грција’ се појавиле Русите. Сè е потврдено со научни податоци и оттука произлегува дека името Ван мора да биде поврзано за вистинското постоење
на тие земји и држави“. (Асгард=ас гард=град- град на Ас/Аси, Р.И.)
Очигледна врска со македонските колонисти, кои ја познавале Илијада итн.
„Сега да ја погледаме внимателно историската карта на Источна Европа. Реката Дон, во античко време се звала Танаис, према скадинавските извори- Танаквисл, или Ванаквисл. Во ‘Земскиот круг’128 е речено дека ‘местото, кај устието на
Танаис, се називало ‘Земја Вана’, или ‘Ваново жилиште’. Такнаквисл (Танаис) се
влива во ‘Широк залив’, кој се зове Черно (црно) море. Тој го поделил светот на
делови. Оној дел кон исток, се вика Азија, а оној што е према запад Европа, а некои
ја називаат- Енеја. Да не е од легендарните Енеји ?
Шчербаков, исто така, обраќа внимание дека Донскиот планински венец порано се називал ‘Венедерска гора’ (Венетска гора) а сите земји измеѓу Дон и Дњепар- Лебедија (за аполонскиот култ лабудот е поврзан со митот за Ван Норд). Шчербаков ја прераскажува сагата за Иглинг, каде се говори како Свејгдир, син на Ван
Фреј и внук на Норд, решил да ги најде претците на Одиновото жилиште, те. Асгард. Тој бил во земјата на Турците (Туркестан ?) и Великиот Свитвод, каде наишол на многу сродници. После пет години, Свејгдер довел во Шведска жена по име
Вана, со која добил син Вандланд.129
Каде навистина проборавел внукот Норд ? Ако тоа било во време пред Тројанската војна, своите претци можел да ги сретни во Пафлагонија, каде живееле Венетите, на чело со Пилен, или во самата Троја (Илион, кој го споменува Хомер, или
Аскард, Снориј Стурлусон), поврзувајќи го со името на Енеј и Антенор. Ако тоа
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било после војната,тогаш тоа било царство Ван, кое се најдувало на исток од Троада, царство Ван, или тоа ќе биде во северната држава Вантит.
Околу 1500- 1200 г. с.е. на територијата на М. Азија цветело Хетитското царство. Долго време тоа не им предизвикувало големо интересирање на европските
научници, оти се сматрало ‘азиско’. Кога на почетокот на XX в. се пронајдени клинопосни текстови, во престолнината на Хетите Хатуша, тогаш настанало возбудување- сета древна историја и лингвистика се открила во сосема друго светло. Се
нижеле нови откритија, понови поедоности до Тројанската војна.
Се покажало, дека покрај Хатуша (древне престолнина на Хетите) потоела
Нес или Канес;130 во густо населената Анадолија постоеле и други градови и држави, каде живееле претците на Европејците. Едно од нив бил племенскиот сојуз Арцава, која го обединувало регионот Напал, Мир, Кувалиј и Вилус. Таму се говорело
со јазик сроден на хетитски: палајски и лувијски. На север на полуостровото постоела земја Асува (можно е дека од тоа име произлегло името- ‘Азија’)131а на југ- горна Лука. Митологијата на локалните племиња имале слични црти со староиндиската и протогрчката. Тоа особено се исполило во култовите на боговите Пирвас,
Сиват, Јуре и Таре (Тархунтас). Храмот на богот на бурата, Таро, кој се најдувал во
градот Нерик, измеѓу Палое и Хате, баш во тоа место Страбон ги сместил Пафлагонците и Енетите.132 (Асува, у=и, Асива - в[а] = Аси; Азиа=Асиа=а сиа=сја-је, Р.И.)
После падот на Троја се случил и распад на сојузот Арцава, заедно со државата Хета, кога дел на Венетите се преселил во Кападокија, централниот дел на М.
Азија, меѓу Фригијците и Ерменците. Менендер пиши- дека ‘тие Енети, кои не учествувале во походот, се претопиле во Кападокијците’, а Страбон како дополна, ги
наведува аргументите наводувајќи неколку пафлагонски имиња, во нему современата Кападокија и нарочито подвлекувам, дека таму се користеле двата јазика’.133
Оттаму, потекнува хипотезата на Шчербаков134 и А. Абрашкин,135 за учеството на
Енетите во стварањето на Венетското царство, кое се најдувало на исток, од хетската држава, која повеќе е позната како држава на Урарт.
Уратски сојуз, во IX в. с.е. обединил осум племиња во областа на библиската планина Арарат, езерото Ван и Урмиј. Во царството преовладувал хурито-урартски јазик, со неиндоевропско потекло, ама во митологијата има траги на влијание и
на индиско. Во неговиот пантеон, кој се состој од десеттина богови, биле три главни боженства: Халди, Теишуба и Шивани. Халди е претставен како војник, кој
стои на лав (слично сиже се најдува и во античките митови за Херакле, како и рељефот на Димитриевскиот собор во Владимир). Шчербаков ја поврзува Халдија со
името Лада (Ал-Ладо), чиј симбол бил прстен. Теишуба бил гром, бура и војни. Тој
е директен роднина на хетитскиот Теишуба. Него го претставиле како стои на бик.
Шивани (инд. Шива, хетитски- Сиват, палајски- Тијат) биле богови на сонцето. Него го симболизира крилатиот сончев диск. Самото име Урарт, можно да е поврзано
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за името на древниот бог Уран, кој го персонифицира небото. Еве уште еден
аргумент во корист на хипотезата за учеството на протоевропејците во животот на
Урарт- археолошките ископувања 1969-1970, кога таму истражувачите пронашле
човечки остатоци, антрополошки му се блиски на словенскиот тип. Тој сеназационален чинител, ама не се знае. Зашто званичната наука тоа го премолчува ?!“136
Никогаш немало било како Индоевропјани, затоашто Индијците биле темни,
а Европјаните Белци. Бидејќи флората и фауната во Индија нема-ла врска со белата
раса, Белците во Индија биле дојдени од Источното Средоземје, а Индијците со биволот до новата ера стигнале до Месопотамија. Циганите се од новата ера- 14 век.
Следи немало никакво индиско митолошко влијание на Запад, туку имињата
на индиските митови се на варварски=пелазгиски=тн.словенски=тн.Хомеров јазик.
Кога немало народ-Словени, нивниот череп бил еден ист како на Германите.
„Во тој ист метаисториски круг се опишува древниот град Вантит, кој се
најдува, према арапскиот извор ‘во крајните предели словенски’.Дали тука се има
во вид земјата на Вјатиќите, кои пребивале во горниот дел на Дон и долж реката
Ока ? Шчербаков сматра дека има. Појасот на архолошките ископувања, од долниот Дон до реката Ока и дури посеверно, имаат внатрешна врска. Тоа го потврдуваат
и антрополозите, на основа нивната антропометриски истражувања- черепи и коски
на древното население на источна Европа“.
На Критјаните во старата Минојска епоха черепите им биле долги- тн.словенски, а подоцнежните епохи тие им се заокружувале. Следи тн.Словени се лага.
„И тоа не е сè. Вани можеле да тргнат со скадинавските стази во потрага за
пратковината на Один, во Тракија.Према ‘Младата Еда’, баш таму се одгледал Одиновиот предок- Трор, син на Тројан, маж на ќерката на врховниот водач Пријам.
Трор бил со необична убавина и за своите години, изузетно снажен. Према легендата, кога имал 12 години, го убил својот воспитувач, херцог (војвода) Лорикс и неговата жена Лара, и ‘завладеал со нивната држава Тракија’, која во сагата е названа
Трудхем. Тоа се случило набрзо после Тројанската епопеја.137
Тракија, која била одвоена од М. Азија само со ускиот мореуз, од памтивек
имала со неа многубројни врски. Легенарниот цар Даран, син на Зевс и Плејада
Електра,138 од кои потекнуваат дословно знаменитите Тројанци: Пријам, Ил, Тројан, Анхиз и Енеј, со род од Самотракија. После смртта на својот брат Јасон, тој го
напуштил родното острово и ‘преминал на спротивниот континент Азија’. Месниот
цар Тевкрил, го примил со радост и за жена му ја дал својата ќерка Батија и дел на
својот посед, каде зетот го подигнал градот Дардан. По името неговиот син Ил, назван е градот Илион, а Троја од неговиот внук- Тројан. На овој царски род му припаѓал и Енеј, син на Анхиз, за чие потекло е створен мит, дека тој е зачнат во божицата Афродита. (Самотраки=само траки=т раки- Тракија како рака-в во море, Р.И.)
За време битката за Илион, Трачаните на чело со Акамант, војувале на страна на Тројанците, заедно со Дарданците, Пафлагонците, Фригијците (Фрижаните),
Пелазгите, Киконците, Пеонците, Гализонамијците и др. сојузници. Баш во врска
со тоа, Хомер ги споименува малоазиските Венети:
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Б. Пјотровски, Ванско царство (Урарт), Москва, 1959, Митови и магија на Индоевропоејците, том
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‘А на Пафлагонците водач Пилмен беше рутавко
Јунак од Енетската земја, каде диви пребиваат мазгите’. (Илијада, II, 850)“.
За мазга морало да има магаре- во Мала Азија немало магаре до 480 г,п.н.е.
„После погубување на Илион, во Тракија себе си нашол уточиште Антенор,
советник на Пријам, еден од старешните на Тројанците. Софокле соопштува, дека
при прилика рушење на градот, Ахајците не го допирале домот на Антенор во знак
на почитување према неговат мирољубива политика (тој предлагал да му ја вратат
Енеја на нејзиниот законит маж, спаранскиот цар Менелај, и дал сугестија како да
се избегнат понатамошните сукоби). ‘Антеноровите синови (Глаук и Геликан- Т.П.)
заедно со преживеаните Енети, благонаклоно порачал тие да се спасат во Тракија и
оттаму да се преселат во тв. Генетика, на брегот на Јадранско море. Енеј, заедно со
таткото Анхиз и синот Асканиј, собрале голем број преживеани жители и со ним
отповиле по морето’.139Према други верзии, веќе било напоменато, легендарниот
Енеј, исто така, некое време живеел на Балканот или на Македонскиот Олимп, или
во Мантинеј, во Аркадија. Ипак, во секој случај, еден од Енетите се преселил на југоисток на Европа. (Глаук=гла; Глауч: глата е за ука која учи; Бигла=би гла..., Р.И.)
Од Страбон сознаваме дека во Тракија,која се звала Самотракија или Самос,
покрај многубројните племиња, живееле и Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување постигнала за време на царот Ситалк (440424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала
под власта на Келтите, потоа- Александар синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на Дњепар, за што потврдуваат на стотини
ковчезчиња со награди на римските легионери, кои ги пронашле археолозите, во
време на нивните освојувања. (Самотракија или Самос“: Само-с...осамен-сам, Р.И.)
И овој чинител претставува еден од главните аргумнти на Шчербаков, истакнувајќи оригинална хипотеза за потеклото на Русите од Одрисо-Тракјци (Трачани), кои веќе се помешале со Илирите, Дачаните и Гетите. Во својот труд, ‘Вековни
Трачани’, Шчербаков го опишува минатото на ‘Тракиска Русија’, каде се споменуваат имињата на словенските управители, како што се Терес (Терас), Садок (Садко), Котос (Кото) и др.“140
Следи Русите биле со балканско потекло, но никако дека на Балканот се населил некој народ на белата раса кој живеел вон Балканот. За преселби нема доказ.
„Регионалната географија, исто така го сочувало сеќавањето на тие древни
настани. Во првите векови наша ера, во Тракија постоел град Ен и река Ениј, а во
Анадолија топоними преземени од Трачаните: Рес, Скеј, Ксанф, Арисба. Мореузот,
кој ја спојува Азија и Европа, сè до денес е назван Дарданел. На северозападните
брегови на Понтското море, каде Плиниј споменува ‘големата земја Енингиј’ (Венетите, внесени во чуената Појтингерова мапа) каде сега се најдува Бугарија, Романија и Украина, како и називите на местата: Тројан, Тропеј, Трострајанец, Трепољ,
места кои не се од епохата на Римската империја, односно од епохата на императорот Трајан, туку од постари времиња.
И така: Вјатиќи, Вени (‘вене’- како денес ги називаат руските Естонци), резимира Шчербаков: тоа сите називи на еден те ист народ, на различни територии,
139
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Цитат по Страбон, стр. 570.
В. Шчербаков, Тројански векови, во книгата Патишта со милениуми, Москва, 1998, стр. 60, 119.
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во разни времиња. И поврв на тоа: Славјани, Словени, Словаки, Ставани- сите тие
потекнуваат од народод- Вана’.141 Таква разноликост и географска пространост не
мораат да предизвикаат чудење. Ваните биле супериорен етност. Тие, како и старите Готи, или денешни Англосаси и Руси, се размилеле по целиот свет, и поставиле
темел на големата Римска империја“.
За Готите и др. имало материјални докази, но нема само за словенски народ.
АНТИ И СКЛАВИНИ
„Во првиот милениум до нова ера, во Подунавјето поникнал цел систем на
утврдувања (нпр. гласовити ‘змијски бедеми’) и произвел снажен успон на развиток на металургијата. Тој ревоуционарен успон условил брза промена во регионот.
Познат им е и на античките писатели, кога во врска со тие пресврти ги споменуваат
Скифите и Сарматите, кога настанал снажен продор на нов етнос, осносно сојуз на
племиња. Во пишаните извори на раниот среден век, ние го најдуваме неговото
име- Анти.
Историчарот со готско потекло, Јордан (VI в.) чија ‘Гетика’ веќе сме ја споменале и цитирале, не само да ги вбројува Антите, како ‘многубројно племе на Венети’, чиј род се раширил на различни места. Заправо, сите тие по мислење на Јордан, ‘поникнале од еден корен и сега се познати под три имиња: Венети, Анти,
Склавини (Словени). Тие ‘Склавини, живеат од градот Новиетун и езеро, кое се вика Мурсијанско до Дњестар, и на север- до Висла’. Антите, пак, најјаки од сите тие
племиња, биле распространети од Дњестар до Данапар, таму, каде е Понтско море
створило оштра окука142 (‘излучина’- рус. завој).
Повеќето топоними се разбирливи, препознати, како што се: Данастр-Дњестар, Виксла-Висла143, Данепар-Дњепар), а што е тоа Новиетун, кој се најдува на
бреговите на Мурсијнското езеро, не ни е сосем разбирливо. Најдобар коментатор,
признат авторитет за Гетика’, Е. Стржински, објаснува дека Новиетун (а градови со
исти називи имало неколку) се најдуваат близу реката Сава, западно до Љубљана.
Под ‘Мурсијанско езеро’, Јордан го подразбира езерото близу до реката Драва, во
близина на градот Мурса, а тоа не е Балатон, како што мислат некои автори.144
Понатаму, писателот на ‘Гетика’ споменува Словени со Гети, односно со готскиот вожд Германерех. Продрувјаќи во областа на Антите ‘Германик’ (Германарех) доживеал тежок пораз, а потоа се раванширал на тој начин што, после неговата победа, ‘се разлеал нивниот крал Бож, со сите негови синови и 70 старешини, како Антите би ги застрашил’. Освен тоа, Јордан детално ги опишува Амалите, кои
подоцна се деификувани,а исто така и кралот Антир, чија ќерка ја барал персискиот
цар Дариј за жена. Тој го назива таткото невеста ‘rex Gothorum’, мада авторот и порано го споменува Орозиј (V в.) како и Антир, ‘цар на Скитите’ (regi Scytharum).
Современикот на Јордан визатискиот историчар Прокопиј Цезариски (500600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените (Sklaveni) во книгата ‘Војна
со Готите’, во која се кажува дека нивната земја (Sklavia) се простирала јужно од
141

Азград и Вани.
Јордан, За потеклото и делењето на Гетите, СПб, 1997, стр. 67, 84.
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(Виксла - к = Висла; Склавина - к = Слава; а=о Слово. Ама ништо не е поврзано со слово, Р.И.)
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Дунав, која претставувала природна граница измеѓу Римската империја и варварите. Јордан ги сматра Антите и Словените (Склавините) како две родствени племиња, кои живеат раздвоено, ама ‘имаат многу заедничко’. ‘Едни и други имаат заеднички јазик- варварски, и по нивната надворешност не се разликуваат меѓу себе.
Тие се мошне високи по раст и снажни. Имаат руси власи и бела пут, ама мнозина
темнопути’.145 Некогаш дури и името, кај Словените и Антите- било исто. Во старите времиња двете племиња се називале Спори, што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’, споменува Јордан, ‘што живееле ‘расеано’ и што ‘спорадично’ ја заземале земјата и што живееле во одвоени населби’.Затоа им било потребно, повеќе простор
(земја). Освен тоа, кажува Јордан, ‘тие живееле во јадни колиби (уџерици), меѓусебно доста оддалечени и често ги менувале своите станишта’. Понатаму, писателот
ја опишува нивната облека (чакшири, подврзани со каиш),146 оружје (штитови и џилит- кратко копје со метална шилка), систем на управувања (самоуправа), вера (во
еден бог творец на молња), обреди и обичаји (почитување на реки, принесување
жртви, врачање) а исто така и карактер (тие се груби, али не злобни). Прокопиј упорно поновува: ‘Кај двете овие варварски племиња целиот живот и законите се еднакви’147 “. (Спори=с пори- спора со пора[отвор] + т = порта;врата=врта=в рта,Р.И.)
Се кажа само за тн.Словени (Анти, Венети и Склавини), но никако Словени.
„Би рекле дека е доволно само тоа што рекле овие два автори, па не сумњаме во словенското потекло на Антите. Ипак, современата наука изгледа дека се не
брза со заклучоци. Тв. ‘Антски проблем’, науката го сматра ‘сувишно сложен’ (Г.
Вернадски), ‘незгоден’ (М. Василев), ‘кој содржи уште неразрешени тешкотии’ (Е.
Скрожински).
Една од тие макотрпни тешкотии претставува дешифрирањето на самите називи на племињата. Така, да речеме, Вернандски го изведува името на Антите од
Аланосет (од ‘ант-ас’ или ‘анта’- крај граница), бидејќи аланските водачи (Аси, Јази, Јазиги) го преводеле ширењето на Антите на запад. Тој ја следел истата логика
како и страните истражувачи, кои ја поврзуваат генеалогијата на родот Анса со норманскиот ‘Аесир’, те. за легендарните Аси, како иранизираните така и етнички хомогенизовани Анти. По неговото мислење, исто така би можеле да назват и ‘Аси’,
ако се земе во обѕир дека како прво, појамот ‘Алан’ не бил назив на племиња, туку
само додаток на сарматското потекло, кој треба да значи ‘народ’, или ‘земја’, (према Т. Татишчев). ‘Финците Германите ги називаат ‘Саксолајн’, Швеѓаните- Роксолани, Русите ги називаат - Венелајн, себе се називаат ‘Сумалајн’; како друго, во родословот на Анса има имиња кои звучат еднакво словенски (Ансила, Винитариј,
Вандилариј, Валамир, Видимир); и третто, што скадинвските саги (скаски) зачувале
легенди за мешовити бракови на ‘Асови’ и ‘Ванови’.148
Познат специјалиста за компаративна митологија и симболика. А. Голан од
Израел, го поврзува етнонимот кој почнува на ‘Ан/Ант’ за древниот корен ‘ан’, кој
означува кај разните народи на Евроазија божица-мајка или просто- мајка (Ану- на
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Према описите на некои латински писатели, имале лица со руменкасто (rubor) и сјајно лице (facies) со црвенкасто- загасита нијанса што укажува на генетичка сродност- прим. прев. (Бидејќи биле
„мнозина темнопути“, тие биле Балканци, како антички=етнички Македонци: руси и калеши, Р.И.)
146
Од телешка кожа- прим. прев.
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Прокопиј Цезариски, Војна со Готите, Москва, 1996, кн. 7, стр. 248, 250.
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Г.В. Вернацки, Древна Русија, Москва, 1996, стр. 170, 175.
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санскрит, Анату- кај Сумерите, Анхита- кај Иранците, Анта- кај северните Семити,
Андарта- кај Келтите). Тој исто така укажува на чинителот дека во IX- VIII в. с.е.
постоеле ороними чиј корен има ‘ан’, да речеме Анда, област во горен Дагестан и
Андих, област во предна Ази.149 Ваков пристап не е лишен на рационалната клица,
ама патот на симболичкото етимологирање на основ на неколку зборови, во себе
крие опасност.150 Ако се користиме со таква метода, ќе мора да го дополниме списокот на Голан уште се десеттина топоними со корен ‘ан/ант’. Од теоните, ќе ги
споменеме: Антеј, Атенор, Антилох, Антиној, Антигон, Антиоп и многу други, кои
не можеме така глатко да ги појасниме,поради краткост на овој труд.151(Ан=он,Р.И)
Покрај сè останато, овде треба да се примети дека етнолошката метода захтева, не само да се одвојуваат, односно бираат зборови кое еднакво звучат. Оти да
речеме, ‘Енети’ не звучи исто како ‘Венети’, иако му припаѓа на етнос. Тоа исто
сме должни да имаме во вид и кога ги проучуваме древните ‘Анти’. Во дадениот
случај, ние добиваме дополнителен материјал да размислуваме. Зборот, наиме, е во
случај на ‘Анда’.152 Значи, ‘андах’, како што стои наведено кај Јулие Цезар во списот на ‘Галската војна’, големиот војсководител го споменува три пати. Прв пат во
врска со тоа место, кога Цезар ја одвел својата легија на зимско коначење, (одмор,
зимовање), во ‘област Карнунт (Carnutum)153 Анд и Турон и нивните соседни општини, каде ги довел своите единици. Друг пат во врска со зимовање на војсководителт Краси, кој се сместил ‘на брегот на океанот, во земјата Анда’, недалеко од
општината на Венетите и Куриселите.154 И третт пат кога ги набројува учесниците
на собирот на ‘галските кнежеви’. Овде ‘Антите’ се споменуваат заедно со ‘Неврите’.155 Овие Неври, према сведочењето на Цезар, им се спротиставиле на Римјаните
со 6.000 војници, а ‘Карнути’ заедно со ‘Рутените’, со 20.000 наоружени војници.
Во сојуз со Андите, Рутените и Карнаутите, исто така војувале со Венетите, Венелите и другите племиња, кои не биле вољни да му се потчинат на волјата на Јулиј
Цезар. За сега нема доволно основа да би ги поистоветиле балтичките ‘Анди’ со
Антите на Подњепровљ, ама понатаму истражувањата веројатно ќе можат да го докажат нивното сродство.156
Научниците од историска точка на гледиште, издвојуваат две групи Анти:
една од нив живеела во реонот на долниот Буг, а другиот- долж текот на северниот
Донц, притока на Дон. Према податоците на археолозите, границата Антските населби, се простирале од Дунав до Дњепар. Заедно со овие, овде треба да се земи во
обѕир и динамиката на нивното преместување, како и тоа што секогаш биле опкружени со други племиња: иранско, турско и унгарско потекло. На пример, експанзијата на Протобугарите, од Приволжја (почеток V в.), дало поттик на нов талас на
149
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Древно племе, кое живеело во горниот тек на Дњестар и Буг, базенот на Припјате (VI-V в. с.е.),
себе се сматрале претци на Словените- прим. прев.
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Јулиј Цезар, За галската војна, од книгата Записи на Јулиј Цезар, Москва 1999, стр. 167.
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селидба на народи; на донската група Анти, Хуните му го пресекле излезот према
море и го поместила колонизаторите Придњестровља кон Дунав. Антската колонизација се ширела од југозапад на североисток, што довело до формирање моќен центар на Словените, од почетокот во областа на долен и среден Дњепар, а потоа во
реонот Киев. Во тие земји, археолозите пронашле прилично богати складишта, со
скриено благо (V-VII в.) со предмети на домаќинство, оружје, украси, карактеристичен стил и облик, со словенски црти, како и обележја на византиска, иранска и
готска култура.Сè ова се чува,денес,во музејот- Ермитаж и ‘Оружената палата’ “.157
Како, всушност, биле тие Анти ? Прасловенски етнос, совет на словенски
или несловенски племиња, или соседи на Словените кои делимично имале влијание
на нашите претци ? Академикот Б. Рибаков, посветувајќи се на истражувањата на
‘Антите и Киевска Русија’, сматра дека тоа не биле само Словени, туку јадро на
источнословенскиот, етнички, ареал, од кое се зачнала руската државност. Г. Вернандски ги гледа Антите Словени, кои биле организирани попат иранските (Алански) родовски заедница на кланови.158 Авторите на колективното истражувања на
словенските народи, од епохата на раното средновековие, В. Корољук, Г. Литаврин
и Б. Флорја, ги називаат Антите ‘со групица Словени’, кои се формирале на некогашната територија на Скито-Иранците“.159
Бидејќи денес Русите говорат само пелазгиски=тн.словенски, а тие биле наследници и на „Скито-Иранците“, „Скито-Иранците“ говореле само тн.словенски.
„М. Василев, современ специјалиста за паганските источни Словени, извел
нов заклучок, резимирајќи ги резултатите на дискусиите по тоа прашање. Тој сматра, дека Јордан не погрешил кого говорел за потеклото на Словените дека се ‘од
еден корен’. Васиљев дошол до заклучок за историското постоење на два основни
жаришта на формирање на ‘словенскиот метаетност’: западниот (словенски) и источен (антски). ‘Антите’, како и Словените, се со потекло од ‘венетскиот’ ареал на
‘Пшерворската култура’, ама, бидејќи се најдувале и на други места раселувања,
пред него што западните славофони, се формирале на другчиј, знатно помоќем- супстрат. Во првиот век на христијанската вера, кога почнало поместување на ‘Пшерворците’ (носители на археолошката ‘Пшерворска култура’) на југоисток, во реонот на Подњепровља, почнал да се формира ‘друг метаетнос’, словенски, со самостален назив Анти’, кој поради низ разлики веќе во IV в. добиле други карактеристики.160
Главна ‘незгода’ на антскиот проблем, за западната наука е во тоа, што не се
во состојба да ги објаснат чинителите важни за проникнување на историјата на
Словените, која се зачнала далеку пред појавување на пишаните споменици, како и
варвари кои допринеле за крахот на Римската империја. Исто, како и западните
‘Венети’, Антите не се појавиле одненадеж. Нивните претци од давнина живееле во
самото срце на Европа, го колонизирале Медитеранот, Балтичкото и Црното море,
створиле самостална, развиена, способна и моќна цивилизација“.
157

Г.В. Вернацки, Древна Русија, Твер-Москва, 1996, стр. 174, 175.
Во поширок смисол, тие биле чврсто, меѓусебно, поврзани родовски заедници- прим. прев.
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С.М. Коментари на Стрижински во издание Јордан, За потекло и делување на Гетите, СПб, 1997,
стр. 325, 327.
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М.А. Васиљев, Анти и Словени: етногенетски и рани етноисториски процеси во словенскиот пагански свет во половината на првиот милениум наша ера, во неговата книга Јазичници на источните
Словени воочи крстењето на Русија, Москва 1999, стр. 267, 270.
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Авторот не докажа дека имало некакви Словени. За нив нема ниеден наод.
Следи Русите никогаш до 860 година не се изјасниле за Словени, што се
чита за прв пат само кај цариградскиот патријарх Фотиј. Па кога Русите се служеле
со рецки, тие биле само Рецкари („роцки народ“, „роски народ“). На рецки имале
пишено преводи делови на Библијата, што го забележале Константин и Методиј. А
само по оваа тајна мисија на Солунските Браќа, Русите го прифатиле коинското
слово. Ова било повод Русите да постанат само тн.старогрчки Словени, но никако
словенски- немало тн.старословенски. Па следи руските автори се фалсификатори,
кога тие сè препишуваат од Фотиј и Нестор,но без реченицата на Фотиј за Словени.
ОТКАДЕ ДОШОЛ ВАЈНЕМЕЊЕН ?
„Во финскиот народен епос, ‘Калевала’, главен херој се викал Вајнемењен.
Овој епос го проучувал и истражувал Е. Лонрот.161Према ‘Калевали’, пиши Лорнот,
главен јунак се викал Вајнемењен, или едноставно- Вјајн. Него го родила девицата
Иљма.162 Таа била ќерка на ‘дахокружното пространство’ и снежната олуја. Оваа
хероина имала митолошки карактеристики на митски херој: мудреци и песници, чаробњаци и морепловци. За финските витези, тој бил нивни постар брат и учител, и
не без разлог, е назван знаменит родител на племето ‘Рапсода храбри’. Фонетската
подударност на името Вјање со ‘Вене’, го поттикнала А. Абрашкин да се позабави
со легендата за Вајњемен во финската традиција, која претставува персофиникација на словенските претци, кои ја пренеле родовската традиција во северните земји, кога ги колонизирале.
На врска на Вјајња со некои древни традиции, убедливо ни укажува епизодата на ‘Калевле’, посветена на неговото патување во адското царство на умрениот
див, Антер Випунен, ‘познавачи на магијата’, во трагање за магилните руни. Да би
дошол до Випунен, Вјајн морал да го совлада чаробниот пат ‘по вршците иглици
женски’, ‘по оштрици мечеви железни’, ‘по сечива наоштрени секири’, како би доспеал во утробата на исполинскиот горостас, претворувајќи се во гигантска стена.
За тоа неговото херојско патување Вајнен исковал железно одело, исто така, чаробна, витез-ковач. Продрувајќи во утробата на човекот-планина (овде наслутуваме
аналогија со Светогор) кој веќе во тоа време проголтал многу слични јунаци, Вјајн
успева да сознае од Антер ‘илјада бајалици’: ‘За прв почеток ствари и со нивното
потекло’. Врачот вичен во баење му ја раскажал на младиот херој историјата на
стварање на светот, небото, земјата, водата и ветровите, растенијата и животните, а
на крај за тоа како треба да направи лаѓа. Стекнувајќи чаробни знаења,Вајн им ги
пренел на Финците, пеејќи за ним уз пратна на својата кантела (финска цитра).163
Животниот пат на овој легендарен херој не потсетува на славнте пеачи Орфеј и Садко. Двата се приповедачи и носители на древните знаења, освојувајќи нови земји. Орфеј бил со потекло од Тракија, а Садко со словенски потекло (неговото
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Lonnrot, 1802-1884), фински фолклорист, некогашен почесен член на АН во Петербург (1865);
основал прв фински часопис „Mehilajnen“ (Пчела): го проучувал финскиот епос „Калевалу“, собрал
народни фински пословици и загонетски, објавил рунски лирски композиции, „Кантелар“ (18401841)- прим. прев. (Руните биле венетски.Венети биле Вените=Фините со фински турски јазик, Р.И.)
162
Во транскрипција на Тулајев- Иљматер- прим. прев.
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Калевала, Карејски руни во делата на Лонрота, Москва 1956, стр. 23-26, 93-105.
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име се поклопува со трачкото име Садок) и живее покрај езерото Иљмен. Мошне
одредена алузија го предизвикува името на дивот Антер Випунен. Да не е поврзано
со името Антенор, или самата личност Антенор, која до доаѓањето на Адријатик
живеел во Тракија или со Антите ?“.
Се истакна: „Садко со словенски потекло (неговото име се поклопува со трачкото име Садок)“. Се потврдува дека тн.Словени биле со потекло само од југот.
„Овие се привлечни теми и очекуваат попрецизни истражувања. Ама веќе
сега можеме нешто поодредено да речеме, дека ликот Вајн симболизирал врска на
североистоичните региони на Европа, кои ги населиле Финците и им биле соседи
на Словените и жителите на Балтикот. За Антите-Словени било збор порано, а сега
ќе го размотриме прашањето за Словените со балтичко потекло.
Од старите автори знаеме дека Венетите ги населувале пространите територии на Централна и Северна Европа. Измеѓу балтичките и јадранските СловениВенети, поминувал ‘ќилибарски пат’, познат од длабоката древност. Веќе Хесиод
споменува племиња кои собираат ќилибар164 на Балтичкиот брег.165 Митот за Јантарните острова, кој се најдуваат северно од Адриатичкото (Средоземно) море (зад
Пада) го споменува Страбон. Тој не му придава големо значење, ама со прецизност
на географот, сведочи за ширење на митот во земјите на легендарниот тројански
херој. ‘Областа зад Пада ја населуваат Генети и Истријци, кои живеат на просторите сè до Поле’- пиши Страбон и додава, како непосредно ‘понад Гентите живеат
Карните’, непријатели на Римјаните. Овде се најдува древна Нореја, град, низ кого
поминува јантарниот пат.166
Кога Јулиј Цезар извршил воен поход на Север, опширно посведочил за власта на балтичките Венети. Тие биле, како што веќе било споменато порано, највлијателно племе на целиот морски брег и имале повеќе бродови. Овие моќни, одважни и добро организирани луѓе, тој ги назива ‘Гали, што се поклопува со мислењето на Тацит, кој сматра дека тоа не се вистински Гали, туку- Германи. Тацит сумња,
не знае каде да ги воврсти: во Венети, Германи или Арамати, ипак ги воврстил во
Германи, само затоа што умееле да ѕидаат куќи,оти Сарматите живееле во кибитки,
и претежно биле пешадијци, за разлика од коњаниците Сармати.
Современата археологија потврдува дека имало продирање на население од
медитеранскиот тип во балтичкиот регион, после завршување на Тројанската војна.
Затоа не е случајно за Тројански времиња и на кнезот Палемон, за што пиши А.
Кузмин, дека тие жители таму живееле сè до епохата на средниот век, и дека за тоа
е запишано и во летописите“.167
Па токму со делата на тн.Хомер се појавило Тројанско потекло, а вакво исто
имале Македонците и Франките, од Пријам, што го напишал Фредегар (7 век).
„Птоломеј, како се сеќаваме, ги сместил тие ‘мошне големи народи Венети’,
према кои е назван Венетски залив (Балтичко море), заедно со Гетоните, Финците и
Аварите, од Висла до Дунав, што ги оддалечува од Германите. Додатна јасност допринесува Јордан, чиј коментар по повод на сродството на Антите, Венетите и
Склавините, за нас претставува основен изворен податок. При прилика опишување
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Фосилна смола- прим. прев.
Колхиѓани разменувале мед и восок со јантар со балтичките Словени (3-5 в. пред н.е.)-прим.прев.
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на војната на Германарик, тој обратил нарочито внимание дека, во однос на Германите, Венетите биле помногубројни и послабо наоружени“.168
Следи тн.Словени („Антите, Венетите и Склавините“), но не Словени-слово.
ВАНДАЛИ
„Во епосите на заоѓањето на Римската империја, светски глас стекнало племето (или племенски сојуз) Вандали. Тие во своите походи поминале низ цела Европа, створувајќи дури и во северна Африка своја држава- знаменита вандалска држава. Во современата историографија чврсто е прифатено мислењето за германско
потекло на Вандалите, мада тоа не е непобитен чинител“.
Па следи Германи биле и Готите со својот бугарски=татарски бог Асен.
„Дубровчанинот Мавро Орбини, на пример, автор на порано споменато дело
за потекло на Словен ите (XVII в.) со потекло од Далмација, сматрал дека Вандалите не се Германи.169 Орбини се ослонува на кажувањето на Алберт Крањц (‘Историја на Вандалите’) каде пиши, дека Вандалите и Словените биле еден народ.170
Орбини наведува, на основ на кажување на Алберт Крањц, дека Вандали се названи
према името на една река, каде некогаш живееле, откаде претците на Словените се
раселиле по цела Европа. ‘Вандалите немале едно име. туку повеќе: Венеди, Венди,
Генети, Венети, Винити, Славјани и, на крај- Вали’. Еден од словенските водачи се
споменува како Радигаст, други: Раимир, Санк, Одоакар, чие дела се опишани во
различни извори. Како најубедлив аргумент, Орбини го наведува компаративниот
‘Речник на вандалски и словенски зборови’, према книгата на Карл Вагриски, пружејќи уверливи лингвистички паралели.171 (Мавро=Мауро, в=у, Р.И.)
Светската популарност на Вандалите го стекнале на почетокот на V в. кога
во сојуз со Свевите и Бургундите кренале поход на Рим. Вандалската војска ја предводел вождот Радигаст (Радогаис). Неговото име се поврзува за божанските Ободрити (Бодриќи), на Радигаст, чиј идол се најдувал во култниот храм Ретра, региозен центар на балтичките Словени. Авангардата на Радигаст се состоела од 12.000
одбрани војници а вкупната снага на неговата војска броела од 200.000 до 400.000
војници, заедно со жените и робовите, кои биле припоени на неговата армија во
време на масовната селидба од брегот на Балтикот и Дунав. Годината 406. Варварите се обрушиле на северна Италија и разориле многу градови. Радигаст се заколнал дека ќе го разори Рим и ќе го претвори во гомила камења, а истакнатите рим168

Јордан, За потекло на Гетите, СПб, 1997, стр. 84.
Во ЈАЗУ-овата енциклопедија, Згб. 1977, стои Орбини е Хрват. Во архивот на Фрањевачкиот самостан „Мали браќа“(Дубровник) е забележан податок дека Орбини,по мајчина линија бил „Склав“.
(скратено), и дека неговиот критички смисол, како бележи ЈАЗ, бил слаб, те неговото дело е доста
непоузано. Неговото дело “II regno degli Slavi”, ставено 1603, во Рим на индекс, оти, наводно, Орбини мошне често се повикувал на писателите кои Католичката црква го осудувала како еретици. А
Крлеж, кој бил главен уредник на таа Енциколопедија, бил по татко Германец. Крлежиното име гласи: Мирослав Хајнрих Крлеж. Тогаш не е ни малку чудно што Орбини се сматра Хрват, а не Словен,
заправо „Серб“- прим. прев.(Хрват=Croat=Troat; Србин=срб ин: срб=срп-во рамници житници, Р.И.)
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ски сенатори ќе ги принесе како жртва на паганските богови. Со својата армија
дошол до самите врати на Рим, каде погинал, оставајќи ја неговата армија да го доврши војниот поход.172 (Се потврдува, војската била мешана- со робови итн., Р.И.)
Делото на Радигаст го продолжиле другите водачи на Вандалите: Гунтерих
и Гајзерих. Нивниот соплеменик, Стилихо (365-408), бил старател на младиот император Гонориј,служел на почетокот како главнокомандувајќи со римската војска,
а во последните години на својот живот бил на чело на управата на Западноримската империја. Стилихо се борел заедно со армијата на Готите, им помогнал во борба
со Галите, ги разбил Франките, потоа ја усмерил варварската војска према Пиринејскиот полуостров“.
Бидејќи Монголите (Вандалите, Готите итн.) биле малку бројни, тие со себе
носеле и Балканци кои го населувале Континентот и нивниот број се зголемувал.
„Обединетата војска на Аланите, Вандалите и Свевите, на чело со кралот
Гунтерних, синот на Годогизел, 409. г. ги преминал Пиринејите и ја зазел Шпанија.
Тука потполно ги разбиле Римјаните и ја установиле својата власт, поделувајќи ја
окупираната територија. Вандалите добиле еден дел на Галиција која ја поделиле
со Свевите и Бетијците (денешна Андалузија). Гунтерих постанал прв вандалски
крал и управувал со Галиција 18 години (В.Х. Татишќев сматра дека зборот ‘гунтерих’, ‘гунтер’ е- латинска транскрипција од словенското име Гонсорок, што значи оној кој ‘бира’,173 што захтева провера).174 Вандалите на чело со Гунтерих, под
притисок на сопарникот175 се преместиле во Бетик, откаде заедно со сојузниците
Алани, извршиле поход на северна Африка, преку Гибралтар (428), со армија од
80.000 војници.176 (В + Андал = Вандал, Р.И.)
Постој една претпоставка, дека називот на јужната провинција на Шпанија,
Андалузија, настанал во време на походот на Вандалите и Аланите-Антите. За тоа
кажува Вернандски, во своето дело ‘Древна Русија’, која за прв пат е објавена во
САД, на англиски јазик. Како додатна потврда за оваа хипотеза- дека под Пиринејите постој град Ант (Антија) постој тврдењето на средновековниот географ од Равена.Оти Вернандски ја сматра победата на Вандалите и Аланите, над западен Рим,
важен настан за староруската историја, бидејќи ‘западната експанзија на Аланите
во одреден смисол, била прво руско продирање во Европа.’177
Годината 447. кралството го наследил Гајзерих, брат на Гунтерих. Сместувајќи се на почетокот на северозападниот брег на афричкиот континент, Вандалите
изненандно го нападнале Карфаген. Тоа бил древен град, сопарник на Рим, со развиена цивилизација и распространети трговски врски.178 Карфагенската аристокра172

Е. Гибон, Историја на продори и рушење на големата Римска империја, Москва 1997, том 1-7.
(Толувањето не е истогласно, затоа не се прифаќа. Следи тн.Словени не биле/се Монголи, Р.И.)
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Во еден стар, готски речник, зборот „Гунтер“ навистина значи „биран“, оној кој „одбира“, ама,
патронимот Гунтерих да настанал од тој збор, со обѕир дека зборот „Гунтер“, кој е чист германски,
значи „прекален борец“, што би одговарало на името Гунтерих, оти тој навистина бил прекален борец, искусен војник итн.-прим. прев.
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Венда, Венета ?- прим. прев.
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C. Rodrigez Alonso, Las Historias de los Godos, Vandalos во Suevos de Isidoro de sevilla, Leon, 1977,
стр 173- 309. В.Н. Татишќев, Собрани дела том 1, историја на Русија, стр. 338.
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G.V. Vernacki, Drevna Rusija, str. 152.
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Карфаген се најдува во северна Африка, каде сега е денешен Тунис, основан 825. пред н.е. После
поразот во пунските војни (264-146), го разрушиле Римјаните (146.), тогаш е основана карфенска
провинција, која постанала главна област на римската провинција во Африка- прим. прев.
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тија живеела во обилие и раскош. Кога го разрушиле ‘Афрички Рим’, варварите подигнале нов град, изградиле црква на ариејвската вера, школи, гумназиуми и познати ‘позоришта’.179 Вандалите, како се воспоставило, биле со мошне строги назори;
уз помош на ‘оген и меч’ со сила го наметнале своите евангелија во дух на доктрината на Ариј. Тие подигнале нов град и го прогласиле своја престолнина, изградиле пристаниште и основале снажна флота. Кога стекнале вештина на војување
на море, варварите оствариле неколку победоносни продори во Медитеранско море: ги освоиле Корзика, Сардинија и Сицилија. Годината 455. Вандалите го окупирале Рим, кој пред тоа (410) бил опоседнуван од Визиготите. Гајзерих (кој владеел
од 428-477) бил еден од најистакнатите варварски војсководители, неговата слава
грмела пред целата Империја.180
Во тоа време, од север на Рим тргнал во поход војсководачот Одоакар (431493), син на Едекон. Собирајќи силна војска, каде имало многу Словени од окупираниот Норик, Одоакар на почетокот настојувал да воспостави преговори со Римјаните, а потоа ја узурпирал власта во Рим и годината 474, го свргнал од власт императорот Авгутула (према другите извори Јулиј Непот). Симболите на имераторското звање го испратил во Константинопол, на импеаторот Зено, а за себе го задржал правото на управа над Шпанија, со титула патрициј“.181
Во наводот се потврдува дека Вандалите како Монголи со себе имале Белци.
„Државата на Вандалите во северна Африка веќе се приближувала на заод.
Потрајала сè до VI в. додека потполно не ја исцрпила снагата со бројните војни, да
на крај била потполна разбиена од страна на императорот Јустинијан, уз снажна подршка на византиската флота и европските сојузници. Јустинијан (483-565) со потекло исто така е Словен, и со понос себе се сматрал ‘античка личност’, иако водел
антисловенска политика. Покрај останатото, се прославил со тоа што ја зачврстил
границата на Дунав, како би го зауставил продирањето на Словените према територијата на Византиската империја“. (Јустинијан како Христијанин бил Ромеец, Р.И.)
Јустинијан никогаш не бил Склавин, нити Ант, никако Венет, нити Словен.
„После пропаста на Вандалската држава, варварите во Африка потполно не
изчезнале, оти влегле како војна каста во системот на локалната власт. Во научната
литература овие варвари, потомци на Вандалите и Аланите, кои се родени во мешани бракови со Римјаните, биле познати под називот Бербери.182Антрополошки,
овие Бербери (Халмони) им биле блиски на Европејците, со висок раст, светли власи и сини очи, а по религија- час пагани час муслимани. Губераторот Муса, наумувајќи на почетокот на VIII век поход на Шпанија, успеал да заврбува 12-30.000 млади варвари (Бербери). Оваа мисија ја остварил со помош на арапскиот војсководител Тарик, со кој порано ги разбил Готите и освоил најповеќе градови. Тоа што меѓу Берберите било многу Словени, потврдува знаменитиот ‘Еп за Роландо’, каде се
опишува нивната битка, заедно со војската на франечкиот крал Карло Велики (742814), сојузник на католички Рим, кој ја освоил, покрај другите земји и словенска
179

Каде се прикажувале сцени во кои ги исмејувале Римјаните, нивната аристократија, а ги фалеле
своите хероји и војнички подвизи. Тие претстави можел да ги гледа и „прост свет“ и тоа само оддалеку- прим. прев.
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Прокопиј Цезаријски, Војна со Персијците, Војна со Вандалите, Тајна историја, СПб.1998,
стр.147, 258. (Авторите пишат Војни со Персијци, Готи итн., но никого Словени-такви немало, Р.И.)
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Варвари, Москва 1999, стр. 181, 182.
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Арапска варијанта на називот „Варвар“ (ар.„Халмони“)- прим. прев.
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Карантија, во источните Алпи (788). Годината 778. армијата на кралот Франко тргнал во поход на Шпанија, каде наишле на жесток отпор на Баскијците. Во ‘Епот за
Раландо’ постој сиже во врска со главната битка на христијаните против ‘неверниците’. На чело на христијаните се борел франечкиот маркраф Роландо, а со војска
на варвари командувал ‘персискиот крал Торле и Дапамор- кнез на земјата Љутиќи’. Лутиќите- тоа се Љахи, западни Словени, кои живееле во Поморје (сегашна
Померанија) долж брегот на реката Лаба. Веројатно дека баш тие го основале на
брегот на реката Сена градот Лутеција.183Еве фрагменти од ‘Епот за Роланд’.
‘Емир брза да го посети војниот строј, (Емир=е мир; Омир=о мир..., Р.И.)
за него наследник- со висок раст.
А Перс Торле и Љутиќ Дапамор (Овие имиња и се тн.словенски-Перса, Р.И.)
водат војска од триесет полкови’ “.184
Се кажа: „Бербери. Антрополошки, овие Бербери (Халмони) им биле блиски
на Европејците, со висок раст, светли власи и сини очи, а по религија- час пагани
час муслимани“. Берберите биле со закосени очи како што биле Сумерите и Египтјаните, но не Акадците- Црнци. Таму Белците од исламот и арапскиот се одродиле.
„Понатаму, меѓу војниците на треттиот, четврттиот и петтиот полк, се најбројни Руси, Белоруси, Словени, Сораби (Серби) а исто така и Словенци, Углиќи,
Пруси и ‘Африканци’. Книжевни стручњаци сматраат дека сè е тоа една обична метафора. Тобоже, против христијаните на Роландо се обединил васцело некрстениот
свет. Ипак, историските податоци укажуваат дека за оваа хипербола постојат доволно одредени разлози. (Пруси=п Руси; Боруси=бо Руси, Р.И.)
Арапските извори, меѓутоа, споменуваат посебна класа ‘Словени’ (Сакалиб)
кои биле во служба на муслиманите. ‘Од Словените’, како што пиши шпанскиот
историчар, Alramira i Crevea- ‘се формирала самостојна гарда калифи’. Овие луѓе
биле богати, имале поседи и робови како платени слуги. Тоа била својаврсна аристократија (названа ‘бела партија’), имала влијание и повеќе пати активно учествувала во решавање на политички прашања. Према податоците на арапските автори,
во армијата на маварскиот владетел на Шпанија Abdarrahman III (891-961) имало
13750 Словени.185 За време на Ал-Мансуре, водач на ‘Сакали-ба’, е извршен воен
преврат и власта преминала од Арапите на Словените- Берберите. Траги на оваа партија, која Altarmir-i-Krevea названа ‘аристократија со меч’, ја пронајдуваме подоцна во различни провинции на Пиринејскиот полуостров“.186
Овие не биле Словени, според слово,туку само Склавини- склавина (област).
Се истакна дека тн.Словени биле Анти, Венети и Склавини, а Словени само
според слово, а Логос=Слово, дури имало и Божјо Слово- Русите од 860 г. Словени.
Се наведија венетски простори, Монголите(Готи,Вандали...) ја поминале цела Европа,тие сретнале мноштво поими, но никако држава Германија со свој народ.
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Lucecium Parisiorum- првобитен Парис- прим. прев.
Песна за Роландо, Пер. Ј. Корнејева, Ставропољ, 1994, стр. 145, 147.
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Abd-ur-Rahman III, кордовски халиф, кој на почетокот на 912. г. бил на чело на најмоќниот Кордовски халифат, имал јака флота. Во негово време прв пат е воспоставена врска со Хазарите, во
време на каганот Јосиф, кој бил обавестен преку „гласникот од Константинопол“; за Abd-ur-Rahman
III, Коковцев говори дека дека тој бил најмоќен халиф во тоа време. Меѓу Хазерите, исто така имало
Словени, на чии 28 словенски знаци се содржело хазерското писмо.
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Р. Алтамира-и-Кревеа, Историја на Шпанија, Москва 1951, Т 1, а исто така и Варвари, Москва
1999, стр. 184- 190.
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ВИНДЛАНД
„Према податоците на современата наука, околу VI в. Словените дошле од
Централна Европа и се појавиле на јужниот брег на Балтикот: во долниот тек на
Одра и Померанија и западно од неа, наспроти островото Руген.Овде се населуваат,
покрај Варините и Руга кои живееле пред нив. Према мислењето на историчарот А.
Кузмин, Словените го асимилирале локалното население, Ама, кој биле Варини и
Руги ?“.
Се кажа: „околу VI в. Словените дошле од Централна Европа“. Ова е само
лага, затоашто во Централна Европа никогаш до дотогаш немало Склавини, а нив
Римјаните не ги познавале до V век. Бидејќи Европа цела била под Рим, а овде се
говори за Склавини, тие се само фалсификат. И следи од V век на венетските простори да се создаваат склавини (области). За да се потврди дека Склавините никогаш не биле било каков етнички народ е наводот што Склавини имало на сите три
стари континенти, Склавини имало на Пелопонез, Епир...Романија до со Австрија
до реката Рајна...во Шпанија. Па ако Склавините би биле посебен народ, сите Европјани би биле склавински народ. Бидејќи тоа не се прифаќа, Склавините се лага.
Ова се согледува во тоа што Русите никогаш до 860 година не биле Словени.
Бидејќи во Европа немало етнички народи, никој никого не можел да го асимилира: немало ни Словени, нити Германи- без Пансловенизам и Пангерманизам.
„Ругите не биле Германи, а ни Келти. Јордан во својата ‘Гетика’ пиши, дека
Ругите, Арохите, Раниите, Светидите и други племиња, дошле од Скандија (Скандинавија), каде неколку години биле под власт на кралот Родвулф. Јордан повлекува дека сите останати племиња, Сканди се разликуваат со својот висок стас и заклучува: ‘Сите тие племиња ги надминувале Германите, како со тело така и со дух,
се бореле со снага на ѕверови’ Ругите не биле ни Готи, кои по сведочењето на готскиот историчар, исто така дошле некогаш давно, од островото Сканџи, како и Готите. Овие Сканџи, пиши, Јордан, ‘како да се од мајсторска работилница, која произведува племиња’.187 Меѓутоа, овие Руги како и Готите, се бавеле со трговија и со
разбојништо- плачкале по брегот на Балтикот, освојувале морски патишта, ‘од Варјагите до Грците’.
Варија (Вагри, Варини) исто така не биле со германско потекло. Према сведочењето на дачкиот мисионер Гељмонд (XII в.), автор на ‘Словенска хроника’, Вагрите биле западни Словени. Тие непрестално војувале со Германите и на копно и
на море. Нивната земја Гељмонд се назива ‘Морска област на Словените’ и се сматра дека во поморството биле ‘испред сите словенски народи’.188 Таква оцена се поклопува со карактеристиката на поморските Венети, која ја дал Јулие Цезар. Ама
тој сматра дека Венетите се Гали“.
Цезар, Тацит... не ги познаваат поимите Склавини, нити Словени. Следи објаснување: тн.Словени јас редовно го користам и Словени. Првиот го поврзувам со
Антите, Венетите и Склавините, а вториот само со слово- од 860 година Русите.
Меѓутоа, Цезар, Тацит... говорат само за Анти и Венети- без Склавини. Ова
говори во нивно време немало Склавини, ни Словени, туку само Анти и Венети.
Бидејќи Цезар „сматра дека Венетите се Гали“, тн.германска Европа била само ве187
188

Јордан, За потекло на Гетите, стр. 65.
Гељмолд, Словенска хроника, Москва, 1963, во книгата Варвари, стр. 225.
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нетска, а само од 6 век и склавинска. Ова било повод да се говори само за едно дека
тн.Словени биле Повеќебожци, а Германите Христијани. Следи заклучокот дека
Германите во прво време биле Венети, а потоа Склавини.Значи, само Повеќебожци.
„Во словенската Померанија, каде сега се најдува Мекленбург (Mecklenburg),189 живееле Ободритите. Према мислењето на истражувачот Б. Лисин, баш оттаму потекнале Рјурик, Трувор и Синеус, синови на кралот Готлиб (Годлав), кој
погинал 808. г. во борба со Дачаните. После смртта на Готлиб, власта е пренесена
на неговите браќа- Трасик и Славомир- вујковци на малолетните браќа, а потоа на
нивните наследници- Годомисла и Табемисла. После тоа, кога Дечаните и Шваѓаните го разориле Рарог, главен град на Ободритите, и тие на тоа место подигнале
град Мекленбург, а Рјурик и неговите браќа ги свргнале од престолот, ги опремиле
бродовите и тргнале да бараат среќа преку море. Дошле во Новгородска земја, каде
живееле иљменските Словени и таму основале ново кнежеска династија. Рјуриците
влегле во историјата како родоначалници на руската држава.190
Измеѓу новгорските и балтичките Руси долго време одржувале врски, за што
сведочи ‘Сагата за Олаф Трјугвасон’, првиот крал на Норвешка. Во еден поход,
Олаф след силниот ветер кој му го спутувал движењето во саканиот правец, морал
да се задржи во Виндланд- земја на балтичките Словени. Подоцна, таму ја оженил
на кнезот Гејра и му служел на кнезот Борислав учествувал во еден голем поход на
Данска. После смртта на Герја, Олаф се вратил во Русија, а потоа оди во Грција, потоа во Ирландија.191
Адам Бременски (XI в.) северногермански хроничар, ни оставил доволно точни описи на земји на балтичките Словени, кои завредуваат бар во фрагменти да ги
прикажеме. ‘Славија192- пиши овој хроничар- е десет пати поголема од нашата
Саксонија, тоа е мошне прастрана област на Германија, населена со Винули, кои
некогаш се називале Вандали. Ако уште ги додадеме Чесите и Полјаците, Славија
навистина ја надминува Саксонија. Полјаците на Одра по ништо не се разликуваат
од Словените, ни по изглед ни јазик. Словенските народи се многу. Тие, кои се
најзападни, тоа се Вагри. Нивнииот град кој лежи покрај морето, е Старград. Потоа
следат Ободритите, кои сега се називаат Ререгами, нивниот град е Велеград’.Значи,
Адам Бременски кажува за три острови, кои се најдуваат преку патот на Словенската земја. Тоа е Фембра, Рујан и Землендија. Со другото острово ‘владеат Рујаните,
мошне храбро словенско племе, без чија согласност не се прифаќаат колективните
одлуки, ако не се во дух на нивната традиција, обичаји’. Оти Рујаните се во тесна
врска со боговите. Лутиќите кои ги називаат Вилчани, живеат на Одра, словенска
река богата со вода. Таму, каде се влива оваа река во Скитско море, лежи знаменит
град Волин, чија голема лука ја посетуваат Грците и варварите кои живеат унаоколу’. ‘Волин е најголем град во цела Европа. Сè во тој град им е подредено на
погубните пагански обичаји и обреди. Што се однесува на нивниот нарав и гостољубивост, не може да се најде народ кој би бил почесен и погостољубив. Во тој
град, исполнет со обилата роба на сите народи, не се сматра дека тоа е раскош и ре189

Некогашно кнежество, 1348. војводство- прим. прев.
Б. Лисин, Откаде е потеклото на Рјурик, исто, стр. 226, 229.
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Сага за Олаф Труквасон, во книгата на А.Г. Кузмин, Кој е староседелец на Прибалтик, Москва
1993, стр. 18, 18.
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ткост. Ако се отисниш со едрењак од Волин, за цигло 14 дена ќе влезеш во Новгород, во Русија, каде е главен град Кијев, сопарник на константинополскиот скептар,
(владетелска чест) убавина и слава на Грција’.193 (Скептар=скиптар=шкиптар, Р.И.)
Од красноречитното сведоштво на Адам Бременски, произлегува чинителот
дека Словените се потомци на Вандалите и Винулите, дека живееле од Лаба до Висла и дека не претставувале некое етничко малцинство, кое им било потчинето на
соседните народи. Неговите Рујани- тоа не се Гермнани, а не се ни Дечани ни Швеѓани. Тие по своја прилика, се Словени нарочит род и нарочита каста. Наследниците на венетската линија, стварајќи во реонот на Балтикот (бивш Венетски залив)
цел систем градови и културни центри, кои им биле познати на средновековните
автори под различни називи: Виндланди, Славини, Руси. Во овој систем полиси
(градови) налик на јадранска Венеција и источноевропски Гардарик (Ratceburg),
Зверин (Sverin) и Росток (Rostok), во сегашниот Мекленбург; па потоа: Акрон, на
островот Рујан (Rigen), Ретра, исто така во Мекленбург, Шќецин (Stetin), Демин и
Волгаст, во Померанија; па трговскиот центар Волин (Julin, Vinenta), кои се најдуваат на устието на Одра, и други ‘градови, села и населби’, кои помалку се оддалечени од морето“.
Никогаш немало етнички народи.Следи според мене,само раса=народ=јазик.
„Некои од градовите на Балтичките Словени биле опишани од страна на современиците. Нивното видувања, собрани во списите на подоцнежните автори, ни
даваат можност да добиеме некоја претстава за Виндланд, земја на Вендите или Венетите, како тие се називале во скадинавските географски дела од епоха на средниот век.194
За најпознатиот центар Волин или Јулин (Венета), Хелмонд195 соопштува:
‘Таму каде реката Одра се влива во Балтичко море, било некогаш со слава овенчано
на Венетите, најдобра лука за соседните народи. За тој град е речено многу чудесни
ствари: очевидците уверуваат дека тој е најчудесен и дека со својата величенственост ги надминува сите други европски градови. Саксонците можеле да живеат во
него, ама морале да ја држат во тајност својата христијанска вера, оти граѓаните на
Винет тврдоглаво ја држат своите пагански обичаји и обреди; мада биле пагани,
што се однесува на нивната нарав ниеден народ не може да се мери со нив во поглед на честа и гостољубовоста, добродушноста и средечноста’. Потоа, Хелмонд
потенко кажува чинители за необичното богатство на неговиот трговски центар кои
го стекнале, веројатно во време на Адам Бременски и додава податоци за тажниот
крај на Винет: ‘Се раскажува, дека кралот на Данска, кој дошол со својата голема
флота, до темел го разорил Винет; но, и сега, те. во XII век, уште стално постојат
остатоци на овој пагански град’. Во Волин, сè до доаѓањето на христијаните, постоело светилиште, посветено на паганскиот бог- Триглав. Идолот бил направен од
злато, огромна големина, ама имало и мали боженства, исто така од злато, со три
глави, покриени се една капа“.
Хелмонд разбирал Венети Повеќебожци и Саксонци Христијани. Следи христијанизирањето луѓето ги расипувала во поглед на „честа и гостољубовоста, добродушноста и средечноста“.Дури Христијаните биле уништувачи и плачкаши итн.
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Адам Бременски, исто стр. 19-20.
E.B. Meljinikova, Stari skadinvski geografski zbirki, Moskva, 1986.
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„Во Шќецин имало четири пагански храмови, посветени на различни пагански богови.Према описите, од ‘Житие на Св. Отон’, тие биле на глас по високо уметнички и прекрасни слики на луѓе, птици и ѕверови, толку уверливи како да се живи’. Во тие светилишта196 се чувале ритуални предмети: златни чаши, ритони, труби овиичени со сребро, и оружје.197
Храмот во Аркон, на островото Рујен (Руген) каде живееле Рутените или Рените (Раните) исто така граден од елови штички, не заостанува од убавината на резбраните украси. Во светилиштето бил четвороглавен идол- Световид, повисок од
човечки раст. Главата на кумирот, свртен на сите четири страни, симболизирале
четири страни на светот- четири главна правци на ветерот и четири годишни доби.
Во десната рака Световид држел ритон наполнет со вино- симбол на изобилие.Овде
исто така се најдува атрибути на семоќниот бог: седло и узди на неговиот коњ, војнички меч, штит и знаме- симбол на станишта. Напоредо, во одвоената просторија
е сместена фигура на свештенички коњ со црвенкастосмеѓа боја, со помош на кого
жреците на Световид гатале. Светилиштата слични на Арконското имало и во други градови. Исто така познатиот идол, пронајден на брегот на реката Звруч (притока на Дњестар) тв. ‘Збручки идол’,198 кој има карактеристични црти на Световид,
према В.В. Титов, во неговата книга ‘Варвари’.199
Ретскиот храм на земјата на Љутиќите, кој бил срушен во VI в. од страна на
германските освојувачи, поново се прославил после сензационалното откритите, на
крајот на XVII в. На почетокот тоа откритие не привлекувало внимание на пошироката публика. Но, после подробното истражување на Андреас Готлиб, кога за тоа
ги публикувал своите наоди, Ретскиот храм постанал предмет внимание на пошироката публика, посебно историчарите. Готлиб опишал повеќе од 60 пагански скулптури и други предмети на тој древен култ. По мислење на современите аналитичари и нивни коментари за илустрираниот каталог, кој го публикувал Готлиб (1771)
А. Платов и Александра Асова, сите скулптури кои биле доста оштетени, верно претставувале боженства Велес, Радгост, Квасур, Хорс, Купал, Јарил, Перун и други.
На бакарните идоли има натписи од рунско писмо од подоцнежно време, каде најчесто се сретнува имињата на божества: Радигаст и Петр. Има основа од научна
точка на гледиште, дека скулптурите на натписите се автентични, а не дека се фалсификати. Ипак, сите тие истражувања захтеваат додатна и детална проверка.200
Тоа што поголем дел на населението на Виндлан биле Словени, го сматраме
потполно докажано. Ама, со кој јазик тие говореле и пишале ? Какви тоа руни биле
со кои се користеле жителите на јужниот Балтик ? Авторот на знаменитата ‘Космографија’ (XV в.) Меркатор Герхард Храмер (1512-1594),201непосредно ослонувајќу
се на најраните извори, сведочи: ‘Јазикот кај нив бил словенски и вандалски’.202
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Оваа фраза делува парадоксално: еден јазик (во единствена целина) а два називи:
словенски и вандалски !? Фраза навистина делува парадоксално. А може да биде
дека за тоа време, било сосем природно“.
Се цитира, што авторот пишел: „Јазикот кај нив бил словенски и вандалски“.Следи да се разбере само како склавински и венетски, но без некакви Словени.
„Доста сложено прашање е со словенските руни, те. до појавата на прехјристијанска писменост, која им претходела на кирилицата и глаголицата. Ама и тука
науката го пронајдува својот пат до правата вистина. Како прво, е точно докажано
со компаративна палеолингвистичка метода, дека Словените имале своја древна
писменост. Како друго, дека било повеќе видови (типови) на писменост. Рунските
натписи во последените неколку деценија во континуитет, се собираат, коментираат, воопштуваат. Према мислењето на специјалистите за руските пагани В. Титов,
Рујаните (жителите на Рујан) имале писменост на ведската традиција. Нејзината
графија осетно се разликувала од познатите постари и помлади руни. Ама, после
рушењето на културните словенски центри во Прибалтикот, таа традиција потполно изчезнала. ‘Од XIII-XIV в. под интезивен притисок на данските и германските
крсташи, во словенските книжевности на Ранска, Мекленбуршка, Брандебушка и
други места, прибалтичкиот словенски етнос престанал дефинитовно да постои.203
Она што го затекнале во XVI век географот Меркатор и неговите современици- биле само рушевини. Освен тоа, морската плима го прекрила еден дел на островот Руген, кој во стари времиња бил знатно поголем. Морската вода одвоила мало
острово Руден, на растојание од 5 миљи. И меѓу нив сега ‘длабината е неизмерна’“,
ДОДАТНИ ИЗВОРИ
„Понатаму подлабочување и прецизирање на знаењата за Венетите може да
се оди со неколку патишта: со користење на нови извори и нови методолигии. Пред
сè, имаме во вид не само тек пронајдени текстови, туку и заборавени стари книги и
тоа не само оние кои ги признала официјалната наука, туку и онаа друга спорна и
дискутабилна, како и нови, тек откриени извори.
Публикувањето на антички текстови- чин е на честа и мисијата на званичната наука. Многу древни автори, наравно и оние кои повеќе пати сме ги цитирале и
чии дела, исто така повеќе пати се објавувани.
Ипак, ни се чини, ако во тој смер би тргнале со истражувањата, нас да не ни
можат да ни се појават тешкотии. Меѓутоа, во стварноста ипак е другчие.
Ако во нашиот истражувачки труд се прифатиме на ‘Зборникот на најстарите пишани извештаји’,204кој се зема во многу како општи образец, при внимателната анализа запазуваме дека како сведоци на ‘праисторијата на Словените’, се повикуваат претежно авторите- II в. с.е. Класиците како што се Страбон, Херодот, Полибиј, кој ни пружиле обилие податоци за претците на Словените, во тој зборникне постојат.
Ослонувајќи се на предложениот циклус на документи, специјалисти и популаризатори на историската наука, градат сопствен модел на древниот словенски
свет. Така на пример, В.Ј Первухин, автор на извесна монографија за ‘Почеток на
203
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етнокултурната историја на Русија на IX-XI в’ (М. 1995) и илустрираната енциклопедија на ‘Словените’ (М. 1997), пиши дека ‘првите извештаји за Словените припаѓаат на инострани автори на VI век’. Тука се говори за византиските историчари,
кои го потврдиле продорот на варварите на територијата на империјата. Первухин
Византија ја прикажува како ‘повеќе цивилизации’, со која Словените стапиле во
контакт и дека Словените тек тука ‘на Дунав се вклучиле во светската историја’.205
Очигледно ограниченост на таков приод поврзан со тоа, што на Словените им се
признава во прв ред тоа што се називале со слично име: Склавини, Словаци, Словени. Ама, словенското потекло на Венетите,Антите, Вандалите, Русите итн. кај сите автори истражувачи останува под знак на прашање и воопшто не се истражува“.
Се истакна: „...Словените тек тука ‘на Дунав се вклучиле во светската историја’...“. Па ова говори, дотогаш никогаш не биле познати Склавини=тн.Словени.
„Бидејќи не е можно да се одрекува постоење на древни корени на словенството, кои достигаат во длабочина на вековите, како минимум- почеток на I мил.
с.е., тогаш, апсолутно е неопходен поновен преглед и аналитичка провера на сите
антички извори, како општо познати, така и оние уште неидентификувани, или ‘заборавени’ извори. Несумливо е дека можеме, заправо мораме да црпиме нови чинители при внимателно читање, да речеме, тој ист Хомер или Страбон, а исто така автори на раниот среден век: Орозија, Исидор, Севилски, Павле Ѓакон206 и уште многу други, кои до сега не се публикувани“.
Пак, „Хомер или Страбон, а исто така автори на раниот среден век: Орозија,
Исидор, Севилски, Павле Ѓакон“ никогаш не ги познавале Скавините. А вакви не
познавале Римјаните во старата и новата ера. Тие за прв пат се запознале со Склавините само од 5 век н.е., никако порано. Следи заклучокот, до 5 век такви немало.
„Податоците за државното и општественото уредување на нашите предци,
најдуване во управните документи и зборници ‘Leges Barbarorum’, на пример. Тие
биле претечки на ‘Руската правда’, како и зборник на црковните догми. Основи на
варварското право се изложени нарочито во законодавството на Готите, кои управувале со Шпанија,207 а одек на паганската епоха најдуваме и во хроничарите на
кралевите и кнежевите.208
Малку познати, понекогаш заборавена или публикувани во фрагменти или
преводи на средновековни автори, дури и оние кои овде сме ги цитирале, како што
се Саксон Граматик, Адам Бременски, Гељмонд итн. Тој пропуст делимично го надоместил А. Кузмин, поклонувајќи им доста внимание на популаризацијата на древните извори за нашите претци, а исто така и составувачи на новиот зборник на историските сведоштва на ‘Древна Русија во светло на инострани извори’ (во редакција на Е.А. Мељникова, М. 1999). Во тие изданија има вредни податоци за древните Словени и мошне важно прашањето на историјата на средновековна Русија.
Меѓутоа, некритичко пратење на традицијата на норманистите, доведувало до
205

В. Петрухин, Словени, серија на Илустрирана светска историја, Москва, 1997, стр. 37.
Гевонда, Каганкатвација- прим прев.
207
Алтамира и Кревеа, Историја на Шпанија, Москва 1991, том 1.
208
Освен Едуардо Гибон (11737-1794) англиски историчар на право, во неговото богато дело „Историја на Рим и Византија“, кое содржи обилие податоци од областа на законодавството и правото,
можеме да најдеме и кај Острогорски Георги (1902-1976) во неговата знаменита „Историја на Византија“ и неговиот ученик Ѓуриќ, кој се бавел со законодавството и правен систем на Византиската
империја, итн.- прим. прев.
206
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искривување на проекцијата за словенството. Така, нпр. скадинавските извори на
XI-XIV в. кои се собрани кај Е.А. Мељникова и Т.Н. Ѓаксон, ја одржуваат проекцијата на настаните од епохата на Рјуриковците.209
Не се прокемтирани со должно внимание противречностите во мошне занимливиот дел на Мавро Орбини. Дури едно споменување, во неговото дело, непознатите и изгубени книги, како што е ‘Вандалија’ на Алберт Кранци мора да привлече посебно внимание, а за сега ние имаме само препечатување на фрагменти на
хрватските историчари.
Покрај заборавени извори најдуваме не само автори на Антиката, или од поново време, туку и современици, кои успешно се впуштале во проблемите на словенската етногенеза. Некои имиња веќе сме споменале во првиот дел на оваа книга.
Не ќе биде сувишно, меѓутоа, уште еднаш да го споменеме, да речеме, А. Чертков210 (1789-1858) истакнат археолог и историчар, некогашен претседател на ‘Здружението за светска историја и руската древност’. Освен тоа, да го споменеме и неговиот труд за јазикот на Пелазгите, посебно расправата: ‘Оглед за древната историја на протословените’ (М. 1851), потоа ‘За преселувањето на тракиските племиња преку Дунав и понатаму на север кон Балтичкото море и кај нас во Русија’, (М.
1851), а подоцна и трудовите за пелазго- тракиските Словени и доцната историја на
Русија. Да книгата била печатена во советско време, тоа би било голема заштеда на
истражувачите на древната историја.
Исто така, можеме да речеме и незаслужено заборавените дела, како што се:
‘Историјата на балтичките Словени’, на А. Гиљфердинг (СПб. 1874), ‘Од историјата на словенските преселувања’ на А. Погодин (СПб. 1901), ‘Историјата на судбината на руското племе’ на А. Шахматов (Пг. 1919). Еден дел на најзначајните
истражувања на руските автори на XVIII-XX в. ги собрал во својата хрестоматија,
‘Словени и Русија: проблеми и идеи’, А. Кузмин (М. 1999).
Исто можеме да кажеме за давно веќе привлеченото внимание на научниците во врска на легендите за кнезовите. Една од тие ñ се припишува на новогорскиот епископ Јоаким,211 прикажувајќи ја историјата за старите Словени, за родоначалникот на Словените и неговиот син Вандал. Таа легенда е земена од црковниот
зборник и неа ја споменува во својата белешка Н.М. Карамзин (‘Историја на руската држава’). Свој критички коментар по повод на оваа легенда, под назив ‘Вандал,
цар Новгородски’, дал и академикот Ј.К. Бегунов. Друга легенда, за Словените и
Русите, е наведена и во книгата на А. Асов.212 (Посебно внимание заслужува погла209

Е.Д. Мељникова, Стари скадинавски збирки, текстови, прводи, коментари, Москва 1986, Т.Н.
Ѓаксон, Истражување на ислнадските королевски саги во Источна Европа, Москва, 1994.
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Према мислењето на авторот на оваа напомена, Чертковата расправа може да биде од фундаметално значење за целокупната ревизија на тв. Фрајбуршка етнолошка школа на учењето за етногенезата на европските народи и потекло на нивните јазици, која ја промовира тезата дека санскрит е германски јазик, математичка најпрецизна и тезата дека ‘словени варварски народ и како таков нема
автентична историја’.Исто така на берлинско-виенската школа мислења, како уште стално има снажно влијание на историското мислење на современиците, пред сè на хрватски, па и на српски, историчари... (Во своите книги пишам: санскритски=тн.словенски, а германски е трорасен јазик, Р.И.)
211
Вредни за внимание се неговите записи за борбата на Новгорската република со Швеѓани и Германи, за легендарните кнезови на Александар Невски, тверскиот кнез Михајло Јарославиќ; за победата на московската војска во битката на реката Шелони (1471), и како Русите добивале од брегот
на Финскиот залив железо, итн.- прим. прев.
212
А. Асов, словенски руну и Бојанова химна.
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вјето ‘Кијев кнеза Буса’ и ‘Новгород кнеза Словена’, (московско изданиие ‘Вече’,
2000); авторот споменува еп ‘Шах-наме’ (еден од најзначајните епови на Иранската
цивилизација) каде се говори за иранскиот ‘Кеј-Кавусу- богоборецот и неговата
слуга на Ростем. Очигледно, е реч за Словен Рус’, кажува Асов. Критички настроени истражувања не ги размотруваат легендите како сигурен извор, ама тоа не значи
дека податоците кои содржат легенди немаат историска основа.213
До сега сме говореле за повеќе- помалку познати текстови. Ама, науката на
XX век донела доста сензационални откритија. Протосумерските натписи на Арат,
писмото на културата на Винча, попис на закони и хроники на анадолска Хатуша214
- помалку ни откриваат тајни на најстарите култури на Евроазија. Овие древни цивилизации не изчезнале без траг и глас. Пишаните споменици на Хатуша, на пример, денес се изучени прилично детално. Тие содржат единствени историски податоци, државни документи,215 податки од митологијата.216
Циклусот на раните текстови, кои ни биле непознати, се собрани под тв. назив ‘Лажни и одфрлени книги’, на словенската и руската старина. Нив ги собрал и
прокоментирал, следниот траг на другите истраживачи, В.В. Титов. Во прва група
на тие книги внесени се оние кои црковната цензура ги забранувала. Тоа биле книги за словенската езотерија, астрологија и магии на пророрекувања, гатања. Под
индекс се ставени и книги кои содржеле корисни податоци односно знаења, како
што е лечење со треви, медицински упатства за нивната примена и лекарски тајни.
Меѓутоа, би требало во врска со тоа, посебно да се нагласи дека усмената езотериска традиција кај Словените неточно протолкувана од научна точка гледиште, а од
страна на црковните власти сматрани чаробништво. Таа традиција малку е истражена во историскиот контекст, а овде таа има само конкретен етнички корен.217
Последните години, во Русија е голема популарност стекнала- рунологијата.
Делимично тоа е подржување на модата на Запад, каде профанисаната сакралност
во цел ‘гатање’.218 Со еден дел тоа е трагање за нови извори заради пополнување на
празнината на податоци за паганска Русија. Во оваа област прва позиција зазема А.
Асов. Занесен со проблемот и трагање за нови претхристијански пишани извори,
тој наишол на траг на ленгедарната рунска библиотека на Ана Јарославна. Еден дел
213

Не е случајно што митовите и легендите нашле свое рано уточиште во најстарите „духовни храмови“ на нашата планета: Танџур и Канџур, епот за Гилгамеш, Хамурабијевиот законик, Вендидад
Зен-Авеста, па и во самата Библија. Така, во тибетанските Крипти, пронајдени во најстарата „книга“
на нашата планета. Тоа, всушност, се камени блокови, ширина еден метар, десет до дваесет см. дебелина и 15 см. висина. На нив е врезано писмо кое уште не е дешифрирано. Канџур има 108 а Танџур 225 „томови“. Време на постанок на овие „камени книги“ уште стално не се знае. Санскритскиот експерт Свами Дајамант Сарасват, тврди дека во тие книги е похрането цело знаење и дека се
постари и од самата планета Земја. Кога гласовитиот специјалист за Индија, Макс Милер, проф. во
Оксфордм изразил сумливост во тоа, Сарасвати му порачал на овој професор со него да ја посети
Гупта- пештерата, во близина на Оке Мата, на Хималаите, каде набрзо сознал дека „калапаните“
(изворите) кои ја преплавиле Европа, се само мрвица на одфрлени копии од поедини места на „свети книги“, кои постојат во тие пештери- прим. прев.
214
Престолнина на Хетите (XVII-XIII в. с.е.)- прим. прев.
215
Историја на древниот Исток, 2. дел Предна Азија, Москва 1988, стр. 587, 591.
216
Преглед на тие податоци најдуваме во драгоцената „Историја на древниот Исток„ (М. 1888)- п.п.
217
В.В. Титов, Лажна и забранета книга на словенската старина, Москва, 1999.
218
Во српски жаргон- „гледање во карти“, заради „прорекување на судбината“, што е повеќе игра
или забава- прим. прев.
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е сочуван сè до Револуцијата во архвите на антикварот Сулакадзе. Према мислењето на Асов, во неговата уникатна колекција, покрај познатата ‘Велесова книга’,
се најдувале: ‘Бојанова химна’, ‘Ѕвездана книга на Ведите’ (или Китоврас), ‘Перуница’, ‘ Волховник’, ‘Коледник’ и најважната- ‘Бела книга’, онаа иста книга ‘Книга
на подушјата на Златотрог Колади и Буси Белојар’.Асов,обавувајќи веќе осум изданија на преводот на ‘Велесовата книга’,219 трага и понатаму по древни текстови.220
Откритието на непознати пишани извори-дело е чест.Истовремено тоа претставува и изузетна одговорност, со тоа што пред се отвора простор за формирање
на нов научен фундус, на основ на кој можеме да дојдеме до права вистина за античкиот свет. ‘Велесовата книга’, која стекнала општа популарност не е призната, оти
не ја прифаќа официјалната наука. Критички настроени научници (воглавно текстолози и стручњаци за книжевност), оваа книга му ја припишува на Ј. Мирољубов,
страсен истражувач на старини, кој можел на основ на разни извори, да направи
плагијат. Апологетите наведуваат аргументи во корист на оригиналноста на спорниот извор, публикуваат нови преводи. Еден од најозбилни покушаји на провера на
‘Велесовата книга’, уз обилно користење на археолошки податоци, превзел Ј. Шилов, кој го сматра за изворен документ.
Асов е еден од првите кој привлекол внимание на општата јавност во врска
со уште еден извор, кој го објавил С. Веркович, под назив ‘Веда Словена’- Обредни
песни на пагански времиња сочувани во усмени преданија кај македонските и тракиските Бугари- Помаци’ (СПб. 1881). Тиражот на таа книга, која добила благослов од императорот Александар II нестанал, ама што се однесува на самиот текст,
е организирана завера на молчење. Додуше, е сочувано само неколку примери на
оваа книга во некои главни библиотеки на Европа.221 Во Бугарија е објавено неколку трудови посветени на Веркович, а во Русија истраживачката работа тек престои.
Поновното издание на преводот, со коментари за ‘Веда Словена’, можат да решат
многу спорни прашања за историјата и етногенезата на нашите претци“.
Се истакна „Веда Словена“. Бидејќи Ведите=Словени, словенски народи никогаш немало. Па за вакви македонски преданија пишеле и многу други автори.
„Со понесеност на сензационалните пронајдувања не би требало да се занемари многугодишните истражувачки напори на неколку генерации. Овде ја имаме
во вид не само класиката, туку и современици- ентузијасти и обични научници работници, како што се В. Кандиба, В. Кобиќев, П. Третјаков, В. Јанин. Трудовите и
на едни и други, веќе споменети автори, содржат материјали за реконструирање на
сликата на древната минатост“.222
219

Велесова книга, Москва 1994.
Прво издание на Велесова книга е објавено во Србија две години по смртта на проф. Радивоје Пешиќ (1993), (Велесова книга, Пешиќ и синови, Белград, 1996, 1999, 2003.), кој го сочинил нејзиниот
превод и бил еден од основачите на Центарот за изучување на Велесовата книга во Ахен, 1988. год.
под покровителство на Јохана Вајдерс Мирољубов, вдовица на рускиот научник Јуриј Петрович
Мирољубов, кој прв ги декодирал текстовите на Велесовата книга на современ руски јазик. Практично, Радивоје Пешиќ бил прв кој после долго време ја запознал широката јавност за постоење на
оваа книга, бидејќи сите нејзини порани истражувачи веќе биле покојни. Подоцна таа предизвикала
големо интересирање и меѓу поновата руска наука, па во Русија до денес се појавиле неколку изданија на овој ракопис. (Се пиши, во Русија Велесовата книга била фалсификат на некого. И во Србија
книгата „Веда Словена“ била прогласена за фалсификат. Па без Словени нема Срби, Бугари..., Р.И.)
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Еден примерок се чува во сефот на библиотеката на Сорбона- прим. прев.
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А.Г. Кузмин, Словени и Руси, проблеми и идеји, Москва, 1999.
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НЕОЧЕКУВАНИ ПРЕСПЕКТИВИ
„За проверка на научните заклучоци мошне е корисна методата на дополнителното ангажирање на незвисни истражувачки потфати на инострани школи. Тука
би можеле да се навестат десеттина имиња и на стотина наслови, со обѕир на опширниот наш преглед. Ипак, ќе се ограничиме само со литература, која се однесува на
истражувањата за Балтите, историски поврзани со Венетите. Во тој поглед, сме прибавиле дел на литванскиот материјал и го прочитале уз помош на Лајмутис Васиљавичус, на кого авторот длабоко му заблагодарува.
Пристапувајќи на поглавјето за Балтите, пред сè треба, да се обрати посебно
внимание на овој етноним релативно млад. Тој се вкоренил во светската наука во
втората половина на XIX в. кога прв пат го вовел во својот труд: ‘Die Sprache der
alten Preusen’, Г.Х. Несељман, Берлин, 1845 (‘Древен пруски јазик’). Пред тоа, жителите на југоисточен прибреговие на Балтичко море, се називале: Сембами, Куршами (Хуршами). Зематијци, Јатвјагити, Литвоји, Замгалати, Латалати итн. Овие
сродни племиња чинеле етничка маса која била распространета на бреговите на Балтикот, сè до горниот тек на Ока. Во нивното соседство, на северна страна, живееле прибалтички Финци: Ливи, Ести, Води, а во близина на финскиот залив- Ижори,
Велси, Суоми. Од X в. од запад, југ и исток Балтите биле опкружени со Словени,
кои мигрирале оттука од Европа и го формирале етничкото јадро на руската нација.
Балтичкото племе Голади, живееле во горниот тек на Ока, како што биле отсечени
од Словените, тие нестанале од историската сцена. Траги на источните Балти се сочувани во топономастиката на Московската, Тверската, Смоленската, Калушката, и
други области на Русија.
Историски сопарник на Русија била Литва. Во текот на борбите со германските крсташи, таа имала превласт меѓу балтичките народи, вклучувајќи ги и Словените. Кога Русија след монголско- татарскиот јарем ослабила, Литва себе си потчинила делови на киевските и новгородските области. После низ крвави војни, сите
тие области поново ги презело Московското царство. Со руската експанзија на запад, таа уште повеќе ојачала, после изградувањето на Петроград. Веќе во XVIII в.
балтичките народи веќе биле во состав на Руската империја. Својата независност ја
добиле после Револуцијата 1917. г, а потоа, после крахот на СССР, балтичките држави постанале републики.
Првобитниот појам ‘Балти’ настанал во време на една средновековна династија, кога само во тоа време, така названа. На таа династија припаѓал знаменитиот
вожд на варварите Аларих, познат по тоа што три пати го опседнал Рим и најпосле
410. г. го освоил. Аларих не бил ‘Балт’, во современа смисла на зборот, туку- Гот,
се родил на долен Дунав.
Во званичната наука преовладува мислење дека бил Немец, потомок на Германите. Тоа не е точно. Оти, етнонимот ‘Готи’, вклучува многу племиња, час биле
германско потекло, час- не се. Византискиот историчар Прокопиј Цезарски, во својата книга ‘Војна со Вандалите’, тврди: ‘Во стари времиња, готски племиња биле
многу, многу е и сега, ама, по бројност најповеќе биле Готите, Вандалите, Визиготите и Гепиди. Порано навистина, тие се називале Сармати и Менлаинхлени. Некои
тие племиња ги називале Гети’. Понатаму, Прокопиј го опишува нивниот изглед и
обичаји: ‘Сите тие се со бела пут, руси власи, високи и со пријатен изглед’; сите се
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Аријци и говорат со ист јазик, названи- готски’. Према мислењето на овој историчар, Готите во давни времиња живееле на брегот на Истар (Дунав); во давни времиња тие биле едно племе, ама подоцна, почнале да се називаат по името на нивниот
водач’ “.223
Следи Готите биле мешани, а името го добиле според „името на нивниот водач“. Бидејќи Монголите биле малкубројни, тие со себе носеле Домородци со свој
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, различен од на моголските Готи-готски.
Ова се гледа кај Приск (5 век), кој ги пиши одвоено готски и варварски.
„Додатни податоци, како доказ на негерманско потекло на Гетите (или во
најмала мера на еден дел на Готите) најдуваме кај Страбон. Грците, према тврдењето на античкиот географ, Гетите се сматрале Тракијци (Трачани), оти обитувале на
границата на Тракија и долен Дунав. Во горниот тек на Дунав, живееле Дачаните,
кои како и Гетите, говореле со ист јазик. Со времето, Гетите се помешале со Трачаните, Дачаните и Мисирците. На тоа му погодувале освојувањата на водачот на
Гетите Бербисте, кој на југ на Европа оснивал голема држава- сопарница на Рим.
Во состав на таа негова држава, покрај Тракија, Медија и Дакија, влегувале и Македонците и Илирите.224
Готија, према латинските и грчките извори- одговара на готскиот Гутиуде,
кој се најдува измеѓу Дњестар и Олте, притока на Дунав.225 Етнички, тие се состоеле од Сармати, Тервинги, Дакијци (Дачани), Карпи и други северноисточни соседи
на Рим.226
Јордан ги сматра Готите потомци на Анса и го изведувал нивниот родослов
од древниот род Амал. Литванскиот истражувач на древноста Гедгаудес, сматрал
дека Гетите биле претци на Балтите. Тие себе се називале ‘Годе’ или ‘Гуде’. Авторот на книгата за изворите на литванската култура, ја продлабочил генеалогијата на
Балтите сè до вториот милениум на старата ера.227 Независно од него, тоа исто го
направил и англискиоит истражувач L.A. Waddelll, во делото ‘The Makers of Civilization in Race & History’ London 1929 (‘Стварачи на цивилизацијата во историската трка’). Тој ја извел генеалогијата на Готите (Гути, Готи, Гуди) од коренот на
аријската цивилизација во М. Азија“.228
Се истакна родот Амал=а мал. Па тие како Монголи биле по род само мали.
„Дојденците од родот на Балтите ги почитувале Тулуското кралство и Шпанија, во која преовладувале, Витигисите и др. Тие биле носители на развиената средновековна култура и оставиле со себе богато духовно наследство. Присуството на
Готите во Шпанија документирно е посведочено, не само во трудовите на историчарите, туку и во хрониката на кралот Алфонс Мудри, кој ја изучила и прокоментирала Ј. Статкуте де Розалес. Готската хроника е названа Готов (‘Гудам’). Од точка
на гледиште, овој чинител се сматрал општо прифатлив сè до средината на XVII в.
додека не се појавила една германска публикација- Вулфилината Библија, која ја
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превел на готски (IV в.). Навистина Библијата е напишана со готски јазик, ама со
грчки алфабет. Но, германските истражувачи во тој превод нашле германски црти
на јазикот. Тоа гледиште прво се прифатило во Скадинавија, а потоа и во другите
земји. Од тоа време се вкоренило мислењето дека Готите се Германи“.229
Бидејќи готскиот јазик имал „германски црти“, но не тн.словенски (варварски=пелазгиски), готскиот јазик бил на Монголи со својот Пекинг=пе кинг=кениг...
„Каков во суштна, е јазикот на Балтите ? Пред сè, треба да се обрати внимание дека нигде во светот и никогаш не се случило јазикот во потполно да замре. Јазикот, тоа е жив иструмент на комуникација. Тој е во непрекиден развој, допирајќи
се со другите лингвистички ареали, ја менувал својата лексика, граматика и фонетика. Во периодот од илјади години, јазикот може да се промени до непрепознатливост, нарочито ако во тој период биле преземени јазички реформи.
Под балтички јазици денес се сматра целокупноста на неколку јазични групи, вклучувајќи и дијалекти, кои со мнозински дел припаѓаат на индоевропското
семејство на јазици. Така, да речеме, латвијски и литвански мошне се блиски на севернословенските дијалекти, а ливски и естонски содржат значајни унгарски елементи. Современите лингвисти докажуваат дека постојат противречни процеси внатре
на балтичките јазици. Западнобалтските јазици, напр. се сродни со словенски и германски, кои потекнуваат од времето на индоевропската заедница, а источните поникнале од индоевропските слоеви. Во тој случај, на дадената рамка на проблемот
обратил внимание и Томажич. Тој во својот труд подвлекол паралела измеѓу словенската, литвијската и бретонската лексика. Додека Гедгаудас усредсредил внимание на санскритско-балтски паралели, воочувајќи ја словенската линија. Оригиналната концепција ја предложил Е. Садкавичус, припојувајќи ги балтските јазици и на
ним сродни јазици во општата група галски јазици. Во Русија се створила научна
школа за балтословенски истражувања. Еден од нејзините плодови се сматра изданието на ‘Балтословенски етимолошки речник’, на А.Е. Аникин (Новосибирск,
1998). Баш овде, во областа на компаративна лингвистика, лежи одгонетката на јазикот на Венетите, кој зазема меѓупоростор измеѓу индоевропскиот архаик и балтословенската заедница.230
Драгоцени запазувања се добивани со компаративно истражување на балтичката и словенската митологија. Околниот свет на нашите претци им се чинел како
некое затворено живо пространство, каде сè било одухотворено, возвишено и осветено со таенствени сили на боговите. На чело на паганскиот Пантеон кај старите
Словени, бил ‘возвишен Род’ (Племе), извор на живот, и Прапредок (Primus gens).
Како и во грчката митологија, него го називале со ДИЈ (Див). Во балтичката митологија нему му одговарало Деивс, Девас, Курејас- Боготворец. Женското начело го
оличува Рожаница (Родителица), божица Лада и Лејла (литавска Дева Мотиња), а
исто така и Мокош. Со женска стихија се сматрала сета земска природа, која се називала со ‘Мајка, сирова- земја’. Кај Балтите, како и кај Словените, постоел бог Велес, кој ја чува животната снага на земјата и нејзиното богатство. Во истиот ред
стои името на богот на Громот и Војната, Перун, покровител на кнежевите и војни229
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ците (Перкунас), бог на Огнот-Угнис (Анги кај Ведите), Лешего (Ликшаиј)- дух на
шумата. Други имиња, мада не звучат исто, имаат исти значења, изразуваат слични
или блиски природни принципи. (Велес тн.словенски; Волос грчки-едно исто, Р.И.)
Цел живот на нашите претци се градел на принцип на ЛАДА- ‘Животниот
циклус на човекот’, тесно поврзан со големи патувања на кружното движење на
Космосот и законите на Природата. Во Балтичката традиција ние најдуваме аналогија со учењето за Дарни, учење за Светотајство, да се живее во хармонија и мирољубие,кој го опишал литванскиот просветител Јоанис231Тринкунас.232(с-грчко,Р.И.)
Слична аналогија најдуваме во народните песни, кои имаат ритуално значење и намена. Тоа најверојатно се огледа од митолошка точка на гледиште, во календарските песни. Тие им се посветени на годишните празници- Колади, Купалу,
Масленици и на други и содржат космогониски претставувања и описи на архаични ритуали. Најголема типолошка сличност се воочува во литванските, белоруски
и западноукраински песни. Тие се упатуваат по правило, на една од природните сили (земја, вода, планина, река, елен или коњ), што има космогониска симболика; и
сакралните броеви (2, 3, 7, 9, 12) на пример. Во источноевропскиот регион доста е
распространет фоклорниот мотив за стварање на светот. Во актот на стварање учествуваат три гулаби кои седат на врвот на дрвото на животот. Од елементите на
природните стихии тие го ствараат космосот. Интересно било, кога сме пронашле
во литванскиот фолклор мотиви на светата река Дунав. Во песната ‘Испод липата
река тече’, дејствието се одигрувало во вода, на симбилично езеро или река, кои во
различни варијанти се називаат Дунав.Во водата се- момче и девојка.Како правило,
тие се најдуваат во чамец направен од дебло на едно дрво или од бакар, што нарочито ги нагласува нивната архаика и магија на работа. Мистичното средиште на
одигрување може да биде камен или планина, на која се најдува столица или трон.
Еве еден фрагмент од книгата на Н. Лауринкиен:
Тиха река Дунав,
Тихо езеро Дунав,
Кој е таму во езерото, Дунаве ?
Сив камен, Дунаве,
На тој камен, Дунаве
Дева седела, Дунаве
Глава рашчешлувала, Дунаве,
Власи си средувала, Дунаве“.233
Бидејќи Балтите имале балканско потекло, како и Русите, се среќавал Дунав.
Следи не се работело само за еднамиговита преселба, туку многу преселби.
Преселбите било по Варвар- Морава- Дунав...Рајна..., а и по со руски реки...
„Како и во руските песни, кои се упатени на светата река Дунав, овде има во
вид мистична реалност, која има конкретна географска димензија. Некои специјалисти сматраат дека под реката Дунав се мисли на река воопшто, оти со нејзиното
име во фолклорот се називаат и Дон и Дњепар. Према нашето гледање, тоа е веќе
231
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секундарен момент. Оти, на самиот почеток, географската и мистичната стварност
се поклопуваат.
На длабоко архаик балтичката култура укажува исто така, на многубројни
археолошки ископини, кои се однесуваат на епохата на камено и бронзено доба.
Тие типолошки се блиски со археолошки наоди во М. Азија, пред тројанскиот период, што во дадениот случај можеме да воочиме на садови, женски украси и погребни урни. Дополнителни податоци даваат антрополозите, потврдувајќи ја оваа
појава и во балтичкиот регион, на средината на II мил. пред н.е. со потекло од
Средоземјето“.
Следи заклучокот дека 100% Европа имал врска со Источното Средоземје.
„Доаѓањето на претците на Балтите, едно или повеќе племиња од М. Азија,
бил опишан во древната легенда, која влегла во хрониката: ‘Летопис на великиот
кнез Литовски и Земјатиски’. Таму се говори за римскиот кнез, по име Палемон,
роднина на Нерон, кој ги собрал своите роднини и вазали, а исто така и 500 шљахтиќи (полско племство) и тргнал во потрага за нов животен простор. Најугледни,
према летописот, биле четири рода, меѓу нив бил Рус Уљанус и рог Ектор. Патниците стигнале до устието Неман и се разместиле на територијата на современата
Жејмајтија. Понатаму, во летописот се проповеда, како тие ја поделиле земјата и
основале градови.234 По повод на оваа легенда, се изречени многу и иронични запазувања,оти сите тоа, наводно бабски приказни, недостојно било на какво внимание,
ама новите научни откритија не приморуваат да се замислиме поозбилно за основните елементи на генеалошката легенда, дури и ако не е сè во неа вистинско“.
Русите во историјата не се среќаваат до 5 век н.е.- само потоа… Па рус=рус.
„Давајќи завршен заклучок во поглавјето за Балтите, можеме да го речеме
прелиминарниот заклучок. Современото население на источнобалтичкиот регион,
имало различно потекло. Еден нивни дел со својот корен е поврзан за месниот регион а другиот дел дошол како колонизатор. Со Балти почнале да се називаат отскоро, а пред тоа се називале со други имиња. Така, во едно од истражувањата, не
се укажува дека постои чврста врска на Балтите со етнонимот ‘Венети’, мада тие
често се сретнуваат во еден ист историски контекст. Еден дел на Балтите, изгледа,
можел да се назива соВенети,ама за тоа се неопходни дополнителни прецизирања“.
Балтите, како сите Вонбалканци, се 100% Дојденци од и преку Балканот.
Бидејќи преселбите биле само со говеда, а подоцна со коњ, а на Балканот до
19 век немало ниедно вонбалканско домашно животно, Балканците се Домородци.
ДРУГИ ПАТИШТА
„Кога говориме за нови извори, секогаш мораме да имаме во вид дека тие не
се однесуваат само на пишани, тв. ‘вербални извори’. Поради тоа, не можеме да се
ограничиме на коментирање на било која книга, без обѕир колку е таа драгоцена.
Талмудизмот (некритичко усвојување на знаењето) како метода, во извесен смисол
(зависно од материјата која се разматра),235 може да има своја предност, ама таа секако не е доволна за потполно анализирање и разрешување на противречностите
кои постојат во мултидимензионалниот свет. Само опкружувањето, само природата
234
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А.Г. Кузмин, Кој е во Прибалтикот..., стр. 25.
На пр. текстовите од Талмуд или Кур’ан- прим. прев.
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на една човечка заедница и нејзината историја, мораат да бидат размотрени и од
други аспекти. Оваа метода во современата наука се назива- семиотика.236
Еден од главните упати на историската семиотика ни одредува посебна научна дисциплина- топономастика, наука за потеклото и значењето на имињата на
местата (географски, историски, имиња на народи, копна, морина, планини). Во различни времиња, многу називи на места го менувале својот морфофонетски лик, па
когакога називите на едно место, или нерадо, другчие звучат. Како на пример можеме да го внесеме Балтичко море кое се викало: Венетско, Сарматско, Скитско,
Вендско, Варјашко итн. Ист е случај и со називите на боженствата, итн.
Вистинско богатство од точка на гледиште историската топонимија, претставува ‘Географијата’ на Страбон. Тоа е единствена енциклопедија на своето време, содржина која е актуелна и денес. Истражувајќи ја топонимијата, можеме не само да ги пратиме патиштата на миграцијата на нашите претци, туку и да ја реконструираме историјата на религионите култови. Заблагодаувајќи на Страбон, денес
можеме со уверлива сигурност да ја одредиме различите древни племиња, и кој може да се вика Венет, а кој не. Пред сè, Страбон сосем јасно става на знаење дека:
Енети, Венети и Гети се- едно исто племе.237 Понатаму, од неговиот опис постанува
јасно дека Енети- не се Келтите, Галатите, Карните; не се ни Германи, ни Готи, ни
Скити. И дека (В)ЕНЕТИ претставуваат посебна етногенетска линија, и тоа самостална линија во европската етногенеза, кои само имале блиски историски допири
со другите народи, ама во нив не се ни втопувале.238 Страбон доста уверливо дава
опис на племињата како што се: Луги, Рети, Гети, Дачани, Хати (Хети), Руги, Свеви, Херуски, што ни овозможува попрецизна идентификација на нивната етничка
припадност.239
Топопнимските податоци ни помогнуваат со сигурност да ги пратиме метанастазичите движења на просторите на Евроазија, како и одредување метанастазички области.240.
Така можеме да ги пратиме миграционите поместувања од Анадолија па сè
до Скадинавија и Бретања. Тие миграциони патишта се одвивале во повеќе правцидолж Дунав и Одра, од Адриатик241 (Јадран) во Прибалтик, Грција и Понт Еуксихски“.242
Преселби биле воглавно по копнен пат со балкански животни: говедо, коњ...
Главен пат бил по долините Вардар-Морава-Дунав...По ист пат бегал и Константин Велики кај својот татко. Тој не сретнал Склавини, оти тогаш такви немало.
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Луѓето комуницираат со знаци, не само со зборови, а знакови со кои се комуницира, се најдуваат
секаде. Затоа семиотиката претставува мошне широка научна и специјална лигнгвистичка дисциплина. Таа ни дава клуч за освојување на нови знаења, со што се бави една друга наука- гносеологија- прим. прев.
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Одредница „племе“ е старински назив за „народ“- прим. прев. (Немало племиња ни народи, Р.И.)
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Како во генетско така и во антрополошки поглед- прим. прев. (Без народи немало разлики, Р.И.)
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Страбон, Дела, глава 5-7.
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Подрачја во кои било малку староседелечко население, а преовладувало доселеничко-прим. прев.
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Адриатик, према Адриа- староримски Хадрие, Атриа; италијански град во провинцијата Ровиго;
некогаш бил сосем на море по па него е названо Јадранско море- Mare Adriaticum, ама денес поради
поплава на реката Пада (река По) се најдува 26 км понатаму од брегот. Во време на доселување на
Венетите тој град бил сосем на брегот на морето- прим. прев. (адро=адро-јадро: само големо, Р.И.)
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Према „Советскиот енциклопедиски речник“, „Понт Еускински, значи „гостољубив Понт (Црно
Море)- прим. прев. (Понт - н = потонато; понт - т = понор...Простор со потон и понор до море, Р.И.)

75
Само Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени од слово.
„Најпознат пат бил ‘Јантарскиот пат’.243 Према античките извори тој прво се
протегал од Висла, потоа горниот тек на Дунав и неговата притока, а подоцна долж
притоката реката По, а према А. Абрашкин, се завршувало каде била земјата на Јадранските Венети.244 Јулие Цезар погрешил викајќи замало, сите жители на балтичкото прибрегје, Венети. До експанзијата на Келтите, кои со еден дел се состоеле
од протословени, пред епохата на освојувачката инвазија на Германите, Словените
чинеле значаен дел на јужниот брег на Балтикот“.
Цезар ништо не погрешил- тој знаел што тој тогаш забележал. Авторите од
19 и 20 век не сакаат да сфатата, дека никогаш немало етнички народи Словени и
Германи-тн.Словени говорат со еднорасен јазик,а Германите со трорасен јазик. Антрополошки останале еден ист народ.Католички Рим ги одродил од своето потекло.
„Методите на историската семиотика, фрла дополнителна светлост на историјата на Норик, древна земја, која била во состав на западната Римска империја.
Називите сродни или слични на Норик, сретнуваме од давнина. Во Мала Азија, во
време на Хетското царство бил културен центар Норик, каде нарочито се почитувал богот на олујата- ТАР, и воедно се обележувани неговите празници. Понатаму
овој култ се поврзува за име на друг бог НЕРЕЈ кој симболизирал подводен и оностран свет, ама се поврзува и за божицата НОРТИЈ, чиј култ се вкоренил во етрурскииот град Волсиниј. Но, тоа тек треба да се докаже. Исто така е извесно, дека древниот престолен град Норик бил Нореја, назван во чест на божицата, чиј храм се
најдувал во близина на Хохенштајн. Некои автори снатраат дека ова божица е со
келтско потекло. Во званичната наука се утврдил терминот ‘келто-илирски, а во тој
етнос спаѓал еден дел на Норик, потоа Венетите, Ретите, Тавријците, Бојевите и Латобиците. Овој термин е мошне според, како што се спорни хибридните ‘Келтоибери’, ‘Словенотурци’, ‘Европејци’, и сл.
Во руската литература, Норик е мало истражен. Према сведочењето на А.И.
Донченко, коментаторот на ‘Житија св. Северин’ (М. 1998), не така давно публикован во Русија, историската судбина на овој цетралноевропски регион ‘практично
не бил предмет на совесната анализа на руските историчари’.245 Во него пишеле,
ама во врска со друг проблем, Ј.К. Колосовски, специјалиста за дунавската провинција на Римската империја,246 и А.Г. Кузмин, автор на написот за Ругите и Русите
на Дунав.
Меѓутоа, значењето на Норик за Словените, доста е тешко да се процени.
Авторот на ‘Повест на древните времиња’ случајно не ја истакнал својата знаменита фраза: ‘Норци еже сут Словене’ (Норците, исто така се Словени), а на самиот
почеток на летописот, кога е збор за потекло на Словените, летописецот кажува:‘дека се од племето на Јафет’. И баш после споменување на Норик, следи опис на
ново раздобје: ‘После многу времиња Словените се слиле низ Дунав’. Совршено е
јасно, дека Норик- Словени, живееле на Алпите, пред него што тука дошле Келтите
243

Назван према фосилната смола, ќилибар или јантар; тоа е жолта, црвена или смеѓа смола на прастаро црногорично дрво. Јантар се вадел од Балтичко море- прим. прев.
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А. Абрашкин, Древна Русија, патишта на миграции, Пропаст на Русија. Москва 1999, стр. 110.
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Житие Св. Севрина, превод и коментари А. Довченко, СПб. 1998.
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Ј.Е. Колосовскаја, Ропство во Дунавската провинција, Москва 1997, стр. 120, 207, исто така Римски провинциски градови во книгата Култура на древниот Рим, том 2, Москва 1985, стр. 167.
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(во Летописот ‘Волохи’), Угри, Авари, Тјурки.247 И тука, во пределите на Алпите,
била една од прапостојбината на Словените и Русите.248
На овој изузетен важен детал во старорускиот летопис посебно внимание му
обратила коментаторката Јордана, Е.Ч. Скржинска. Таа ја проучила историјата на
тоа прашање и го поврзала на податоците на Нестор со податоците на Мартин Бракарски (VI век), кој ги поставил во еден труд: Панониус, Ругус, Склавус, Нара, Сармати. Овој додатен извор потврдува, во крајна мера географската, блискост на Норика со Словените. Тоа исто го наведува и ‘Толкова Палеја’ (Толкување на Палеја),
кои независно од ‘Повест древни времиња’ на Нестор Киевски потврдиле: ‘Норици,
иже сут Словени’- Норици се исто што и Словени.249
Самосталната област на знаења ја чини теонимијата, наука за имињата на
боговите, кои израснале од древната космогонија. Некогаш меѓу жреците постоел
специјален круг на посветени, кои чувале усмени преданија за боговите кои го
створиле светот. Нив ги сматрале првобитни претци, кои стапувале во бракови, раѓале деца, и за тоа време жреците воделе расправа. Пример таков вид податоци најдуваме во ‘Теогонија’ на Хесиод. Би можело да се наведат многу занимливи запазувања кои откриваат тајни на Триглав, Белин, Атина и други богови, кои ги споменува авторот на книгата за Венетите. Ама, овде се концетрираме само на една
група, поточно семејство на боговите. Тоа се: олимписки Зевс. Лето, Артемида и
Аполон.
Од метафизичка точка на гледиште, овие четворица богови претставуваат
конструктивни принцип на вселената: бог на небото (Зевс, Диевс, Деус, Даус, Диј)
има вертикална структура, која се симболизира со осовината (ос, осовина, односно
фалус). Зевс ја оплодува божицата- мајката Лето (онаа иста Лада, Латона). Таа оличува ѕвездано соѕвездие- Зодијак, сферен облик, а нејзин симбол се сматра прстен.
Зевс и Лето раѓаат деца близнаци: поларна божица- мечкица Артемида (Лејла, онаа
од Рожаница) и стрелец Аполон (Купал, Хопал, Дажбог) поврзан со соѕвездието
Телц (Стрелец ?) Двата близнаци се родени под поларната ѕвезда, во центарот на
земјата оса, на Крајниот Север.250
Кај Хомер и Вергилиј знаеме дека на Енеј му биле благонаклонети Лето и
Аполон, култ кој е пренесен во Централна Европа. Страбон со прецизност на географ, набројува места каде се вкоренил култот на хиперборејските богови. Посебно
е занимливо што Хомер го назива Зевс ‘пелазгиски’ и неговиот култ во Додона,
каде се најдува светиот даб, исто така го поврзува со Пелазгите, ‘најстаро племе
кое владеело во Грција. Во ‘Одисеја’ има фрагмент каде се признава: ‘Од дабот на
високата крошна, се захтева да се сослуша Зевс’ (‘Одисеја’, 14, 328), а во старорускиот еп ‘Слово за полкот Игоров’, постој место: ‘Див кличе од врвот на Дрвото’. Овој фрагмент значајно подврдува, односно дословно ја поновува значајната
фраза од Хомер.
Ова не е случајност, оти тоа го потврдуваат податоците од топонимијата и
сакралгеографијата. Од Балтичкиот регион кон средоземното острово Делос, низ
247
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Јадранот и Балканот, поминувал патот на хиперборејските дароносители, кои му се
поклонувале на Аполон. Овој пат точно ја потврдува маршрутата на миграцијата на
Енетите од М. Азија во Европа, на која му обратил внимаие истражувачот Ј. Петуков. Во својата позната книга, која така се звала: ‘Патишта на боговите’, тој ја дава
подробната реконструкцијата на протословенскиот пантеон и заклучува: ‘На тој начин, етничкиот ланец: Енети- Лоти и ланец географски: М. Азија- Енеида- Балканско полуострово- северна Италија- брегот на Балтикот- Подунавјето- северното
Прицрноморие- се затвараат. Во центарот на затворениот ланец, на огромно пространство се ширела древната прапостојбина на Словените, со култот на ЛадаЛела- Копола, која е длабоко архаична по својот карактер. Во источните, јужните и
западните погранични зони на овие области, им се поклонувале на современите’
богови: Лето. Артемида, Аполон.251
Уште една потврда на протословенското потекло се сматра распространетиот култ на Иван Купала (Аполон, Купавон), кој кај разни народи имал различни
називи. Со најархаични детали, е сочуван сè до почетокот на XX в. во Штириј, Карантанија и Словенија. Тоа е она познато палење на оган, прескокнување на оган,
вртење на огнениот точак, собирање на магичните треви и плетење на венци.Е важно да се запази дека овој култ се зачувал кај Лужичките Срби на север и кај балканските Срби на југ,252мада во извесна мера изгубил нешто од битните елементи.253
За култот на Аполон е врзан ликот Лабуд, со чие име се вика соѕвездието
‘Млечен пат’ (грч.- киков (лабуд), лат.-cykon (лабуд). Лабудови носеле Аполоновите кочии за време на зимските месеци, во подземното царство, со што се симболизирало премин во друг свет.Во ‘Енеида’ се споменува сојузник на Енеј, Купавон,
син Кикне, чија капа била украсена со лабудови перја, а кај словенските и руските
жени кика (рус. Кичкои, кокошник) е кокошник: женската украсна марама со која
се покривала главата, а кичка е старинска капа на мажените жени- сите називи за
празничните украси кои ги носеле словенските жени. Сите тие украсни марами и
капи имале небески знаци. Така, да речеме, ‘кикати’ на староруски значело ‘цвркати како птици’. Да се сетиме на ‘плачот на Јарославна’, кога осамената кнегиња јадикува во чежнеењето за мажот: ‘кано сиња кукавица од рана зора кукала’. Сите се
тоа трагови на еден јазик, на една традиција“.
Се кажува дека ние Македонците, чии мајки со милениуми кукале по мртоцот (член на семејството, пријатели...) сме биле Словени, чиј јазик бил пелазгиски.
Следи, според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Збрките настанале со тн.старогрчки (коине)- тој бил Александријски јазик.
„Поларната митологија добила свој развиток во христијанскиот лик на богородица- ‘Царица Небеска’. Не случајно една од античките скулптури, која некои им
ја препишуваат на Келтите (Иван Томажич наведува како илустрација) претставувала Богоматер која седи со два младинци (детенца) во нарачје. На римската статуа
Латон исто така, држи младенци стоејќи. Во православните иконописи и на католичките скулптури, ликот на светоносниот Син го заменил младинецот Христос, а
во Рожаницата со ангели, од двете страни.
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Ј.Д. Петухов, Патишта на боговите, Москва, 1990.
(Србија и Бугарија биле само од 19 век во Подунавјето- до 1808 година само Македонија, Р.И.)
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Календар на обичаји и обреди во погранични области на Европа на крајот на 19. и почетокот на
20. век, Летни и есени празници, Москва, 1978, стр. 143-153, 197, 215.
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За симболот на венецот може да биде исто така поврзано потеклото на етнонимот ‘вене’. Веројатно дека потекнува од архаичниот корен ‘вен’, од него во сите
словенски јазици настанале групо на зборови: ‘венец’ (во смисол ‘врска’, ‘вес’,
‘свјаз’) и збор ‘вено’ што значи ‘платити’, ‘мираз’, ‘откуп’, на пример откуп за млада, а подоцна лат. ‘venum’- продажба и ‘vendere’-254 да се продава.255 Можда од тие
зборови настанувале знаменити називи на гродви Вена, Венеција, Венета ? Во врска со тоа е и верзијата на др Бор и Шавли за потеклото на името ‘Венети’ од ‘Сло(вени)’. Сè тоа захтева посебна проверка. Навистина, овие последни два етноними
се состојат од основата СЛ+ВЕН.Во византиските извори Словени се називаат Sclavorum. Ама, кој од нив е постар ? Ако името ‘Словени’ би било примарно, тогаш
Финците и Германите нпр. северноевропските Словени не би ги викале ‘Вени’. А
така и денес ги викаат. Германите така ги викаат и Лужичките Срби, што е посведочено во лингвистичките речници“.256
Анти,Венети, Склавини и Словени се четири посебни имиња без своја врска.
Склавини е најново име, кое се појавува во Европа само од 5 век- не порано.
„Сè тоа треба тек да се провери, дури и она што е веќе познато. Понатаму,
би било целисходно да се искористат достигнувањата од областа на науките, како
што се рунологија, семиотика, етнологија, генетика, генеалогија, компаративна палеолингвистика. Обединети резултати на истражувањата на сите овие споменати
науки, буквално би ја променила сликата на сродниот антички свет“.
Никогаш немало етнички народи. Следи Европјаните биле еден и ист народ.
РЕЗИМЕ
„Трудовите на словеначките научници, Матеј Бор, Шавли и Томажич за Венетите, кои се преведени на неколку европски јазици, пробудиле огромно интересирање кај читателите. Пред нив, венетскиот проблем го занимавал само умовите
на специјалистите истражувачи. Меѓутоа публикацијата на словеначките автори,
отвориле нови проблеми и нови преспективи.
Суштината на дискусијата, во врска со Венетите (Енети, Венеди, Венди) се
сведувала само на прашање: Дали тие биле Словени или не се. Западните научници, воглавно Германците и Италијаните, сматрале дека Венеите, кои имаат древен
корен, не можеле да бидат Словени, оти последните се појавиле на историската
сцена, тек во VI в. н.е. кога учествувале во војни акции против Римската империја и
нејзиното рушење. Со тоа свое учество, тие влегле во византиската хроника, што е
за многу истражувачи претставувло ‘историска парадигма’, во врска со решавањето
на венетскиот проблем. Словеначките научници, меѓутоа, сакале во Венетите да
видат свои далечни претци, мада таа нивна намера, гледајќи строго од историска
точка на гледиште- не е сосем основано. Со обѕир на тоа дека не ја прифаќаат
мнозина научници, првенствено западните историчари“.
Венетите не биле Склавини, кои „тек во VI в. н.е. кога учествувале во војни
акции против Римската империја и нејзиното рушење“. Па претходниците на Склавините од VI в. н.е. „слетале“ од Свемирот или „изглегле“ од Утробна на Земјата.
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(Јас признавам само истогласно- коине бил македонски, а латинскиот „копија“ на коине, Р.И.)
М. Фасмер, Етимолошки јазик на рускиот јазик, том 1, Москва, 1986, стр. 290, 291.
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Велики германско-руски речник во редакција О.И. Москаљски, Москва 1980, том 2, стр. 597.
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„На основ на историските чинители и воопштувања од научната литература, денес можеме попрецизно да ја реконструираме сликата на венетскиот свет, тргнувајќи од длабока древност. Хронолошки, при решавањето на задедениот проблем, можеме да го поделиме на следните, основни, етапи:
1) Раздобје од 1200. г. до почетокот на новата ера, и историски утврдениот
датум на Тројанската војна, кога во тоа збивање се споменуваат Енетите (‘Енетои’)
во Хеморова ‘Илијада’, подоцна кај Страбон и други антички автори, кога се споменуваат Енетите кои живееле во Троада и Пафлагонија, чиј родослов достига до
Дардан, Ил и Пилеман, каде се воочува исконската врска на западните области на
М. Азија со европските Трачани;“
Хомер никогаш не постоел, а „Илијада“ била дело на Редакцијскиот одбор
на Пизистрат (6 век п.н.е.), во која се вклучени три области: Египет со магаре, а магаре во Мала Азија немало до 480 г.п.н., Бригија со коњ, говедо и јагула од Пелагонско Езеро, и Јадранските острови кои почнале да се населуваат од 6 век п.н.е.
„2) 1200. г.- VII в. После падот на Троја257 и Хетитското царство. Енетите
водени од Антенор, се преселуваат прво во Тракија а потоа на северниот брег на Јадран. Соплемениците на Енеј, главниот херој на ‘Енеиде’ (Вергилиј) и легендарниот основач на Рим, го колонизира западниот дел на Апенинскиот полуостров. Таму
се формирала цивилизацијата на Етрурците, потомци на Пелазгите и Тирените. Во
тоа време почнала миграцијата на пафлагонските Енети во Урарт, кој со еден дел
му припаѓал на царството на Ван;
3) VI в. пред н.е. После падот на династијата Тарквинија, центарот беше
пренесен на север, во регионот на Етрурија, во јадранска Венеција која е опишана
кај многуте автори, од Херодот до Тацит. Во тоа време се ствара сојуз на градови,
со развиена трговија и култура. Јадранското Венети, како и други, го освојуваат тв.
‘ќилибарни пат’, кој се протегал од Медитеранот до во Балтичкото море, кое поминувало преку Алпите, Италија, преку Норик;
4) I-VII в. Венетите живеат на широко пространство: од Централна Европа
(сведочење на Плиниј, Птоломеј, Ј. Цезар) до северозападниот брег на Балтичко
море, кое современиците во тоа време го називаат ‘Венетско море’. На исток од Дунав, во тој период се појавува племети Анти, кое према мислењето на готскиот историчар Јордан, припаѓаат на западните Готи. Антите продираат од јужниот Буг до
средниот тек на Дњепар;
5) V-VII в. Заблагодарувајќи на масовното движење на варварите (Авари и
Хуни), Антите во сојуз со сродните словенски племиња (Склавини) продираат во
областа на Римската империја. Тие ја освојуваат Илирија, северна Италија, Рим, за
што подробно е опишано кај Прокопиј Цезаријски и други византиски историчари.
Племето Вандали, роднини на Антите и Венетите, водени со словенски и германски војсководач, тргаат понатаму на запад, успут војувајќи, поминуваат низ Шпанија и во северна Африка и образуваат Вандалско царство;“
Антите, Венетите и Склавините се тн.Словени, но не Словени-според слово.
Монголите- Вандали носеле и Домородци со пелазгиски=тн.словенски јазик.
Готите како Монголи се превезувале со коњски коли- тие биле само коњари.
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Тројанската војна се водела негде во раздобје 1350. и 1100. пред наша ера. Према Хомер оваа војна траела 10 години. Податоците се презамени од Енциклопедија ЈАЗУ, 8 том, стр. 302 и „Сов.
енциклопедиски речник“, стр. 1372. М. 1989.- прим. прев.
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„6) VII-IX в. Словените кои Германите и Финците ги називаат Венети, Венди или обично Вени, ствараат на широк простор на Европа, од алпските долини и
целиот тек на Дунав, до шумовитите предели и пространи степи на источноевроската равница- свои градови и кнежества. Државниот сојуз на Хорутаните, Чесите,
Моравците и Лужички Срби, на чело со кнезот Сам (средина VII в.) кој бил Словен,
се распаднал под притисок на Германите. Балтичките Словени, на чело со полулегендарниот варјашки кнез Рјурик,258 ја утврдиле својата власт во новгородска и кијевска Русија, каде живееле Словени, Полјаци, Кривичи, Вјатичи и други им сродни племиња;“
Само Анти=Анти,Венети=Венети,Склавини=Склавини и Словени=Словени.
Следи имало само тн.Словени Повеќебожци и тн.Германи Христијани, а германизирањето со германски јазик започнало од 2/2 на 19 век- без етнички народи.
„7) X-XII в. На јужниот брег на Балтикот, каде живеат Померани, Вари и Руги, почнала да се развива Венетска цивилизација. Тука настанале религиозни центри (Аркона и Петра) и процветале трговски градови- Волин (Венета), Старград
Шќецин, и цел тој регион бил познат како- Виндланд. Помораните (поморски Венети) водат стално војни со Германите, Германите, најпосле, остваруваат победа и
ги рушат словенските градови;“
Па имало само борба меѓу тн.Словени Повеќебожци и тн.Германи Христијани. Христијаните уништуваат и рушат сè повеќебожно,а и рушат пагански градови.
„8) XIII-XV в. Во Централна Европа, се воспоставува господство (власт) на
германските кнезови, кои тоа го постигнале со помош на католички Рим. Во тоа
време, војно-монашката хорда259 продирале од запад на Полска, Пруска и Литва; од
исток, руското кнежество го опустошила монголско-татарската хорда и номади.260
После распадот на тв. ‘Златна хорда’ и освојувањето на православниот Констанстинопол (Цариград), турко- муслиманите ја започнаа борбата за превласт над Словенскиот свет“.
Тн.Словени станале Христијани „со помош на католички Рим“- со латински.
Значи, само од Запад само со католицизмот тн.Словени се христијанизрале.
„Од методолошка точка на гледиште треба да се одвојат и расветлат следните поважни моменти. Прво, Венетите првобитно живееле во Европа; второ, со
тек на повеќе милениуми, тие повеќе пати се преместувале од едно на друго место;
третто, дека ги зачувале најосновните принципи на својата родовска заедница; четвртто, Венетите биле наследници (веројатно) на древната цивилизација- ВИНЧА,
Арате и/или Хипербореја, за која е поврзан култот на олимписките богови (Зевс,
Лето, Аполон и Артемида), а исто така и наследници на Етрурско-Пелазги. Во епосот на бронзеното доба, тие имале веќе развиена религија, култура и економија. Со
текот на својата експанзија, Венетите основале на периферијата на протословенскиот свет, градови- колонии (Троја, Рим, Венеција, Винет). Овој вид колонизатори
имале особина на историски профил; биле творци на оригинална, автентична култура, која имала свој одраз во ликовите на херојите попат: ЕНЕЈ, ОРФЕЈ, САДКО,
ВЈАЈНЕМЕЈ“.
Антите и Венетите северно од Балканот... се шират по падот на Македонија.
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Рјурик, Синеус, Трувор, именуван за руски кнез, IX-XI в.- прим. прев.
Поточно: бесловенска руља !- прим. прев. (Па тн.Словени биле само едно: Повеќебожци, Р.И.)
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Скитачки чергари- прим. прев.
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„Значи, ВЕНЕТИТЕ- НЕ СЕ СЛОВЕНИ, туку: НАШИ ДАЛЕЧНИ ПРЕТЦИ.
На метаисторискиот план, од нив потекнува вистинската, генеалошка линија Словени. Значи, ВЕНТИТЕ- НЕ СЕ КЕЛТИ, НЕ СЕ НИ ГОТИ, НИТИ СКИТИ, НИ ГЕРМАНИ, НИ СКАДИНАВЦИ, НИ ГРЦИ, НИТИ ФЕНИЧАНИ. Туку: САМОСТАЛНА ИСТОРИСКА КАТЕГОРИЈА. Ова тврдење може да биде од изузетно значење. Оти, од неа проистекува заклучокот: НЕ БИЛЕ НИ ИНДОЕВРОПЈАНИ, ни
‘Евроазијци’. Па кој тогаш биле ? Од антрополошка точка на гледиште: ЕВРОПЕИДИ; претставници на белата раса и- носители на нејзината цивилизација.Оваа најстара заедница, можела да постане уште во V-VI в, читав милениум пред нашата
ера, кога имале свој сопствен лик“.
Никогаш немало Словени,а Русите за Словени се изјасниле дури 860 година.
„Се разбира, во текот на повеќе милениуми, нашите претци повеќе пати се
мешале со соседните племиња и го трпеле нивното влијание. Династички бракови,
исто така, довеле до мешање на крвта. Пред сè, под името Венети, во разни историски епохи, биле претставени со различни етноси. Мада тоа е значи дека не биле роднини и дека немале наследници. Оти, до денешен ден, е зачувано не само името
Венети, туку и многу други особености на нивната заедница. Се случувале мешања,
деградација и нестанување, ама, тоа не значи дека мораме сега сосем да се одрекнеме од венетското наследство“.
Раса=народ=јазик: Белците стигнале во Јапонија- денес крвна група А 38%.
„За ренасансата на Словенството, ни е неопходно свесно, прилежно освојување на нивното благо. Понатаму, изучувањето на Венетите мора да биде построго.
Користејќи се со најновата метода компаративна културологија, семиотика, антропологија, генетика, ние на овој проблем ќе му приодиме диференцијално. Исто така, ние ќе ги одвоиме имињата на етносите од неговиот главен носител, етнос од јазикот, една епоха од друга, како би можеле попрецизно да го проучиме нашето минато. Благото на Венетите тек ќе преговори“.
Венетите како народ биле само Белци со пелазгиски=тн.словенски јазик.
РАСА=ЈАЗИК=НАРОД
Во примедбата на преведувачот, на стр. 77, се наведува: „Еден од храбрите
истражувачи на таа длабока древност бил Локамануа Кахарај Бал Гангдахар (18561920) во книгата ‘Артичка прадомовина на Ведите (The Arctic Home in the Vedas
being also Key to the Interpretation of May Vedic Texts and Legends“.
WATCH TOWE BIBLE,261 на стр. 202, пиши: „Во деновите на Ное, вели Библијата, еден голем потоп го покрил највисоките планини на Земјата и го уништил
целиот човечки живот кој бил надвор од огромната арка што ја изградил Ное (1.
Мојсеева 7:1- 24). Многумина се потсмевале на овој извештај. Сепак, на високите
планини се пронајдени морски школки. А еден понатамошен доказ дека во не толку
далечно минато се случил потоп од огромни размери е големиот број фосили и лешеви наталожени во заледените, калливо талози. The Saturday Evening Post забележал: ‘Многу од овие животни биле совршено свежи, цели и неоштетени и сè уште
стоеле или барем клечеле во исправена положба... Според нашиот претходен начин
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на размислување- ова е една навистина шокантна слика. Големо стадо, добро нахранети животни кои не биле посебно создадени за крајно студени услови, спокојно се хранеле на сончевите пасишта... Наеднаш сите загинале без некаков видлив
знак на насилство и пред да можат дури и да го проголтаат последниот залак храна,
а потоа биле брзо замрзнати, а тоа толку брзо што секоја клетка на нивните тела е
совршено зачувана’.
Ова се совпаѓа со она што се случило во големиот потоп. Библијата го опишува со овие зборови: ‘Бликнаа сите извори на големата бездна и се отворија окната небески’. Поројниот дожд ‘се засилил на земјата’, без сомнение, придружен од
студени ветрови во поларните региони (1. Мојсеева 1:6-8; 7:11, 19). Таму промената на температурата би била најбрза и најдрастична. Со тоа, различни облици на
живот биле проголтани и зачувани во замрзнатата кал. Таков можеби бил мамутот
што го откриле ископувачите во Сибир, кој се гледа на придружната илустрација.
Во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, неговото месо можело дури и да се јаде кога било одмрзнато“.262
Белците немала врска со северните простори, кои биле под мраз, туку со југ.
Бидејќи флората и фауната во Индија, што важи и северно од Дунав со Црно
Море,немале врска со белата раса,таа била повлечена во Средоземјето-во Левантот.
Павел Тулајев, на стр. 96, вели: „Се покажало, дека покрај Хатуша (древне
престолнина на Хетите) потоела Нес или Канес; во густо населената Анадолија постоеле и други градови и држави, каде живееле претците на Европејците. Едно од
нив бил племенскиот сојуз Арцава, која го обединувало регионот Напал, Мир, Кувалиј и Вилус. Таму се говорело со јазик сроден на хетитски: палајски и лувијски.
На север на полуостровото постоела земја Асува (можно е дека од тоа име произлегло името- ‘Азија’) а на југ- горна Лука. Митологијата на локалните племиња
имале слични црти со староиндиската и протогрчката. Тоа особено се исполило во
култовите на боговите Пирвас, Сиват, Јуре и Таре (Тархунтас). Храмот на богот на
бурата, Таро, кој се најдувал во градот Нерик, измеѓу Палое и Хате, баш во тоа место Страбон ги сместил Пафлагонците и Енетите“.
Се кажа: „Митологијата на локалните племиња имале слични црти со староиндиската и протогрчката“. Нивно средишно мести било Средоземјето со Левантот.
Самиот поим Средоземјо означува дека тоа било средина на сите збивања.
Левант се објаснува со левант- н = леват - в леат + в =лева, со вода налева.
Бидејќи таму со одгледувале домашни животни, од чумата на говедото и грипот на свињата, кои кај Белците предизвикале маласипаница и грип, била создадена крвна група А која била вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија.
Најпрво се населиле најблиските простори на Левантот, па се продолжува
кон Исток сè до Јапонија. Па Јапонците имаат висок удел на крвна група А- 38%.
Бидејќи Белците се селеле на околните простори, а потоа и далечните, тие со
себе носеле домашни животни (коњ, говедо, свиња, овца, коза итн.), како и житарици и мешункасти растенија (грав...). Следи да се создаде иста сорта грав кај Инд и
Нил, што го забележал Александар Македонски. Од него произлегла и сојата. Бидејќи неа монголската крвната група В не ја поднесува, таа била пренесена со Белци.
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Е прикажана илустрација: „Замрзнат мамут откриен во Сибир.После илјадници години, во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, а неговото месо можело да се јаде кога било
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Бидејќи Јужна Африка била споена со Индија, гравот го немало во Африка.
Како што било со гравот, исто било со други мешункасти растенија, ама и житарици. Ваква била и пченката која се сретнува во ...Далмација, а пченката во Америка,
која била споена со Африка, ја имало во Западна Америка каде стигнала флотата на
Александар Македонски. Таа со себе понела многу растенија, традиции, писма итн.
Бидејќи Африка ја имала само кокошката бисерка, таа немала домашни животни кои биле поврзани со белата раса. И Америка ги немала оние на Белците.
Следи азиско- афрички биле слонот, биволот, камилата, магарето... Ова говори дека темните раси имале заедничко потекло од пред да имало континенти.
За коњот се тврди дека тој не бил балкански. Бидејќи на Балканот имало домашни животни, а не северно од реката Дунав со Црно Море, од Балканот коњот и
таму бил пренесен и тоа со Белци, никако на Монголи. Ова се потврдува и со доказот што Индијанците не го познавале коњот, а според влакноста тој е како говедото, а не како биволот. Следи Белците биле обрастени по телото, а не Монголите.
Во прилог бил конопот со кого уживале Скитите, но не на југот со лен. Видна била генетско- географската поврзаност на конопот со темниот чај, а ленот со
житарици и мешункасти- овие, како коњот, од југ биле однесени северно од Дунав.
Во тн.византиски записи се чита дека северно од реката Дунав со Црно Море биле коњари, но не говедари, никако свињари. Следи свињата и не се обожувала.
Павел Тулајев, на стр. 80, пиши: „Авторот на книгата на ‘Индоевропската
прататковина’, професор А. Софронов…Важно место во оваа книга зазема изучувањето на културите на стариот свет- ‘културата на Винча (средината на V-IV мил.
с.е.) која е постара од Месопотамија, Нил и Инд’…“.
Бидејќи Подунавјето ñ припаѓало на Егејската култура, која била наследство
на белата раса за време на ледено доба на Левантот, а Винча „е постара од Месопотамија, Нил и Инд“, се потврдува, Белците се прошириле во Индија и Јапонија.
Следи се измислило Европјаните, иако Европјани се бели, а Индијци темни.
За да се потврди дека Европјаните имале Источносредоземско потекло се
продолжува со она што во книгата на Павел Тулајев од редакцијата е додадено- неговата книга завршува на стр. 169, па следи додаток за Винчанско писмо и откритие на Радивоје Пешиќ, од стр. 170. Од стр. 176 има слики: на стр. 178 се Предмети
на Лужичката култура,а на следната стр. 179 Погребни урни: 1) Прусија, 2) Гдањск,
3) Троја, 4) Етрурија, 5) Рим и 6) Померанија. Па тие сличат на од еден извор, што
може да се спореди со некои предмети од претходната страна. Тоа може да се види
совпаѓање со на стр.180 Археолошки наоди од антички Норик, што посебно се забележува со наоружениот војник кој на шлемот има перасти, како што носеле и
„тн.поморски народи“,263 всушност само „поморски наредби“ како во Далмација, а
до денес Далматинците биле и останале најпоморци. Па тие биле Венети и Илири.
Истото се гледа и на стр, 182 Надгробен споменик на владетелот Авлес Белускес од Ветулониј, 7-6 век пред Хр., како и во претходната слика перестот продолжува со опашка, а Повеќебожците биле долгокоси, поради што ја поврзувале косата, како денес православните владици..., во чие православие има мноштво повеќебожни традици. Меровингите, претхоиници на Франките, како Повеќебожци имале моќ во долгата коса. Кога тие почнале да се покатоличуваат, косата ја стрижеле.
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Eberhard Zangger, Ein neuer Kamp um Troia, Droemer Knaur, München, 1994, на стр. 25 и 81 е борец
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Од наведените слова и имињата Авлес=а влес=в лес- леска, Лесиос, Белускес=Белискес и Ветул он или Ветил он- он=ан само тн.словенски суфикс=су пик с.
Стр. 183 Крчаг од Етрурија со натпис на плеќите змија, 7 век пред Хр. (Рим,
Музеј Вила Ѓилија). Тој сличи на претходните слики, а змијата била и египетска и
бригиска, а египетското и бригиското говедо било со потекло од Левантот, само бригиското имало понатамошен развиток, дури еднобојно, што било и низ Европа.
Стр. 184 се Ретијски натписи на еленски рогови- сличи на бригиско говедо.
Стр. 185 Таблици со сличности на винчанското, етрурското и латинското
писмо. Сличноста била само источносредоземноморска со свој развиток во Левант.
Белците биле еден ист народ со еден ист јазик, исти традиции, обичаи итн.
Радослав Катичиќ,264 на стр. 8, пиши: „Тука треба да се рече нешто за тоа зошто јазикот и генетската јазична сродност во ова истражување се така битно важни...Тоа е свето знаење. Индијците кажуваат Веда...“.
Стр. 9: „Кога се разматра само содржината...па кога би се говорело за светите текстови на непокрстените Словени најрадо нешто слушнале и за верувањата на
мексиканските Индијанци или за старите на Египет и Месопотамија...“.
Стр. 13: „Во индоевропски јазици...Ама во податоците за митовите и верувањата на оние кои говореле со исти тие индоевропски јазици никако да се најде
трага на некој првобитен индоевропски Олимп, а тој се трага во ним оти под влијанието на класичната наобразба на раните истражувачи заправо во хеленскиот
Олимп виден најдобар зачуван состав на индоевропските митови и верување како
што во санскрит испрва се видел најдобар зачуван состав на индоевропскиот прајазик. На таков пристап не успеал дури нити кога се работело за индиските Веди,265
иранската Авести или за севеногерманската Eddi, со богати и добро зачувани врела,
а камо ли за оскудните податоци за славенското паганство. Славенскиот ‘Олимп’,
уз сите покушаји, не можел да се најде оти сличен на хеленскиот никогаш немало.
Го нема нити во Веда, како год таму се јавуваат многу богови и нивни имиња.
Споредбената митологија, како што првобитно била заснивана, со тоа не можело
ништо да се постигне, како код тука е подударен називот за ‘Небо отец’ во ведската индиска, грчката и латинската во прв мах обеќавал многу (Dyāuh pitá: Zeùs patêr
: Iuppiter)“.
Стр. 199: „А да се подигни поединечен настан на највиско ниво на скровитото митско устројство на светот, не треба да се знае. Затоа врачот во рускиот народен говор и го вика ведöн, што ќе рече ‘оној кој знае’. А индоевропски глаголски
корен од кој е изведена таа словенска именка е ист како оној кај е индиската Veda.
Верски пак предоџба на која е заснована таа чаролија потполно се складни со оние
на кои се темели помната разработена и нам далеко позната брахмана обредност.
Не може озбилно да се двои за тоа дека тое е зедничка индоевропска баштина. И
поново ни се оцртува на дофат на раката Верковиќевата Веда Славена“.
Следи Белци не биле канибалисти, а такви биле темните раси.
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Radoslav Katičić, Božanski raj, Mošćenička draga, Zagreb, 2008.
За тоа види Јежиќ, 1987.Таму може да се разбере (стр. 46-47) како тешко било да се вопостави текстовна подударност измеѓу индиската Ргведа и хеленскиот еп кој навистина поуздано сведочеле за
индоевропската сакрална поезија. Тие пак подударности покажуваат како најстаро познато индиско
предание е блиско на таа поезија од најстарата нам позната хеленска. Секако, поузданите резултати
на таквите истражувања остануваат оскудни. ( Врска со Гилгамеш- бокал/коњ, Центар Левант, Р.И.)
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Роберт Гревс,266 7. Свргнат Крон:
„2. На Крит мошне рано почнале со јаре да ја заменуваат човечката жртва;
во Тракија тоа било машко тело, кај Ајолјаните, кои го почитувале Посејдон, ждребе, ама во зафрлени краишта на Аркадија деца уште секогаш се жртвувале па и ги
јаделе, дури и во новата ера. Не е најразјаснето дало елијтскиот обред бил канибалистички или, бидејќи Крон бил Титан на кому му била посветена врана, враните
ги хранеле со умрена жртва“.
Значи, почнало со човечки жртви само во најново време- после 6 век п.н.е.
Онаму каде делата на тн.Хомер не биле познати, уште немало канибализан.
Радослав Катичиќ, стр. 262, пиши: „Пишејќи за религијата на Словените
Прокопиј уз останатото го кажува ова: ...‘Мисли дека е еден бог, кој е творец на молњата, тој е сам господар на сè, и му се жртвува говеда и сите жртвени животни’.
Во светло на таа Прокопиева вест добива посебно значење рускиот обичај
селската општина за заеднички трошок 20. јули, на Илинден, да заколи и скува бик
и тогаш со него заеднички да се погости (тв. братчина). Ако св. Илија interpretation
Christiana на Перун, словенскиот бог громовник, се наметнува заправо претпоставката дека тој обичај е остаток на говедовата жртва на ‘творецот на молњата’ за кој
пиши Прокопиј. Колку неговата вест ни помогнува да го разбереме тој обичај, толку тој ја потврдува нејзината вистинитост и поузданост на Прокопиевите извештаји
за верата на старите Словени“.
Не случајно во Македонија на свеченост се жртвува бик, но ништо човечко.
Стр. 259: „Во македонското верување за грмовината се кажува свети Илија
кога ја напаѓа ламјата (неман): ќе фрли ... стрела- сос острила од камен- и ако го погоди, ќе го трешчи...“. Следи се работе Зевс, на руски Перун. Тој бил еден ист бог.
Во Америка со Перун (Перугија/Перузија=Перу...; Русија-Прусија-Борусија)
до Перу и Инки како инка + в = винка=винк а: винк - н = вик + кинг = викинг: вик +
т = витк=витко, виток, а такви се фјордовите или мали заливи.
Секој град имал свој Баал (господар) или градски бог. Баал во Тир се викал
Мелкарт, како Херкул (спореди со на Викинзите, Миклагард). За Косидовски, „Феникија и Ханан претставувале заедничка религија и етничка област. Хананските народи претежно претежно говореле со фенички јазик или на некој мошне слично неречје“. Феничките религиозни епови живо потсетувале на Хомер.
Херодот пиши дека на Персијците, Јонците и Дорците имињата завршуваат
со с. Ова може да се види и кај Бригите=Брзјаците: Кироски=Кир ос ки-завршеток.
Пак, Херодот пишел на јонски. Па следи на крај во 5. ст,пр.н.е. тв. темносин
алфабет, со кој се пишело во Милет (јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал заедничко писмо на сите Грци
Илијада била пишана со бригиски говор со ит=ет, па на јонски и на коине...
Бидејќи во Месопотамија до со Египет живееле две раси Белци (Пелазги) и
Црнци (Семити) имало дворасни јазици: арамејски и староегипетски јазик.
Од арамејски произлегол новоперсиски, а стариот се задржал до 515 г.п.н.е.
Пак, од староегипетски бил македонскиот Птоломејов Александријски јазик-коине.
300. година, во Александрија се работело на составување на првата граматика и првиот речник на коине.Следи преведување и пишење на дела на коине во 3 век п.н.е.
Меѓутоа, авторите повеќерасните јазици ги нарекле индоевропски јазици.
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Павел Тулајев, на стр. 92, вели: „Меѓутоа, А. Немировски не ја прифаќа хипотезата на своите колеги од словенските земји, како и ‘мнозина етрурсколози’ (првенствено западните). Тој сматра дека јазикот на Пелазгите ‘не припаѓа на индоевропската група на јазици’. Етимолошката метода тој ја наслонува на словенската лексика и граматика, те сматра дека таа е погрешна, мада не исклучува, во принцип
по рано достигнување на компаративната палеолигвистика“.
Бидејќи „јазикот на Пелазгите ‘не припаѓа на индоевропската група на јазици’ “, се потвдува, пелазгискиот јазик бил еднорасен јазик. Следи „Етимолошката метода тој ја наслонува на словенската лексика и граматика“.
Коине како индоевропски бил дворасен јазик на Пелазги и Црнци (Семити).
Ова мора да се дообазложи: Како што за време на Птоломејците бил реформиран староегипетски и се дошло до коптски јазик кој бил пелазгиски=тн.словенски, истото се направило и за време на македонската династија. Таа го задолжила
Константин Филозоф тој да го реформира коине и се дошло до тн.старословенски.
Павел Тулајев, на стр. 90, пиши: „Еден од првите, кој обратил внимание на
длабоката старина на инодоевропската слоевитост на старогрчкиот јазик, бил бриљантниот В. Георгиев. Тој најдобриот слој, тој го називал ‘праилирски’, а потоа пелазгиски, према аналогијата на српскиот научник Милан Будимир, кој ја истражил
и проучил пелазгиската топонимија во Италија, Анадолија, Илирија и на Кавказ.
При тоа, Георгиев типолошки го поврзал тој слој со хетитскиот, споредувајќи го со
протоалбанскиот и ерменскиот“.
Според Херодот, Ерменија и Анадолија ги создале Бригите. Бриги биле во
Епир, доказ и со бригискиот симбол богот Арес- јарец кај Пир и тн.Скендербег.
Хан, Јохан- Георг267 пиши: „Уште ми останало да го видам пределот Мат“...
„како што од Тирана низ Маќ (Мат, Р.И.), дојдам во Скадар. Жителите на оваа долина се викаат Маќанци. Тоа што и Иродот споменува некакво име Маќанци- многу слично ми се направи, оти вака исто се вика и некое место во Персија и Ерменија; поради тоа во моите ‘Alban. Stud.268’ сум направил сравнување. Освен еднаквиот
облик Албанија и овде и таму ние го наведуваме пределот што се вика Хотењ и
Елиманјс; дали таму пределот Болбене овде езеро Болбе, таму реката Арсенија и
Хет Арзрум овде во Албанија- Арзен. Ова сложување ме натерало на мислата, таму
(во Азија) биле собрани старински приказни за сродството на Ерменците со (пелазгиските) Тесалци, сосема не се баш без историска основа; тоа во толку повеќе, во
колку оваа приказна се поклопува со денешните приказни Апхаза (Abchasen) на
Кавказ...“.
Ерменскиот јазик бил црковен, превод на Библијата, со коинско- персиски
удел: Анадолија за област тема=тима (темар=тимар)- Ерменија сатрапија со сатрап.
Пак, албанскиот не е јазик на еден народ, туку на четири народи, што се чита кај Густав Мајер: грчки, романски, словенски и татаротурски. Очигледна врска.
Само денешните македонски зборови имале подолг развојен период отколку
во персиски и коине. Токму и затоа македонските зборови се (многу) подолги итн.
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Кавендиш- Линг, на стр. 140, наведуваат подмаслов: „Избеглици од Троја“:
„Со времето Римјаните дошле во допир со Грците чија култура зачудно ги
дојмила, ама во однос на која се покажувала становита амбиваленција- и посакале
да го поврзат своето потекло со грчката традиција. Приближно околу 300.г.пр.н.е.
колал мит за тоа како Тројанците побегнале да би го избегнале разорувањето на
Троја, и се настанале во Лација, покраина јужно од Рим. Замислениот датум кога
тоа се збило бил четвртото столетие пред основање на Рим и настанот се поврзал со
основањето на градот Алба Лонга, од кој настанал Рим, а раздобјето измеѓу тие два
настани на подрачјето се наставале митските претци на аристократијата“.
Па латински јазик на Лив Андроник 240 г.п.н.е.- тој бил Грк, а не Римјанин.
Х.Н. Брејлсфорд,269на стр. 151, пиши: „Од народите...Грчките колонии никогаш не биле нешто повеќе од трговски центри долж брегот, и она што било грчко
во древно време, грчко е и денес. Не постои доказен материјал дека внатрешноста
воопшто некогаш била населена со рурално грчко население. Со римското освојување настапило долг период во кој двата јазика и двете цивилизации меѓусебно се
бореле за превласт. Воените колонии биле распрскани насекаде и ова втемелување
на латинските градови се случило само по безмислосното уништување и искоренување на постарите грчки градови, чии жители биле продавани во робје...Еден
византиски писател значајно забележува дека Тракијците никогаш не го сакале
многу грчкиот јазик, додека пак латинскиот го учеле со леснотија (Prisci, ‘Historia’,
p. 190). До шестиот век латинскиот јазик станал јазик на значаен дел на Епир, Македонија и Тракија. Ние сме навикнати за Византиската империја да зборуваме како да била грчка Империја. Таа одвај и да се здобила со национален карактер сè до
почетокот на сопствената долга, последна агонија...“.
Се наведе: „Не постои доказен материјал дека внатрешноста воопшто некогаш била населена со рурално грчко население“.
Ова потврдува, дека коине (тн.грчки) никогаш населението не го говорело.
Па како тоа него ќе го познавало кога коине бил Александријски Птоломејов јазик.
Се кажа: „додека пак латинскиот го учеле со леснотија (Prisci, ‘Historia’, p.
190)“. Ова говори дека латински бил службен, а никако македонскиот. Еве доказ:
Продолжение, на стр. 152: „...Јустинијан бил, всушност словен...Латинскиот,
покрај тоа, дури и во времето на Јустинијан бил доминантен службен јазик на кој
биле напишани неговите значајни законски кодекси“.
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го
говореле својот варварски јазик“.
Бидејќи службен бил латинскиот, никаде го немало коине. Тој станал христијански, а населението си говорело само на народен- варварски=пелазгиски јазик.
Јордан пиши за Антите и Склавините: „Едни и други имаат заеднички јазикварварски...“. Пак, варварски=пелазгиски=тн.словенски на кој творел дури Платон.
Павел Тулајев, на стр. 58, пиши: „Занесен со историјата на писменоста на
Венетите, др. Владимир Павшиќ (Матеј Бор му е партизански псеудоним) открил
една симетрична таблица на зборови, каде јасно и читко се воочува композиционата закономерност. Научникот покушува да ја прочита таа таблица, уз помош
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учебникот за венетски јазик, на авторите Giovani Batista Pekergrini и Michela Legen.
Исходот бил разорувачки: ни италијанските лингвисти, ни фанцуските лингвисти,
не дале клуч за дешифрирање на загонетниот текст...“.
Бидејќи коине и латински биле дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци
(Семити), што важи и за нивните вулгарни (народни) јазици (еладски, италијански,
француски...), како и со готски троарсни јазици, со нив задоволително не може да
се одгоненти пелазгискиот=тн.словенски јазик.Таков бил венетскиот=тн.словенски.
КЕЛТИ БРИГИ И ЕВРОПЈАНИ МАКЕДОНЦИ
Павел Тулајев, на стр. 76, наведува: „Современата наука ни отвора можност
на сумирање на археолошките податоци од целиот евроазиски континент за период
од 10.000 години, како со сигурност би ја продолжиле нашата понатамошна анализа. Ние замаглениот појам на древноста ќе го поделиме на прецизна хронолошка
етапа. Прво, ќе почнеме од библискиот Велик Потоп (10 милениуми пред н.е.) до
Тројанската војна (околу 1200 г. пред н.е.) од падот на Троја, VII в. (Хомеров
Илион) до основање на Рим (VIII в. пред н, е), од стварање на Рим до Христово родување, и од Христово родување до основање на словеноруската државност на
Рјурокович (IX в.)“.
Па еврејскаста историја била присвоена египетска историја, дури на Хиските со бригиски коњ.И затоа погребната кола за фараони ја влечеле бригиски говеда.
Следи ниедно лице од Библијата нема доказ/наод,затоа што тие не постоеле.
Историски имало Бриги (г=ж=з) и Македонци, но никако Библиски Евреи:
Н. Вегнер, на стр. 52, пиши: „...Хомер го познава брегот на Егејот и јужниот и западниот брег на Грција до Итака, понатаму малоазиските предели Фригија,
Мизија, Лидија и Карија, Кипар и важните градови во Феникија и Египет. Во Одисеј се проширува географскиот хоризонт до на Сицилија, Италија и Либија, додуше
во нешто пустоловински претстави, кои се засноваат на соопштувањата на феникиските морепловци...“. Овде никаде нема ништо еврејско- Евреите тогаш ги немало.
Радакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) ја создал Хомерова „Илјада“.
За доказ дека немало било какви Евреи, нив Херодот никако не ги запишал:
II- 104: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи самиот до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакав да разберам, ги
прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се враќаат во спомените на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа дека тие Колхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по тоа
што тие се со темна кожа и кадрави коси. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и
други има такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите,
Египќаните и Етиопјаните отсекогаш се ги обрежувале срамните делови. Феникијците и Сиријците, оние во Палестина, самите признаваат дека тоа го научиле од
Египќаните, додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката Партениј, а и Макроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го примиле
тој обичај од Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па излегува дека тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од
овие народи, Египќаните и Етиопјаните, кој од кого го научил, не можам да кажам.
Во секој случај, тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога до-
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аѓале во допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено сите Феникијци, кои
тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги
обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна“.
Херодот ги навел сите кои се обрежувале- никаде ги немало само Евреите.
Дејвид Ливингстон, на стр. 32, кажува: „...Но, сè до 4 век п.н.е., Грците немале никакви сознанија за Евреите...“- 4 век п.н.е. бил век на Филип и Александар.
На Плутарх и други книги за Александар Македонски ги нема Евреите.
Во Фридрих Либкеров Реаллексикон,на стр. 508, стои: „Јудејско- хеленистичка литература. Таа почнува со преведувањето, преработување и дополнување на
С. Т. (Библија), на која така им се додадени ред на апокривни ракописи. Ама не недостасуваат историчари на почнувањето на јудејството, напр. Деметриус, Еуполемос, Атрапанос,Јозефос, не на филозофите како Аристобулос и подоцна Филон...“.
Токму за Евреите почнало да се знае по смртта на Александар Македонски.
Само со околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите на
свечено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони на Мојсиеви“.
Следи Библијата не била од Евреји, туку таа била напишана за да има Евреи.
На масонскиот нож има слова ЈОБ, кое го означувало Јехова, Озирис и Баал.
Па бидејќи Јехова бил еврејски, а Евреите во Европа биле познати во римско
време, очигледно е лага дека во Европа било што масонско имало пред новата ера.
Во Европа со крстносните војни се плачкала тн.Византија- следи масонство.
Павел Тулајев, на стр. 162, пиши: „Поларната митологија добила свој развиток во христијанскиот лик на богородица- ‘Царица Небеска’. Не случајно една од
античките скулптури, која некои им ја препишуваат на Келтите (Иван Томажич наведува како илустрација) претставувала Богоматер која седи со два младинци (детенца) во нарачје. На римската статуа Латон исто така, држи младенци стоејќи. Во
православните иконописи и на католичките скулптури, ликот на светоносниот Син
го заменил младинецот Христос, а во Рожаницата со ангели, од двете страни“.
Следи не само што Исус бил Хорус, Кришна, и Богородица била Бригијка.
Според Псаметих (7 век п.н.е.), Фригите биле постари од Египтјаните- ф=б.
Атињанинот Пизистрат (6 век п.н.е.) го задолжил својот Редакцијски одбор
кој го создал Омер (првото х Бригите не го изговоруваат). Се дошло до тн.Хомер.
Во Илијада се говори за говедско месо, а Троја била говедарска и коњарска.
Во неа се говори дека „цветната ливада на Арг, пасишта на диви коњи“.
Шлиман дошол по втор пат годината 1874. Пред единаесет години тука застанал
кога бил на пат за Италија и Троја.Ливада на која во херојско доба растел шафран и
ружмарин сега биле пусти и запуштени. На нив растела само мршава трева за овци.
Се забележува дека на тие простори немало шафран, како што било и е на
Балканот. Па како таму шафран ќе има-ло, кога тој бил на Арапскиот Полуостров...
за како исхрана и лек, а тој оттаму се проширил и денес го има сè до со Турција.
Ова објаснува дека Илијада била дело од просторите на шафранот, каде било и магарето, но никако во тн.Шлиманова Троја која не е за коњ и говедо. Па
просторите за смокви и маслински не биле за говедо, никако за коњ, нити за свиња.
Радослав Катичиќ,270на стр. 19, пиши: „Како пример добро може да се разложи како е Нодиловиот истражувачки постапок и како валја да се оценуваат неговите резултати се нуди она што пиши за трагите на индоевропскиот мит за близна270
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ците коњаници, синови на Небото, изворно коњолики боженства, во усмената книжевност, заправо на епското песништво, на Србите и Хрватите...“.
Стр. 20: „Индоевропски мит за близнаци, или дури со самите коњи, добро е
потврден. Тоа во Ргведа се боженските коњаници Ашвини, заправо два Ашвини,
како тамо карактеристично се споменува во двојина, близнаци, кои се јавуваат на
небото во островото пред Зората и навечер кога сонцето запаѓа, па во хеленскиот
мит Диоскури, близнаци Кастор и Полидеук, коњаници, а во германското предание
синови Одинови Балдр и Hemoðr во нордиската Eddi, двајцата коњаници, те Хенгист и Хорс, што ќе рече ‘пастув’ и ‘коњ’ водачи кои ги довеле Англите на британскиот истров. Нема двојба дека во тој друг пример прво митско кажување постанало повесна легенда. За така нешто ќе биде да се работи и во италското римско
предание за основањето на Рим и близнаците Ромул и Рем. Тука после во балтичкото предание, кое од сите индоевропски е најсродно на словенското, Божјите
синови (литвански Dievo sūnelėliai и латвиски Deva dēļi), близнаци коњаници. Сосем неочекувано затоа такви боженско ликови или бар нивни јасни траги баш никако не се наѕира во словенското предание. Со тоа не баш лесно да се помири“.
Следи коњот бил бригиски, кој бил проширен во Индија и низ цела Европа.
Стр. 28: „А од епското приповедување да се разбере дека тој непознат јунак
не е друг туку свети Ѓорѓија. Но и без тоа не е тешко во неговиот лик, како тука е
опишан, да се препознае Зелениот Јурј на нашите опходени песни. Нодило пак мисли дека тој ист јунак, наиме Голем Јарило, постанал многу попознат како Марко
Кралевиќ, облечен во зелена долама...“.
Ѓорѓија бил кападокијски маченик, а во Бригија добил атрибут коњаник.
Кога Келтите дошле на Балканот, дошле со бригиски коњ-за нив нема доказ.
Следи и говедото било бригиско=фригиско=фризиско со посебен начин на
протегање на роговите, својствено за ова говедо. Па тие биле симбол на Викизите.
Павел Тулајев, на стр. 130, вели: „Храмот во Аркон, на островото Рујен (Руген)...Во десната рака Световид држел ритон наполнет со вино- симбол на изобилие. Овде исто така се најдува атрибути на семоќниот бог: седло и узди на неговиот
коњ, војнички меч, штит и знаме- симбол на станишта“.
Па коњот бил бригиски, кој станал и скитски. Следи тој бил и македонски.
Дури во Виена коњите не маршираат германски туку танцуваат македонски.
Со Филип Македонски Бригија била приклучена во Македонија, а со Александар пропаст- се уништи семејството кои ја воделе Македонија и таа се распадна.
Бригите биле против Македонци-Антигон271против Бригите Пир и Птоломеј
Бригот Пир како богот Арес носел рогови на јарец, што било и со Георг Кастриотис- тн.Скендербег. Комнени биле Бриги, што важело за султаните Османите.
Како Комнен го потврдил и султанот Мехмед II- до Комина кај Пљеваљ Црна Гора.
Бригите останале, и Барлети пиши во 16 век: Бриги=Бриж=Брж=Брз=Брзјак.
Играорците на државниот „Танец“, кога ја посетиле Долна Македонија (Македонија), забележале дека во Воден... во ората имало чекори кои не ги знаеле, а и
други нешта, што ќе морале да ги научат. Исто така, таму носиите се поедноставни,
а за секој потег на вез итн. се потребни векови на развиток. Па тие се разликувале.
Историски Бриги биле Келтите. Следи Келтите имале бригиски традиции.
271
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Ова било и повод кај Европјаните да има бригиски и македонски традиции.
Павел Тулајев, на стр. 38, пиши: „Во западниот дел на прасловенскиот свет
(XII- V в. с.е.) се ствара тв. ‘Лужичка култура’, која е названа венетска култура. Лужичката цивилизација се простирала од Елба до Припјате и од Алпите до Балтикот.
По мислењето на Рибаков, јадрото на лужичката култура ја формирале не Словените туку ‘Келто- Илирите’.
Стр. 157: „Методата на историската семиотика...‘келто-илирски...Норик...“.
Според други автори, се говори за илирски Бриги. Очигледна взаемна врска.
Илирија била на Балканот- не се работело за Фригија туку само за Бригија.
Кај тн.Хомер (6 век п.н.е.) се сретнува Тракија, но не Македонија, а Херодот
(5 век п.н.е.) ја внесува Илирија.Следи временско совпаѓање на Келтите и Илирите.
П. Тулајев, на стр. 160, вели: „Кај Хомер и Вергилиј знаеме дека на Енеј му
биле благонаклонети Лето и Аполон, култ кој е пренесен во Централна Европа...“.
Се потврдува, Централна Европа била населена од Балканот. Следи не само
да немало никакви словенски народи кога ја немало нивната Домовина, туку во тн.
Домовина на тн.Словени била донесена митолгија од Балканот-по Вардар...Дунав...
Радослав Катичиќ, стр. 126, пиши: „Волос према тоа на приповедање имал
во Јарослав храм и свештеник кој бил должен да одржува вечно оган. Неуспехот во
тоа го плаќал со животот. Поседувал тајни знаења и по тоа како се согорувале жртвените приноси стекнувал нови увиди во скриениот свет озбилно. Вршејќи жртвена работа обавувал зборови за кои се верувало дека се божји зборови, да ја изрекува божјата вистина. Тоа сè живо потсетува на обредната служба во индоевроските традиции сродни на словенските од кај Индијците израснале брахмани, а во Келтите друиди, и тогаш се конструирале како свештеници сталеж, затворен и влијателен. Тука се помислува и на римски утробник (haruspices), свештеници кои врачале
по утроба на заклано жртвено животно...“.
Се потврдува источното средоземноморско потекло, како на Бригите.
Роберт Гревс272пиши: „Времето на почетокот се мерело по месечевите мени,
и секако поважна светковина се одиграла во доба на една месечева мена; сончевата
долгодневница и равнодневница не биле точно утврдени, веќе се одредувале према
најблискиот или младиот или полн месец. Број седум стекнал нарочита важност,
оти кралот умирал кога настапува полн месец по седми пат после најкраткиот ден.
Дури и бидејќи, после долгото и внимателното астрономско опазување, дошло до
тоа сончевата година да трае 364 дена и неколку часови, ипак годината е поделена
на месеци, те. на месечеви мени, а не на оддели на сончевиот круг. Овие месеци подоцна постанале, како тоа Англичаните и денес ги викаат, ‘месеци на општиот закон’ (common-law months), и секој траел по дваесет осум дена; дваесет осум, исто
така, е сматран свет број, а смисолот му е виден и во тоа што месецот можел да се
слави како жена, чиј менструален циклус нормално трае дваесет осум дена, колку и
месечевата револуција на патувањето околу сонцето. Седмодневната недела била
единица во ‘месецот на општиот закон’ а особеност на секој поедин ден се одредувала, како што изгледа, према квалитетите кои му се припишувани на одговорувачкиот месец во животот на секој крал. Овој систем водел до уште поблиско поистоветување на жената со месецот, а како 364 е деливо со дваесет осум без остаток, годишните светковини можеле да се утврдуваат по тие месеци на општиот за272
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кон. Заблагодарувајќи на верската традиција, годината со тринаесет месеци се одржала кај европскиот селско население цел милениум после усвојување на Јулианскиот календар; затоа Робин Худ, кој живеел во доба на Едвард II, према баладата,
славејќи го мајскиот празник, и извикнал:
Колку има весели месеци во годината ?
Тринаесет ги има, јас кажувам...“.
Михаел Гранд, „Клеопатра“, пиши: „Можеме да согледаме некои работи, за
кои Цезар и должи на Клеопатровата Александрија, и според тоа, директно или индиректно на неа. Прва била неговата реформа на календарот... Во Птоломејскиот
Музеум во Александрија било големо проучување... Македонскиот календар на
Александар Велики бил недоволен... Во 239 год. пред н.е. Птоломеј III ја прогласил
соларната година, но неговата реформа во Египет не била целосно успешна... Таа
идеја останала, под закрила на Цезар, да ја продолжи клеоптаровиот астрологичар
Сосиген. Тој ефективно го довршил календарот и го прогласил за Римската Империја, како и за модерниот свет“.
Бранко Вукушиќ,273 на стр. 111, пиши: „Двата христијански календари, јулијански и грегоријански, се сврзани за личности кои ги пропишале- јулијански за Јулиј Цезар (би можел да се вика и цезаријски, римски) и грегоријански за името на
папата Грегор 8. Јулинјанскиот календар го вовел Јулиј Цезар со почетен ден по неговиот роденден 25. декември.Помалку е познато дека овој календар заправо не бил
римски, туку изработен во Египет, Александрија на македонските Птоломејови во
кој биле собрани египетски и други древни знаења. Подоцна, на соборот во Никеја
325. г.н.е. тој календар го прифатила и христијанската црква“.
Бидејќи Македонците како колонисти биле колонизирани низ Европа, а календарот си останал стариот, тој бил само бригиски.Следи само едно: Келти Бриги.
„1. Грчкиот алфабет е поедноставување на критските хиероглифи. Научниците и денес воглавно се сложуваат дека првата пишана азбука се развила во Египет во 18 век пред новата ера, под влијание на Критјаните; тоа се сложува со Аристидовото предание кое го забележал Плиниј, по кое, наиме, ‘азбуката ја изумил
еден Египќанин, по име Менос (‘месец’), петнаесет години пред Форонејавата власт во Арг’.
2. Ипак има податоци дека пред воведување на обликовната феничка азбука
во Грција, постоел алфабет во вид на верски тајни која ја чувале свештениците на
Месечевата Божица Ије или Три Суѓаји; тој бил сосем близок на календарскиот
алфабет и словата не се означувани со пишан знак, туку со гранчиња на различни
дрва кои симболизирале годишни доба и поедини месеци.
3. Древната ирска азбука, како и азбуката која ја употребувале Друидите во
Галија, за која пиши Цезар,секако одма не биле пишани азбуки и сите слова се именувани према дрвото. Таа ирска азбука се викала Beth-luis-nion (‘бреза, оскоруша,
јасен’) по првите согласници на азбуката, а нејзиниот редослед секако бил фригијско потекло, и се сложувал со редоследот на пелашката и латинската азбука, то ест
имала тринаесет согласници и пет самогласници. Првобитниот редослед изгледал
вака: А, Б, Л, Н, О, Ф, С, Х. У, Д, Т, Ц, Е, М, Г, Нг или Гн, Р, И; веројатно дека со
тој ист редослед се служел и Хермес. Ирските олави се претвориле во азбука за
глувонеми, служејќи се зглобовите на прстите, од кои секој претставувал по слово
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или значење на некаква глаголска работа. Секако согласникот претставувал име на
еден од 13 месеци, кои траеле по 28 дена. Годината почнувала два дена после зимската краткодневница; наиме:
1. Декември 24 Б бреза, или дива маслинка
2. Јануари 21 Л оскоруша
3. Февруари 18 Н јасен
4. Март
18 Ф јова или дрен
5. Април
15 С врба; СС (З), црн трн (глоговец)
6. Мај
13 Х бел глог, или дива круша
7. Јуни
10 Д даб или дрво смрдилка (Следи Д=ДАБ, Р.И.)
7. Јули
8 Т свети или бодликаст даб
9. Август
5 Ц орев; CC (Q) јаболко или оскоруша
10. Септември 2 М винова лоза(Наведените растенија ги има Бригија, Р.И.)
11. Септември 30 Г имела
12. Октомври 28 Нг или Гн, трска, шаша
13. Новембар 25 Р зова или мирта“. (Имало земјоделски календар, Р.И.)
Ирската азбука била фригиска=бригиска со дрво-Друиди=Дрвиди=Дрво-ди.
„4. Околу 400. година пред новата ера, после неколку верски промени, редоследот се изменил да би се прилагодил на новиот календарски систем. Тој родослед
вака е воспоставен: Б, Л, Ф, С, Н, Х, Д, Т, Ц, Q, М, Г, Нг, З, Р. Овој алфабет се доведува во врска со Херакле Огниски или ‘Сончев бик на Огме’, како што порано се
доведува во врска со Форонеј (види 132, 3).
5. Секој самогласник претставувал симбол на еден квартал на годината: О
(штипавец) пролетна равнмодневница; У (врес) летна долгодневница; Е (топола)
есена равнодневница, додека самоглавците А (јела или палма), дрво на родување, и
И (тисовина), дрво на умирање, двете означувале зимска краткодневница. Овој поредок на дрвото е усвоен во грчкиот и римскиот мит, во светите преданија на цела
Европа и, mutatis mutandis, во Сирија и Мала Азија. Божицата Кармента (види 86, 2,
132, 6) го измислила словото Б и Т и сите самогласници, оти секој од овие два календарски согласници означувале по една половина на нејзина година, која била поделена измеѓу светиот крал и неговиот заменик. (Стои „цела Европа, Р.И.)
6. Ждраловите му биле посветени на Хермес (види 17, 3 и 36, 2), кој бил заштитник на песниците пред него што Аполон му го презел правото; најрани знаци
употребени за азбука биле клински облик. Паламед (‘древна мудрост’) и неговиот
свети ждрал (Мартија: Епиграми XIII, 75) му бил каријски парњак на египетскиот
бог Тот, кој ги измислил словата и чиј симбол бил ибис, сличен на ждралот. Хермес
бил Тотов хеленски парњак (види 162, 5). Историски е чинител а не мит дека Симонид и Епихарм додале нови слова на азбуката, иако разлогот со кој тоа го направиле останал загонетен. Две слова, xi и psi, ги додале без потреба, а уклонувајќи
го аспиратот (Х) и digamm-от (Ф), го осиромашиле редоследот.
7. Може да се докаже дека имињата на словата кои се задржале во ирската
Beth-luis-nion, за која по преданијата се сматра дека во Ирска доспеала преку Шпанија од Грција (види 132, 5), всушност е древна грчка чаролија во чест на аркадската Бела Божица Алфите, која, во доба на класична Грција, ја изгубила својата
моќ и значење и се свела на баук од дечки бајки. Кадменскиот редослед на словата,
овековечен во добропознатиот редослед А Б Ц, изгледа дека намерно го спровеле
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феничанските трговци; тие употребувале тајна азбука во трговски сврхи, ама се
плашеле да не ја увредат божицата откривајќи го вистинскиот редослед на нејзината азбука.
Оваа комликувана и важна материја опширно е разматрана во Белата Божица (од глава 1- 15 и во гл. 21).
8. Самогласниците кои Аполоновите свештеници ги додале на неговата лира
веројано се оние кои ги споменува Деметриј, александријскиот филозоф од првиот
век пред новата ера, кога пиши во својата расправа За стилот:
‘Во Египет свештениците им пеаат химни на боговите изгороворувајќи седум самогласници еден по друг, а нивните звуци им произведуваат така снажно музичко доживување на слушателите како да употребуваат фрула или лира... ама можда подобро да не се оддалечуваме од темата.’
Ова потврдува дека самогласниците се употребувани во музиката како начин на лечење со звуците на лирата во Аполоновите светилишта“.
Павел Тулајев, на стр. 65, вели: „Основа на економскиот живот на Венетите
била земјоделството и сточарството.За тоа сведочат многубројни археолошки ископувања и посредни чинители. Живописните сцени кои ги прикажуваат земјоделците и крупниот домашен добиток, ние веќе ги најдуваме на ситулите на V-VI в. с.е.
Плугот и ралото- збор од искона словенски. Во време на римската епоха баш на територијата на источните Алпи, каде земјоделството достигнало највисок развој,
плугот бил поставен на тркала, а тоа го соопштува Плиниј. Венетите умееле да одгледуваат коњи, нивни ликови можеме да ги видиме на спомениците на Вилановската култура, Есте, Халштат и нормално, во Норик, чии коњи биле на глас по издржливост и брзина, а исто така и коњи за потешко влечење. Нивниот начин на
селекција и дресура на ждребињата, античките автори ги називале ‘генетски’ “.
Па времето се поврзува со Келтите како Бриги и со македонски колонисти.
Земјоделските култури и домашните животни биле со балканско потекло.
За да се постигне повисок степен на развиток,дури да се има тркала,било потребно милениумски развиток, а не само од „V-VI в. с.е.“. За да се добие покрупен
коњ е потребна пообилна исхрана, како што било случај со фризиското говедо кое е
покрупно од балканското. И фризиското во Северна Америка денес е покрупно. Да
се додаде наводот од Тацит, за неубав добиток, а не како нашиот. На лоши услови
не може да се говори за селекција, која со милениуми се вршела на Балканот.
Павел Тулајев, на стр. 42, вели: „Населувањето на северна Русија, према мислењето на Кузмин...Од тој род, Рурик, германско- руско или келто венетски корен
произлегле кнезевите кои го основале Новогородска и Киевска Русија“.
Следи и овде совпаѓање на „Келто- Илирите“ со „келто венетски корен“, бидејќи Венетите ја имале врската со Илирите, што се потврдува и со Далматинците.
Стр. 44: „Голем полемички членок, под назив ‘Историја на Венетите’, ја напишал современиот публицист А.М. Иванов...Ама, по мислење на Иванов, тоа биле
Келти...По повод на писменоста на Венетите, критички пиши дека ‘...само го сматраат дека е илирски дијалект’...“.
Па Келти биле како Венети и Илири. Врската е очигледна со од Балканот.
Стр. 48: „Претците на Словенците не биле гранка на Илирите...“.
Бидејќи Словенците не биле Илири, Илири биле Далматинците на Балканот.
Името Герман било со балканско потекло, а него го има-ло во Македонија.
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Бидејќи се говори за Илири, врската била со Теута=деута=deut=deutsch.
Следи да е преведена Илијада на коине во Александрија во 3 век п.н.е.
Вил Дјурант,274 на стр. 271, пиши: „Римјаните му биле благодани на Август
затоа што го уклонил, макар и со радикален зафат, рак хаосот кој го разорувал нивниот граѓански живот. Биле запрепастени кога установиле дека се богати така брзо после пустошењето; и биле понесени воочувајќи го упркос својот недавно беспомошен метеж, и понатаму се владетели на она што им изгледало како свет.Фрлиле
поглед во минатото, во својата историја, од првиот до овој Ромул, од творците до
обновувачите, и заклучиле дека таа епска песна е чудесна; не биле многу изненаени
кога Вергилиј и Хорациј во стихови, а Ливиј во проза, внеле нивна благодарност,
славе и понос. Цела ствар да биде уште подобра, регионот кој го освоиле бил само
делимично варварски; со голем дел тоа било царство на хеленистичката култура- со
префинет јазик, суптилна книжевност, просветителна наука, зрела филозофија и
племенита уметност. Ова духовно богатство сега се сливала во Рим, поттикнувајќи
го подржувањето и надметнувањето, приморувајќи го јазикот да се дотерува и развива. Десет илјада зборови влегле во латинската лексика, десет илјада кипови доспеале на римските форуми, храмови, улици и домови“.
Се кажа дека латински бил вулгарен коине- овде латинскиот се коинизирал.
J. Bleicken,275 стр. 246, вели: „Во секој случај...Тука 179. Персеј го наследил
на престолот својот татко Филип...го поразиле Персеј кај Пидна (168)...Персеј,
после поразот против Римјаните кај Скадар (167) е одведен во заточеништво во
Италија, а неговата држава е поделена во три дела кои му се подвргнати на Рим те
морале да паќат годишен трибут. Епир нарочито тешко бил опустошен, а повеќе од
150.000 Епирци е продадено во ропство; од Егејскиот сојуз морало 1000 најугледни
луѓе да одат со римската војска во Италија како талци, па тогаш биле интернирани
во разни италски покраински градови...
Премда сега цел средоземен простор бил под нозете на Рим...И на Исток е
водена таква политика на уништување. После што Римјаните веќе 148. војувале против Македонија, беснеле 146. на Пелпонез; Коринт изчезнал во огнот (146)...“.
Следи Македонците да бидат колонизирани во Италија и континентот.
Павел Тулајев, на стр. 101, вели: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија, која се звала Самотракија или Самос, покрај многубројните племиња, живееле и Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување постигнала за време на царот Ситалк (440- 424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до
Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар
синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа
време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на
Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легионери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања“.
Стр. 160: „Кај Хомер и Вергилиј знаеме дека на Енеј му биле благонаклонети Лето и Аполон, култ кој е пренесен во Централна Европа. Страбон со прецизност на географ, набројува места каде се вкоренил култот на хиперборејските богови.
Посебно е занимливо што Хомер го назива Зевс ‘пелазгиски’ и неговиот култ во
Додона, каде се најдува светиот даб, исто така го поврзува со Пелазгите, ‘најстаро
274
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племе кое владеело во Грција. Во ‘Одисеја’ има фрагмент каде се признава: ‘Од дабот на високата крошна, се захтева да се сослуша Зевс’ (‘Одисеја’, 14, 328), а во
старорускиот еп ‘Слово за полкот Игоров’, постој место: ‘Див кличе од врвот на
Дрвото’. Овој фрагмент значајно подврдува, односно дословно ја поновува значајната фраза од Хомер“.
Видлива е врската на Русите со Македонците со делата на тн.Хомер. Ама и
со бригиска Додона, бригискиот Зевс=Зеус=Зебу, со својот бригиски даб за венец...
Следи во Русија, како во Македонија, за Илинден да се заколи и зготви бик.
Во Централната библиотека во Москва се чува древен наративен споменик
под името „Московски анали“, чиј автор е летописецот на Русите, т.е. на Московјаните- Јеремија Русо. Во тој летопис стои напишано: „...Русите, односно Московитите потекнуваат од древните Македонци, кои освен со другите земји, владееле и
со Египет 276 години...“.276
Во прилог е и Свети Ѓорѓи. Тој бил кападокиски маченик, кој не бил коњаник. Следи тој во Бригија=Брзјакија да добие атрибут коњаник, и тоа многу подоцна. Бидејќи Русите била Бриги и Македонци, тие во својот грб него го вметнале.
Русите биле Македонци, а рускиот јазик бил македонски-тн.старословенски.
K. J. Narr,277на стр. 198, пиши: „Делатноста на тие погани...Така големо мноштво обрти за каква може да се заклучи на темел на келтскиот материјал и така фино диференцијација каква што може да се докаже на темел на постојаните различни
работилници кои обработувале ковини, меѓутоа, може во Средна Европа да се докаже тек во доцнолатенско доба...“.
Па ова било можно само со македонските колонисти, а никако со порано.
„Развитокот на келтските обрти претставувал...Поради тоа е доследно што
во младо латенскодобната култура ослонувајќи се на македонското ковање на пари
се остварило прво самостално ковање на пари во Средна Европа...“.
Ова било само од и со македонските колонисти населени во Средна Европа.
На стр. 196 има слики, со објаснување: „Жиг за ковање на пари и калап (долу и десно) најдени во Унгарија. Такви жигови и калапи од извонредна важност за
утврдување потеклото на поедини лиени предмети и ковани пари, ама на жалост
мошне ретко се најдува“.
„Меѓу најзначајните претисториски ‘градежи’ спаѓаат тв. обредни ровови во
доцнолатенски четириаголни опкопи (лево: обреден ров длабок 18 метри). Изразит
пример на високо развиени келтски вештини на градење претставуваат келтските
opidda, на кои влезните врати и текот на бедемите на темел на обоеност на тлото
(траги на некогашните столбови забиени во земја; слика долу) можат мошне лесно
да се реконструираат (долу во средина)“.
Стр. 198: „Со римската окупација на алпскиот претпростор го доживеала келтската цивилизација својот крај. Битни творевини на келтското доцно доба, како
што се четвороаголните опкопи и oppida, се напуштени или доброволно или присилно. Друго значење на новотаријата, како што е производството на стакло, ковање
пари или масовно производство, се одржало во галоримското простор и конечно се
потврдиле. Таму, како и во ранохристијанското островско подрачје (пред сè во Ир276
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ска), каде конечно дошло и до формирање на сопствено, иако само краткотрајно келтско писмо, тв. огамско писмо, делувале келтските традиции наголемо и во умереност уште во средновековното раздобје“.
Следи со македонските колонисти доаѓа како прво до променао на градење,
а второ се новости „производството на стакло, ковање пари или масовно производство“ и третто да се создаде сопствено писмо. Па големи промени со Македонци.
Иако авторите ова го пишат, се вели, наведеното било надворешно влијание.
Стр. 199: „Останува, меѓутоа, несигурно колку веќе подолго или пократко
време пред последното столетие пред новата ера во споменатите подрачја- или дури поисточно -смее да се говори за Германите“.
Се кажа:„пред последното столетие пред новата ера“-Германите Македонци.
T. Capelle,278 стр. 295, вели: „Господарите на Uppland добивале од увозот добра веројатно преку пазарот Helgö (денес Ekerö) кое лежело на еден остров во езерото Mälaren. Helgö било вистинско средиште на далечната трговија. Населувањето
таму почнало во доба на Римското царство и траело сé до викиншкото доба. Своето
најголемо процветување го достигнало тоа место во доба на селидбата на народите
и во венделско доба. Три поголеми скупини на куќи со дваесеттина граѓевини секоја лежи овде на вештачко припремени тераси...“.
Па начинот „вештачко припремени тераси“ бил македонски, како што биле
каналите итн. Вакво градење захтевало милениумски развиток, Ова во Азија го однеле Македонците, што важело и за во Америка. Бидејќи Македонците во Азија,
нпр. во Пакистан со бригискиот симбол богот Арес-јарес=јарец, не го знаеле поимот Словени, такви и немало. Па македонски колонисти за време на Рим: „Населувањето тогаш почнало во доба на Римското царство и траело сé до викиншкото доба“.
Павел Тулајев, на стр. 101, кажа: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија,
која се звала Самотракија...а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја.
Баш во тоа време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во
регионот на Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легионери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања“.
Македонија потпаѓа под Рим- ропство- и низ Континентот се колонизираат
Македонци. Па следи „македонското ковање на пари“, „стакло“, „вештачки припремени тераси“, „регионот на Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња“,
Со македонските колонисти, вон Балканот, се ширело името Анти и Венети.
Германите ги нема кај Херодот, кој пиши за Келти. Тие биле Бриги=Фриги.
Тацит, во Германија, под 3, пиши: „Споменуваат дека кај нив престојувал и
Херкул, па кога одат во битка, го опеваат прв од сите храбри мажи. А имаат и такви
песни со чие кажување, кое го нарекуваат бардитум, ги соколат душите, а со самото пеење ја претскажуваат среќата во престојната војна...
Меѓу другото, некои сметаат дека и Одисеј, за време на неговите долги и
славни скитања, бил донесен и во овој океан, па ги посетил германските земји; се
мисли, исто така, дека од него бил основан и именуван Аскибургиј, сместен на брегот на Рен, кој и денес постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил откриен
жртвеник посветен на Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и
дека на границата меѓу Германија и Раетија сé уште можат да се видат некои споменици и гробови со грчки натписи...“.
278
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Се говореше за бригиска писменост,како спротивност на тн.грчка писменост
Токму коинската (тн.грчка) писменост била со македонските колонисти.
Павел Тулајев, на стр. 12, пиши: „Друг опис се најдува во книгата на Тацит
(втора половина на I век н.е.) за Германите. Тој ги сместува Венетите на границата
на Свевија, покрај Певкините, Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на
кому им припаѓаат- на Германите или Сарматите. ‘Венетите’ (Venethi) усвоиле
многу германски навики, оти тие попат на обични разбојници ги поминуваат сите
шуми и планини, измеѓу Певкините и Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат
во Германите, бидејќи знаат да ѕидаат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’ “.
Се разликуваат Сармати како коњари, истоветно за Скити, и Германи со македонско име Герман сè до денес. Германите биле пешадинци, како Македонците.
Македонците имале пешадија и коњаница. Бидејќи Германите биле македонски колонисти, тие низ Европа биле колонизирани без коњи. Следи тие и не биле коњари.
Стр. 114: „Кога Јулиј Цезар извршил воен поход на Север, опширно посвеочил за власта на балтичките Венети. Тие биле, како што веќе било споменато
порано, највлијателно племе на целиот морски брег и имале повеќе бродови. Овие
моќни, одважни и добро организирани луѓе, тој ги назива ‘Гали, што се поклопува
со мислењето на Тацит, кој сматра дека тоа не се вистински Гали, туку- Германи.
Тацит сумња, не знае каде да ги воврсти: во Венети, Германи или Арамати, ипак ги
воврстил во Германи, само затоа што умееле да ѕидаат куќи,оти Сарматите живееле
во кибитки, и претежно биле пешадијци, за разлика од коњаниците Сармати“.
Следи само едно исто: Венетите биле Гали; Венетите биле Германи.
Во примедбата на преведувачот, на стр. 94, се наведе: „Карли, митолошко
битие кое живее во шуплини на стените; во митолошки смисол, потсетуваат на ‘лари’, кои се делат на ‘лари виалес’ (патник), ‘лари марина’ (морски), ‘ларируралис’
(селски), а по војноборност потсетуваат помалку на Лапите Тесалиски, исто така
митолошки битија кои војувале со кентаурите“.
Очевидно врската со Тесалија која била македонска. Следи македонските
колонисти, кои ги познавале делата на тн.Хомер, на боговите им жртвувале луѓе. А
ова било во спротивност на Бригите, кои како Келти тоа не го спроведувале.
Стр. 117: „Светската популарност на Вандалите...Годината 406. Варварите
се обрушиле на северна Италија и разориле многу градови. Радигаст се заколнал
дека ќе го разори Рим и ќе го претвори во гомила камења, а истакнатите римски сенатори ќе ги принесе како жртва на паганските богови. Со својата армија дошол до
самите врати на Рим, каде погинал, оставајќи ја неговата армија да го доврши војниот поход“. А жртви на боговите било поврзани само со македонските колонисти.
Ова може да се потврди и со Америка, каде изчезнатата флота на Александар Македонски стигнала од Западна Америка. Дури вадење на срце- Семирамида.
Павел Тулајев, на стр. 95, вели: „Древните саги кои ги насобрал Снори, во
метафорична форма ги одразуваат реалните историски настани. Асгард живеел во
Парфија и Троја- во Анадолија, Малиот Свитод (Скадинавија) и Велики Свиток
(Велика Скитија), каде се ‘патот од Варјагите кон Грција’ се појавиле Русите. Сè е
потврдено со научни податоци и оттука произлегува дека името Ван мора да биде
поврзано за вистинското постоење на тие земји и држави“.
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„Место јужно од Каспија називано од „Порфјани“, иранското племе, кое го
основало Парфјанското царство 250. г. с.е.- 224. н.е.- прим. прев.“.
Ваквите традиции низ Континентот биле пренесени со македонските колонисти по пропаста на Македонија. Ова било повот Викинзите да се со македонско
наследство, така и со македонската династија „‘патот од Варјагите кон Грција’ “.
Павел Тулајев, на стр. 99, пиши: „И тоа не е сè. Вани можеле да тргнат со
скадинавските стази во потрага за пратковината на Один, во Тракија. Према ‘Младата Еда’, баш таму се одгледал Одиновиот предок- Трор, син на Тројан, маж на
ќерката на врховниот водач Пријам. Трор бил со необична убавина и за своите години, изузетно снажен. Према легендата, кога имал 12 години, го убил својот воспитувач, херцог (војвода) Лорикс и неговата жена Лара, и ‘завладеал со нивната
држава Тракија’, која во сагата е названа Трудхем. Тоа се случило набрзо после
Тројанската епопеја“.
Па врската била со Троја, со Пријам, тн.словенска Прија, а за делата на тн.
Хомер биле заинтерсирани Александар Македонски и Македонците, но не Бригите.
Павел Тулајев, на стр. 115, пиши: „Современата археологија потврдува дека
имало продирање на население од медитеранскиот тип во балтичкиот регион, после
завршување на Тројанската војна. Затоа не е случајно за Тројански времиња и на
кнезот Палемон, за што пиши А. Кузмин, дека тие жители таму живееле сè до епохата на средниот век, и дека за тоа е запишано и во летописите“.
Па токму со делата на тн.Хомер се појавило Тројанско потекло, а вакво исто
имале Македонците и Франките, од Пријам, што го напишал Фредегар (7 век).
Павел Тулајев, на стр. 112, говори за за Вјајња и „...Стекнувајќи чаробни
знаења, Вајн им ги пренел на Финците, пеејќи за ним уз пратна на својата кантела
(финска цитра).
Животниот пат на овој легендарен херој не потсетува на славнте пеачи Орфеј и Садко...Орфеј бил со потекло од Тракија, а Садко со словенски потекло (неговото име се поклопува со трачкото име Садок)...“.
Се потврдува дека преселбите биле само од и преку Балканот-со обичаи итн.
Колонизирањето на Македонци од Балканот со Мала Азија било од 2 век с.е.
до Јустинијан.Преселбите продолжиле сè до денес, но никако обратно- нити еднаш.
Бидејќи Монголите (Вандалите, Готите итн.) биле малку бројни, тие со себе
носеле и Балканци кои го населувале Континентот и нивниот број се зголемувал.
Бидејќи имало преселби од Балканот, никако обратно, Павел Тулајев, на стр.
117, ги наведува Ободритите.Имало дури и Смолјани, како и Травјани, а и Цахони.
Павел Тулајев, на стр. 125, пиши: „Во словенската Померанија, каде сега се
најдува Мекленбург (Mecklenburg), живееле Ободритите...808 г...Дачани...“.
Од наводот се заклучува, дека од Балканот се бегало масовно- и име Бодин.
Следи од Македонија, која била до реката Дунав, што се променало со Цојне од 1808 година, кога бил внесен Балкански полуостров, итн., биле пренесени
многу нешта, што наведувам во моите претходни книги. И тн.византинска цитра.
По пропаста на Македонија под Рим, Балканците ја возобновуваат Македонија, ама не под име Македонци туку Римјани (Ромејци), а Ромејци биле сите Балканци, вклучувајќи ги Еладците, чиј главен град бил Цариград а не селото Атина.
Исто така, дури имало македонска династија, македонска ренесанса итн.
Се обновило името Македонија на различни простори, со свои Македонци...
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Па Балканот останал Македонски Полуостров сè до 1808 година кога Цојне
го внел поимот Балкански.Оттогаш промена, со тешки последици дури за секогаш.
Не случајно, не се сакало да се возобнови само Македонија, што е и денес.
На Балканот живееле Гети. Во булгарски фоклор играорците на нозете носат
гети. Гетите како гети било во врска со Гетите, кои биле Траки- доказ без Словени.
Кога се говори за потеклото на Балканците, од југ или север, следи ритамот.
7/8 ритам- таков најдобар ритам во Македонија-кон север сè полош и полош.
Српските автори истакнуваат дека староштокавски (старосрпски) бил во Р.
Македонија, средно до Крушевац и ново до Дунав. Па Србија била само Дунавска.
Русите кажуваат, дека старословенски бил руски, Србите српски и Бугарите
бугарски. А и во Македонија се говорело староруски, старосрпски и старобугарски:
Македонците биле/се стар народ, а Русите, Србите и Бугарите нови народи.
Именките завршуваат со ва-на-та, што до денес останало во нашиот јазик
Олга Луковиќ-Пјановиќ наведува, што Милош С. Милојевиќ пиши за ва-ната: „...Тоа се огледа нарочито во оние додатоци кај Бугарите како: сребро то, балго
то, пушката та...Ова за дел на македонските Срби и за сите Рашани, или Тракијци
покажува..., дека на нив е упливана бугарштина, а не дека тоа е монголштина... Тоа
исто го најдуваме кај Велико-Русите околу Архангелска и Белото, или Леденото
Мора...Примери имаме за тоа и кај Максимовиќ (Год. на сјевер. Сп. 1864, г. II...)“.
Овде не само што се гледа оспорувањето на Македонците од Србите, кои
никогаш и не постоеле, туку искривувањето на вистината, дека во Дунавска Србија
секогаш се говорело само на македонски со ва-на-та, како што било во Бугарија, туку и во Русија...Пак, рускиот и српскиот јазик бил само тн.старословенски. Токму и
затоа до денес српскиот јазик сè уште не е народен- тој како сложен тешко се учи.
Во примедбата на преведувачот, на стр. 75, стои: „Некои зборови, со ист лик
и значење, најдуваме и во старата српска лексика во косовскиот крај, вас (сав)- прим. прев“. Вака било и во македонски вес=вес.Значи,македонски, но никако српски.
Х.Н. Брејлсфорд, на стр. 161, пиши: „Дали се Македонците Срби или Бугари
...Македонскиот дијалект не е ниту едниот ниту другиот, но во некои структурни
црти, тој повеќе се слага со бугарскиот отколку со српскиот. Меѓутоа, ова значи
малку, бидејќи современиот српски не е јазик од времето на Душан, туку тоа е белградски дијалект. Македонецот од југот без тешкотии го разбираат во Душановата
земја (Скопје и Призрен), иако тој во Белград тој ќе се чуствува туѓинец...“.
Говорот „во Душановата земја (Скопје и Призрен)“ бил/е македонски, а Маедонец Цар Душан самиот се нарекол. Србија била Дунавска со тн.старословенски.
ТН.СЛОВЕНИ ПОВЕЌЕБОЖЦИ- ЕВРОПЈАНИТЕ ХРИСТИЈАНИ
Историски се разликувале тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени
од слово. Бидејќи Русите пишеле со рецки биле Рецкари- само од 860 год. Словени.
За потеклото на Русите пишел Нестор (11- 12 век). Според него, Русите потекнале од Илирија. А таа била на Балканот.Па руски Заткарпати биле на Балканот.
Павел Тулајев, на стр, 101, пиши: „Од Страбон сознаваме дека во Тракија,
која се звала Самотракија или Самос, покрај многубројните племиња, живееле и
Одрисите. Во V-IV в. с.е. тие таму створиле своја држава, која процветување постигнала за време на царот Ситалк (440- 424 в. с.е.) кога се простирала од Дунав до
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Стримон. Вo III в. Тракија подпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар
синот Филипов, а I в. н.е. постанала провинција на Римската империја. Баш во тоа
време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот на
Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња со награди на римските легионери, кои ги пронашле археолозите, во време на нивните освојувања.
И овој чинител претставува еден од главните аргумнти на Шчербаков, истакнувајќи оригинална хипотеза за потеклото на Русите од Одрисо-Тракјци (Трачани), кои веќе се помешале со Илирите, Дачаните и Гетите. Во својот труд, ‘Вековни
Трачани’, Шчербаков го опишува минатото на ‘Тракиска Русија’, каде се споменуваат имињата на словенските управители, како што се Терес (Терас), Садок (Садко), Котос (Кото) и др.“.
Стр. 137: „Покрај заборавените извори...А. Чертков (1789-1858) истакнат археолог и историчар, некогашен претседател на ‘Здружението за светска историја и
руската древност’. Освен тоа, да го споменеме и неговиот труд за јазикот на Пелазгите, посебно расправата: ‘Оглед за древната историја на протословените’ (М.
1851), потоа ‘За преселувањето на тракиските племиња преку Дунав и понатаму на
север кон Балтичкото море и кај нас во Русија’, (М. 1851), а подоцна и трудовите за
пелазго- тракиските Словени и доцната историја на Русија...“.
Се потврдува дека потеклото на тн.Словени им било балканско,а не обратно.
Бидејќи нема ниеден материјален доказ/наод за преселби, Словените се лага.
Стр. 155: „Вистинско богатство...Пред сè, Страбон сосем јасно става на знаење дека: Енети, Венети и Гети се- едно исто племе...“.
Бидејќи Гетите биле Траки, се потврдува дека тн.Словени биле Балканци.
Ако Венетите би биле Словени, тогаш и во Северна Италија со Венети и Венецијанците би морало да има Словени.Бидејќи ова не се прифаќа, Словени се лага.
Насловот на книгата на Павел Тулајев гласел: „Венет∫ предки СлавÔн“.
Следи да се говори дека Венетите биле претци на Словените.Ова значи само
Венетите биле претци на Словените, но никако поимот Венет не означувал Словен.
Павел Тулајев, на стр. 13 вели: „Изузетно важни податоци најдуваме и во
познатата ‘Гетици’ на Јордан, западно- готски историчар. Овој летописец, детално
ја опишува Скитија и Подунавјето. Кога стигнал во Дакија ‘опкружена со моќни
Алпи во вид на венец’, Јордан запишал: ‘Од нивната лева страна, која нагнува на
север, источно од реката Вистула, и тука, на огромното пространство, обитува многубројно племе Венети (Venetum natio). Без обѕир на тоа што ги нарекуваат другчие, зависно од различните родови и места на обитување, тие себе, воглавно, се називаат Словени и Анти (Sclaueni et Antes)’. Потоа тој понатаму ги опишува местата
на пребивалиштата на Словените- од Дунав до Висла, од Црно до Балтичко море- и
прецизира, за нас изузетно важен детал за потеклото на Венетите. Овој готски историчар кажува: ‘Бидејќи, се со потекло од еден корен, од него потекнале три народи:
Венети, Анти и Словени (Venete. Antes, Sclaune)’. Овој коментар на Јордан е земен
за основ на многувековните традиции кој ги сматра ВЕНЕТИТЕ автентрични претци на сите СЛОВЕНИ !“.
Следи заклучок дека Венетите, Антите и Склавините биле еден ист народ.
Тие биле тн.Словени, но никако Словени според Слово, имало Божјо Слово.
Русите се залагаат за Словени, а Германите за Германи, што останале лага.
Без такви народи несмее-ло да има ни Пансловенизам и ни Пангерманизам.
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Павел Тулајев, на стр. 14, пиши: „...Ипак тоа било во V и VI век во нашата
ера кога потомците на ‘Венетите’, ‘Антите’ и ‘Скифите’ веќе се нарекувале ‘Словени’ (Склавини)“.
Прво биле Анти и Венети, а Склавини дури „во V и VI век во нашата ера“.
Стр. 23: „Во време на Петар Велики, на руски јазик бил преведен опширен
извод од делото ‘II regno degli Slavi’ (Кралство на Словените) на историчарот Мавро Орбини. Ова дело е објавено 1601. во Песаро. По налог на споменатиот цар, објавено 1722. година тој опширен извод: ‘Историографија за почетоци на името Словен (Словени) и распространетост на народот словенски, за нивните цареви и владетели под многу имиња, царства и кралства и провинции’. Овој спис имал мошне
големо значење и влијание на развитокот на историската претстава на самото племство кое било посветено на западен начин, во средина која сопствената научна традиција уште не ја формирала. Орбиновото дело, заблагодарувајќи на Сава Владиславиќ, по своја концепција и патриотска тенденција, знатно влијаело на јужнословенските писатели, и што ги проширило границите на самиот поим ‘Словени’ (Славјани), каде ги вклучува, покрај Венетите, Вендите, и Русите-Вандали, Гети, Илирци, Готи, Алани, Сармати и други“.
Почнало да се шири со Орбини името Словени, кај него Слави + к = Склави.
А вакви имало во Европа, Азија и Африка, наведени на корицата на неговата книга.
На стр. 116, во примедбата на преведувачот, се наведува: „Во ЈАЗУ-овата
енциклопедија, Згб. 1977, стои Орбини е Хрват. Во архивот на Фрањевачкиот самостан ‘Мали браќа’ (Дубровник) е забележан податок дека Орбини, по мајчина линија бил ‘Склав’...“. Следи само еден заклучок, се работело само за Склав-ини.
На стр. 121 тој вели: „Јустинијан (483-565) со потекло исто така е Словен“.
Тој бил Ромеец, а во негово време се појавиле Склавините: склава=област.
Павел Тулајев, на стр. 5, пиши: „Оној кој бил во Финска и Естонија, знае дека таму, локалното население, Русија ја назива со необични имиња: VENE или VENALAINEN- на естонски, или VENAJA- на фински...“.
Бидејќи исти знаци со исти значење биле пронајдени во Русија- Венетија,
Подунавјето, Балканот и Каменот во Розета во Египет, чиј говор=јазик бил битолскиот, се потврдува,Македонците и тн.Словени биле еден и ист народ со ист јазик.
Стр. 131: „Тоа што поголем дел на населението на Виндлан биле Словени,
го сматраме потполно докажано. Ама, со кој јазик тие говореле и пишале ? Какви
тоа руни биле со кои се користеле жителите на јужниот Балтик ? Авторот на знаменитата ‘Космографија’ (XV в.) Меркатор Герхард Храмер (1512-1594), непосредно
ослонувајќу се на најраните извори, сведочи: ‘Јазикот кај нив бил словенски и вандалски’. Оваа фраза делува парадоксално: еден јазик (во единствена целина) а два
називи: словенски и вандалски !? Фраза навистина делува парадоксално. А може да
биде дека за тоа време, било сосем природно“.
Се цитира, што авторот пишел: „Јазикот кај нив бил словенски и вандалски“.Следи да се разбере само како склавински и венетски, но без некакви Словени.
Па на склавински јазик создавале Солунските Браќа, кој бил повеќебожен, а
не христијанскиот јазик коине. Следи Отон I со Самуил и еден негов брат да говори
на склавински, а не на коине и латински двата само христијански јазици.
Стр.41: „Оригинална...Сакс Граматик...негово чуено дело ’Dejanij danov’…“.
Ова е на македонски дејанија (а-женски род) и данов=дан ов (ов-присвојно).
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Бидејќи на Франките народен јазик им бил склавински е доказот што Франките преведувало од латински на склавински-па немало некој друг германски јазик.
Стр, 132: „Доста сложено прашање е со словенските руни, те. до појавата на
прехјристијанска писменост, која им претходела на кирилицата и глаголицата...“.
Бидејќи руните биле венетски=тн.словенски, а руните биле и германски, се
потврдува дека Германите биле само одродени тн.Словени=Повеќебожци со својот
венетско- склавински=тн.словенски јазик. Со христијанизирањето на тн.Словени
произлегле римски Христијани со христијански јазици коине, латински, реформиран коине-тн.старословенски,вулгаренлатински-Франков-само без германски јазик.
Христијански јазици имале коински, латински слова, глаголица и кирилица.
Павел Тулајев, на стр. 12, пиши: „Друг опис се најдува во книгата на Тацит
(втора половина на I век н.е.) за Германите. Тој ги сместува Венетите на границата
на Свевија, покрај Певкините, Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на
кому им припаѓаат- на Германите или Сарматите. ‘Венетите’ (Venethi) усвоиле
многу германски навики, оти тие попат на обични разбојници ги поминуваат сите
шуми и планини, измеѓу Певкините и Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат
во Германите, бидејќи знаат да ѕидаат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’ “.
Тацит и други автори пишат многу нешта, но никаде не стои за јазикот. Тој
бил еден ист, инаку Тацитовите Германи би се „удавиле“ во Венетското Море на
Венетите, кои живееле во денешна Русија, западно од неа сè до реката Рајна и уште
западно во Галија... Па Венетите пишеле со руни во кои имало тн.Кирилични слова,
а руните биле германско писмо со тн.словенски слова. Не случајно, боговите биле
едни исти во Скитија со Сарматија, кај Скадинавците, Германците итн., само со
различни имиња. Да не се изуми имало Келто- Скити. Па тие биле еден ист народ.
Феникијците секаде се населувале, а тие имале пелазгиски, тн.Олимписки, богови...
Со наводот на Јордан, дека Венетите, Антите и Склавините биле еден народ,
а со Анти и Венети била Европа, како и со Склавини источно од реката Рајна ..., а и
во Шпанија, се потврдува, Европјаните друго и не можеле да бидат од еден народ.
Павел Тулајев, на стр. 7, вели: „Грчката книжевна традиција, која достигнува до самиот Хомер и Хесиод (VIII в. с.е.) сочувала многу податоци за ЕНЕТИТЕ
(Enetoi) чиј назив се поврзува за легендарниот Енеј, херој на Тројанската војна.
Најпотполни податоци за тој херој најдуваме во Илијада, каде се говори дека ‘предводник на Тројаните бил Енеј, потомок на древниот царски род Дардан’. Енеј бил
најмил син на Афродита, ќерка Зевсова, која го зачнала со херојот Анхиз...“.
Бидејќи Александар Македонски ја обожувал Илијада, врската на поимот
Венети бил поврзан со Александар Македонски. Следи по пропаста на Македонија
под Рим, колонизираните Македонци низ Европа да го прошират поимот Венети.
Ова се потврдува и со Тројанското потекло на Франките, што го пишел Фредегар
во VII век, чија врска била со Македонците. Ваква историја била на Меровингите.
Авторот продолжува: „...Родословната порака чврсто се врзувала за Енеј и
така добила литерарни полет во стваралштвото на римскиот песник Вергилиј (7019 г. с.е.) кој живеел седум векови после Хомер. Грчкиот песник бил оличување на
древно античко- морална традиција, која се пренесувала од колено на колено, а Вергилиј- генијален претставник на римско- хеленистичката книжевна традиција и
култура...“.
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Следи само врската со Македонците и во III век п.н.е. преведената Илијада
на македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине, кој бил хеленски јазик.
Павел Тулајев, на стр. 63, вели: „Една од првите државни формации...во состав на големата област Илирија. Овде веќе не се ширела културата на Италика, туку културата на византиското христијанство. Граѓаните на империјата ги имале сите права и обврски, а оние кои не се потчинувале на источноримските закони, се
сматрале за пагани“.
Имало само тн.Словени Повеќебожци и тн.Византијци Христијани. Првите
биле само со народен пелазгиски=тн.словенски, а вторите и со христијански коине.
Павел Тулајев, на стр. 5, пиши: „Оној кој бил во Финска и Естонија, знае
дека таму, локалното население, Русија ја назива со необични имиња: VENE или
VENALAINEN- на естонски, или VENAJA- на фински. Исто така е познато, дека
‘ВЕНЕТИ’ себе се називаат некои од етно-религиозни заедници на современите пагани, со центар во Петерсбург. На човекот, кој е далеку од историските знаења, ова
може да му се учини настрано или несовремено. Бидејќи повеќето луѓе немаат дури
ни приближна претстава за тоа колку огромно значење, за нас, има тв. ‘Венетски
проблем’ “.
Се кажа: „‘ВЕНЕТИ’ себе се називаат некои од етно-религиозни заедници на
современите пагани, со центар во Петерсбург...“.
Следи заклучок дека Венетите биле Повеќебожци, но никако етнички народ.
Павел Тулајев, на стр. 130, наведува: „Ретскиот храм на земјата на Љутиќите, кој бил срушен во VI в. од страна на германските освојувачи, поново се прославил после сензационалното откритите, на крајот на XVII в...“.
Тешко издвоената војна над Аламаните (496) го навело Кловдиг да премине
во католичка вера, оти поганските богови не му помогнале. Па следат понатамошни покаталичувања, а овде се говори и за 6 век, постепено изчезнувале тн.Словени
Повеќебожци. На нивна сметка се ширеле Римските Христијани- овде тн.Германи.
Олга Луковиќ-Пјановиќ279 пиши:„Нема никаква сумливост,дека и Бонифациј
како и папата Јован X, ја знаел вистината, дека античките Илири и Трачани биле
Срби...Оти- чуениот француски ‘Ларус XX век’ го изразува на следниот начин:
‘Обичајите на Словените биле во почетокот варварски и се револитирале
странците, кои со ним доаѓале во врска. ПРЕМА АПОСТОЛОТ БОНИФАЦИЈ ОД 8
ВЕК, тие биле: ‘Најорвратна и најгадна раса од сите раси.’ Живееле на старински
начин, обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите богови бројни
животни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и
војни игри. Жените се спалувале на ломачи на нивните мажи’ “.
Бонифациј наведувал за тн.Словени,чии традиции биле тракиски-балкански.
Павел Тулајев, на стр. 126, пиши: „Адам Бременски (XI в.) северногермански хроничар, ни оставил доволно точни описи на земји на балтичките Словени,
кои завредуваат бар во фрагменти да ги прикажеме. ‘Славија- пиши овој хроничаре десет пати поголема од нашата Саксонија, тоа е мошне прастрана област на Германија, населена со Винули, кои некогаш се називале Вандали. Ако уште ги додадеме Чесите и Полјаците, Славија навистина ја надминува Саксонија...“.
Бидејќи денес Саксонија е мала, следи тн.Словени биле единствено население во Германија.Ако се земи во предвиди дека Саксонците биле Повеќебожци, кои
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преминале во Христијани, 100% Германци биле само тн.Словени. Меѓутоа, овде се
говори за Славија + к = Склавија. Токму Бонифациј говори за таа склавинска раса.
Стр. 128: „За најпознатиот центар Волин или Јулин (Венета), Хелмонд соопштува: ‘Таму каде реката Одра се влива во Балтичко море, било некогаш со слава
овенчано на Венетите, најдобра лука за соседните народи. За тој град е речено многу чудесни ствари: очевидците уверуваат дека тој е најчудесен и дека со својата величенственост ги надминува сите други европски градови; Саксонците можеле да
живеат во него, ама морале да ја држат во тајност својата христијанска вера, оти
граѓаните на Винет тврдоглаво ја држат своите пагански обичаји и обреди...“.
Во 12 век Саксонците продолжиле да ги христијанизираат тн.Словени.
Стр. 132: „Доста сложено е прашањето со словенските руни...Према мислењето на специјалистите за руските пагани В. Титов, Рујаните (жителите на Рујан)
имале писменост на ведската традиција. Нејзината графија осетно се разликувала
од познатите постари и помлади руни. Ама, после рушењето на културните словенски центри во Прибалтикот, таа традиција потполно изчезнала. ‘Од XIII-XIV в. под
интезивен притисок на данските и германските крсташи. Во словенските книжевности на Ранска, Мекленбуршка, Брандебушка и други места, прибалтичкиот словенски етнос престанал дефинитовно да постои“.
Веќе времето на покатоличување се поместило до 14 век.Имало дури и дела.
Павел Тулајев, на стр. 121, вели: „После пропаста...многу Словени, потврдува знаменитиот ‘Еп за Роландо’, каде се опишува нивната битка, заедно со војската
на франечкиот крал Карло Велики (742- 814), сојузник на католички Рим, кој ја освоил, покрај другите земји и словенска Карантија, во источните Алпи (788). Годината 778. армијата на кралот Франко тргнал во поход на Шпанија, каде наишле
на жесток отпор на Баскијците. Во ‘Епот за Раланд’ постој сиже во врска со главната битка на христијаните против ‘неверниците’...“. (Баска=Васка=Васхка, Р.И.)
Па се говори за Христијани и Неверници. Неверници биле само тн.Словени.
Процесот на христијанизирање продолжил дури крволочно- до истребување.
Покатоличувањето започнало со Меровингите- долгокоси, што продолжило
и потоа, до конечно покатоличување. Па тие немаат своја повеќебожна историја.
Радослав Катчиќ,280на стр.12,пиши: „Очекувањата биле големи. Споредбеното истражување на индоевропските јазици им отворило изгледи на народите кои му
припаѓале на тоа семејство, а немало пишани споменици од нивната паганска старина, со реконструкција ипак нешто да сознаат и за тоа. Тоа особено вредело за
Словените и Балтите, ама и за Германите, кои освен своите претхристијански текстови запишани во исландската Eddi исто така немаат изравни сведоштва за своите древни текстови. Тоа, секако особено, ги погодувало Германите“.
Следи заклучок дека Германите биле само христијански народ, кој своето
повеќебожество најрано го истребил и уништил,па тој останал без таквата историја.
Значи, Германите се само едно: 100% одродени тн.Словени=Повеќебожци.
Павел Тулајев, на стр. 28, вели: „Задивувајќи ги откритијата на овие научници во областите на словенската старина имале снажен одек во образовната аристократска средина, ама гледајќи во целина, руската аристократија била далеку од словенофилството.До војната со Напалеон,руското благородништво дури и дома се служело со француски јазик, а подоцна тој бива потиснат од германски и англиски...“.
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Со наводот се потврдува дека имало само христијанизирање, но никако германизирање на тн.германски простори, затоашто со латински и вулгаренлатински
француски (Франков) јазик можело само да се латинизира и французира. Ова говори дека германизирањето било можно само во германска држава со германски јазик
кој во школите ќе се изучувал, зашто морало да се финансира-само од 2/2 на 19 век.
Сè до денес залудни биле сите војни- па ние Европјаните бевме еден народ.
Стр. 45: „Крајот на XX век...Во светските размери тоа значело зачврстување
на германско- романскиот свет и: слабење на словенството !“.
Се потврдува, целата европска историја е со цел да истреби сè тн.словенско.
Постојат германско- романски свет со готски и романски јазик, наспроти тн.
словенски јазик: треттиот е еднорасен, вториот дворасен и првиот трорасен јазик.
Романскиот бил јазик на Белци и Црнци, а Готите биле само Татари=Бугари.
Меѓутоа, европската историја внесувајќи ги Индоевројаните, таа направиле
фалсификат, затоашто Библијата не е пишана на еднорасен туку на дворасни јазици
арамејски и коине, како што бил латински и вулгарнолатински Франковиот јазик. А
ова како да не било сè, Готите ги прогласиле Белци.Па готските се трорасни јазици.
ГОТИТЕ БИЛЕ ТАТАРИ- МОНГОЛИ
Павел Тулајев, на стр. 13, вели: „Изузетно важни податоци најдуваме и во
познатата ‘Гетици’ на Јордан, западно- готски историчар“, со објаснување: „По некои алански, прим. прев.“. Овде има истоветување на Готи со Аланите.
Според Edward Bacon,281 како доцен сарматски период ограничен скоро кај
Сарматите источно од Дон била деформацијата на черепот. Обичајот, главата на децата се врзувала на точно опишан начин и така се деформирал черепот, кое било
познато од разните преисториски култури. Во средна Азија ова било во раниот период на новата ера, посебно кај Хуните, а од источните Алани тоа било преземено.
Отприлика 70 до 80% сите черепи од источно сарматските гробови на овој период
биле вештачко деформирани. Ова деформирање се одржало сè до 8 ст. и околу ова
време тоа прекинало. Ова се продолжило во мали групи на нивните наследници до
17 ст. Овие војници некогаш се закопувале со коњи и украсни коњски опреми. Така, начинот на живеење за јавање условило вештачко деформирање на черепите.
Стој: „Во средна Азија ова било во раниот период на новата ера“-монголско.
Следи монголско влијание кај Сарматите, а Монголи биле Готите=Татарите.
Готите како Монголи се превезувале со коњски коли- тие биле само коњари.
Бидејќи Готите како Монголи биле само како коњари, тие никогаш не биле
говедари.Следи Готите ја преминале реката Дунав само со коњи и коли- без говеда.
Говедото и свињата биле битни за крвна група А- Готите биле само со 0 и В.
Стр. 21: „Памтењето за дунавската прататковина...Искусниот војсководител,
Свјатослав, кој во тоа време веќе ги бил поразил волшките Бугари и Хазари...“.
Бидејќи Бугарите биле Татари со својот бог Асен, исто било и со Готите.
Меѓутоа, од германски извори кои ги користев, само Цирер пиши Асенови.
Повеќе за доказ дека Готите биле Татари со богот Асен во мојата последна
книга „Без етнички германски народ“, февруари 2013 год., како и во други книги.
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Х.Н. Брејлсфорд,282 на стр. 155, пиши: „...Овој импулс дошол од Бугарите
(Volga-men), неариевски род сроден со Турците, кои долго живееле крај Волга. Нивното уредување било сосема спротивно од она на Словените. Тие имале апсолутен
крал, или кан, кој владеел како ориентален деспот. Биле полигами, имале робови и
биле навикнати на воена дисциплина. Како и Турците и тие си ги бричеле главите и
носеле перчини. Ги спалувале вдовиците и уживале во жртвувања луѓе. Овие незгодни, азијатски номади немале сопствена цивилизација. Тие го прифатиле словенскиот јазик, преиначувајќи ја неговата структура, без тешкотии се стопиле и стапувале во брак со Словените. Овој процес можеби почнал пред да ја напуштат Волга а
секако завршил пред нивното преминување на христијанството, во 864 година, откако Кирил и Методиј им проповедале на словенски. Нивното кралство било основано близу Варна /Varna/ во 678 година...За време на канот Крум /Krumm/ ја освоил
Тракија и двапати стигнал под ѕидините на Цариград, поразиле и еден по друг убиле двајца императори (Никофор и Михаил) /Nicephorus, Michael/, и создале една од
бесмртните легенди на Балканот, претворајќи го черепот на Никифор во пехар...“.
Павел Тулајев, на стр. 109, кажува: „Научниците од историска точка на гледиште...иранско, турско и унгарско потекло. На пример, експанзијата на Хуните и
Протобугарите, од Приволжја (почеток V в.)...Во тие земји, археолозите пронашле
прилично богати складишта, со скриено благо (V-VII в.) со предмети на домаќинство, оружје, украси, карактеристичен стил и облик, со словенски црти, како и обележја на византиска, иранска и готска култура...“.
Следи готското е посебно- не е тн.словенско, ни тн.византиско, ни иранско.
Павел Тулајев, на стр. 118, кажува: „В.Х. Татишќев сматра дека зборот ‘гунтерих’, ‘гунтер’ е- латинска транскрипција од словенското име Гонсорок, што значи оној кој ‘бира’, што захтева провера“. Па примедба на преведувачот: „Во еден
стар, готски речник, зборот „Гунтер“ навистина значи „биран“, оној кој „одбира“,
ама, патронимот Гунтерих да настанал од тој збор, со обѕир дека зборот „Гунтер“,
кој е чист германски, значи „прекален борец“, што би одговарало на името Гунтерих, оти тој навистина бил прекален борец, искусен војник итн.“.
Да не се изуми дека германскиот јазик им припаѓа само на готските јазици.
Ова се гледа и кај Приск (5 век), кој ги пиши одвоено готски и варварски.
Бидејќи Бугарите како Татари немаат врска со денешните Бугари, истото важи и со Готите за Германите. А ова од нив не се прифаќа- до фалсификат историја.
Пак, готскиот јазик не бил варварски=пелазгиски=тн.словенски туку турски.
ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ ГРЦИ=ПРАВОСЛАВНИ
Во исламот се говори секој или ќе го прими исламот или ќе биде истребен
Ако го прими исламот се ослободува од данок, а данок не смее да им се плаќа на неверниците. Следи да се плачкаат Православните и врз нив да паразитираат.
Турција била најхристијанска земја, а денес таа скоро воопшто таква и не е.
Х.Н. Брејлсфорд, на стр. 76, пиши: „Тоа чуство лесно може да се спореди и
во Македонија...Притисокот од прогонување и лошто владеење што довело до овие
доброволни преобраќања, претпоставуваам, ретко имале непосредна свесна цел...
Жените сè уште се грабаат и заради брак се покрстуваат насила...“.
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Стр. 78: „Политиката и верата имале удел во градењето на турскиот систем
на превласт, но сега е економска...Токму врз профитабилната превласт се темели
турската бирократија. Тоа е владејачка класа која, било да е официјална или не, живее врз грбот на христијанското мнозинство и напредува само преку владеењето“.
Стр. 91: „Колежите ретко се случуваат...Но, ниту еден христијанин не смее
да носи оружје, дури и за самоодбрана.283 Тие единствено можеа да наведнат глава
пред злото и да ја чекаат далечната одмазда и уште понеизвесното ослободување...
Ресен...Десет села во непосредно сосество беа изгорени...Ризиците беа преголемиразбојништва, атентати и востанија...“. (Албанците биле разбојници и арамии, Р.И.)
Стр. 124: „Всушност, Крстот на Истокот станал само симбол на војување,
така што е малку тешко православното христијанство да се дефинира поинаку, освен со негативни поими...“.
Православните се бореле против Турците и нивните извршители- Албанци.
Стр. 136- фуснота: „Фесот, всушност, по своето потекло е грчка покривка за
глава, но сега претпоставува доказ за лојалност. Ако се отфрли, тоа е доказ за предавнички планови. Знаев за случај на двајца селани штотуку вратени од Австрија,
кои минатата зима, на карневалот во градчето Струга, носеле шапка. Веднаш ги затвориле. Еднаш еден пијан стражар, додека влегувал во дворот на префектурата во
Дојран /Doiran/, ја насочил пушката кон мене. Подоцна објасни, бидејќи не сум носел фес не сум можел да му бидам пријател на Султанот. Меѓутоа, Албанците носат кечиња, што е дозволено“. (Белите кечиња биле кавказки- на Черкезите, Р.И.)
Само Албанците имале привилегии, на кои не им се судело за убиства, плачкања, грабнување на луѓе за уцена, силовања... Пак, историски тие биле арамишта.
Стр. 220: „За да се доврши овој краток извештај...На 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г.Ростовски /M.Rostovsky/, претприемчив, но насилен човек, кој никогаш не можел да запомни дека еденАлбанец-муслиман има посилно чуство за лична чест, отколку еден руски селанец, удрил еден жандар кој заборавил да му салутира,па бил на лице место убиен.284Ова за периодот од четири месеци била втората
жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија (првиот случај било убиството на г. Стребина /M. Strebina/ во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се помине. Никој не помислил да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во Смрдеж и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа‘...“. (: „Македонската крв е најефтина“, Р.И.)
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Стр. 202: „Мерките што Илми-паша...Албанците,беа сосема будни и пијани,со пушките в раце...“.
До денес Албанците до гуша се наоружани-убијци, и Р.Македонија нив не успеала да ги разоружа...
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Авторот не само да е пробугарски настроен,тој како Британец е и протурски,дури и проалбански.
Па тој на стр. 151 пиши: „Од народите кои денес ја населуваат Македонија, само Албанците имаат
право да бидат автохтони. Нивната јужна гранка, Тоските, веројатно се директни потомци на древните Епироти /Epirotes/. Нивната северна гранка, Гегите, веројатно се оние што древните луѓе ги викаат Илири /Illyrians/. Од древните Македонци, чие првобитно седиште се наоѓа меѓу Битола и Воден /Vodena/, не останало наследници, освен ако некои преостанати од нив ја избегнале цивилизацијата и се измешале со сродниците Албанци. Тракијци /Thracians/ можеби останале во современите
Власи, барем во онаа мерка во која биле асимилирани од римските колонии...“. (Власи Епирци, Р.И.)
Европјаните, наследници на Бригите и Македонците, биле канибалисти и најнецивилизирани... Тие пишеле историја и за Македонците-тн.Словени, кои „слетале“ од Свемирот или „дошле“ од
Утробата на Земјата. На неа ги нашле Тоските Епирци, иако Пир бил Бриг и Македонец, а Албанија
била само бригиска, а и македонска.Па и монголските Геги=Арнаути постанале македонски Илири...
Па она што било и денес останало, се создава Велика Албанија со 90% Азијати Албанци- Арнаути.
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Стр. 139: „Кога се занимава со Македонија, човек е присилен да пишува за
‘Турците’, но всушност, терминот нема етимолошко значење- исто толку малку колку и терминот ‘Грци’...“.
Имало само Муслимани=Турци и Грци=Православни- припадници на Цариградската патријаршија, оти 1767 година била укината Охридската архиепископија.
Стр. 159: „Мало чудо е што една историја...Прашував некои момчиња од едно планинско село во близина на Охрид, кое немаше ниту учител, ниту пак поп кој
живее таму и во кое ниту еден од жителите не знаеше да чита, за да откријам колкава традционално знаење имаат. Ги однесов кај урнатините на тврдината на бугарскиот цар, што се надвишува над езерото и рамницата на врвот на едно стрмо и чудно обло брдо. ‘Кој го изградил ова место ?’ ги прашав. Одговорот беше значаен‘Слободните луѓе’. ‘А кои биле тие ?’ ‘Нашите дедовци’ ‘Да, но биле ли тие Срби,
или Бугари, или Грци, или Турци ?’ ‘Тие не биле Турци, туку биле христијани’...“.
Следи заклучок немало етнички народи туку само верски и црковни народи.
Стр. 163: „Но неоспорно секој словенски народ кој í припаѓал на православната вера можел да ја придобие Македонија, под услов да го имал неопходниот
такт и неопходните средства. Србија, Црна Гора, или дури Русија, можеле да го
сторат тоа, а всушност, Бугарија е таа која успеала. Историјата, етнологијата и споредбената филологија во расправата можат да заземат која сакаат страна. Македонците денес се Бугари, бидејќи слободна и напредна Бугарија знаела како да ги
привлече.Србија не извршила толку незадржливо влијание и како последица на тоа,
српската кауза во вистинска Македонија е споредно и вештачко движење. Постои
само доколку си ги исполнува обврските и доколку Турците ја поттикнуваат како
противтежа на заканувачката бугарска агитација...“.
Се кажа: „Но неоспорно секој словенски народ кој í припаѓал на православната вера можел да ја придобие Македонија, под услов да го имал неопходниот такт и неопходните средства...“.
Ова говори дека Македонците биле Православни но не Муслимани=Турци.
Се истакна: „...Македонците денес се Бугари, бидејќи слободна и напредна
Бугарија знаела како да ги привлече...“.
Пак, Македонците биле Бугари дека ñ припаѓала на македонската народна
(булгарна) Охридска архиепископија. Ова објаснува дека имало црковни народи.
Следи со укинување на бугарската и српската црква, што се случило и со
Охридската, опстоила само Цариградската патријаршија. Затоа имало само Грци.
Па црковни Грци биле сите Македонци- Браќата Миладинови, Прличев итн.
Во бригиско-македонска Албанија, која била под Охрид, биле Грци и Турци.
Стр. 307: „Две третини Албанци го примиле исламот. Насекаде низ Турција
тие можат да се најдат на високи функција во граѓанските и воените служби. Сегашниот Голем Везир е Албанец. Гардата на султановата палата ја сочинуваат Албанци. Можат да се најдат меѓу помошниот персонал и во секој конак во внатрешноста. Во својата земја ги поткупуваат со одликувања, или пак им дозволуваат да го
задоволат својот апетит за власт и богатство со функции во полицијата и во жандармеријата. Побогатите бегови го собираат арачот...“.
Православните воглавно страдале и страдаат од Албанците кои се алчни...
Стр. 328: „Да се држи Албанија во дивјаштво...Албанците...Иако раните пионери беа христијани, нивната работа не била некогаш приврзаничка, па затоа ве-
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днаш добиле заштита и ги освоиле симпатиите на муслиманското племство. На Турците не им е воопшто битно под кој национален, или верски барјак ќе застанат
христијаните. Но кога муслиманите и христијаните би се здружиле, кога муслиманите би ја откриле националната свест, е, тоа не би можело да се поднесе и албанското движење веднаш би се осудило на прогон...“.
Албанците како бедни постанале Муслимани=Турци за тие да обогат, сè православно да оплачкаат, Православните да ги претерат или нив да ги убијат. А што
се однесува за албанско национално чуство, такво немало во 1913 година, нив не ги
интерсирал албанскиот јазик. И тие како Турци и по 1950 год. се селеле во Турција.
Стр. 148: „Иако е точно...Особено во последните два века имало постојано
движење на Албанците- муслимани кон Исток. Под Полумесечината тие си повраќаат повеќе, отколку што изгубиле под Крстот...“.
Значи, имало само верски народи- Муслиманите истребувале Православни.
Следи Албанците како Муслимани=Турци „во последните два века“ им ги
оплачкале имотите на Македонците=Православните, тие нив ги присвоиле, од нив
ги протерале, а оние кои се спротиствувале ги убивале. Па ова важи и сè до денес.
Стр. 362: „Ако некогаш се создаде автономна Албанија, учените Албанци,
сега раштркани низ Романија и Египет, или пак во некаков вид на службен затвор
во турската армија, или во граѓански служби, бессомнение би се вратиле да ги водат своите сонародници. Меѓу нив има мажи кои би биле гордост на секој народ.
Подобро би било да преведам неколку пасуси од едно писмо што го добив пред некој ден од еден пријател Албанец, површен мухамеданец, а на висока функција во
турската армија. Како воен командант во некој гарнизон во Мала Азија за време на
ерменските колежи,285 држејќи под своја власт големи граѓански сили, тој оставил
прекрасен впечаток со својата трпеливост и човечност...286“.
Се потврдува дека Албанците како Муслимани=Турци им биле во служба на
Турците, поради што тие крволочно ги истребувале (убивале...) Православните.
За потврда дека мојот став не е произволен доказ е Густав Вајганд,а и други.
Место Европјаните како Христијани да ги штитат македонските Христијани
тие ги штитат Албанците какоМуслимани=Турци,287кои биле крволочни ѕверови со
човечки лик, „чума“ за Домородците и „краста“ за Православните- Македонците.
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен,
Селим III (1789-1807), за Албанците=Арнаути, бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“. Тој во својот ферман вели: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да праваат ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од
нивните безаконија и насилби...!Презри ги,исечи ги со мечот на победниците...!“288
Ова било во 19, 20 и 21 век-се уништуваат само тн.Словени, а не Албанците.
Следи македонска песна кафе да пие Турчин (Дембел чаршија), Арнаут ракија (жесток-одмазник...) и беќар рујно вино весел како Динонис=дианис=пианиш.
285

Албанците како верни извршители ги користел дури Македонецот Мохамед Али, крал на Египет.
Православните на Балканот од Албанците-Муслимани=Турци без прекин се плачкаат,убиваат …
287
90% од Албанците се Азијати (Арнаути=Геги),а 10% Скиптари=Тоски: Скиптари според скиптар.
288
Д. ИхчиевÍ, Турски дÍржавни документи за...и: Љубен Лапе, Одбрани текстови..., I дел, 367-369.
286
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Па Македонците (Христијани и Муслимани) и Турците имаат деца како Европјани, а Албанците како Азијати. Така тие со деца и исламот сакаат да завладеат.
Безобѕирноста се огледува и во тоа што Турците и Албанците тврделе дека
Македонците биле Православни, а тие Муслимани. Ова било повод Македонците
со исламска вероисповед да се изјаснуваат за Турци. За оваа цел тие меѓусебно се
такмичеле. Бидејќи и по 1950 година Албанците како Турци се преселувале во Турција, во прво време Македонците со исламска вероисповед се изјаснувале за Турци, а кога Албанците сфатиле дека тие биле и Албанци со себе ги повлекле и Македонците со исламска вероисповед. За доказ дека Македонци=Македонци, тие не
го разбираат турскиот и албанскиот (скиптарскиот) јазик. Ова лесно се забележува
кога се организираат состаноци, митинзи... за попис на населението и избори локални и парламентарни. Тогаш турските и албанските водачи зборуваат македонски.
Само еден Албанец, бандит, водач на бандитската албанска партија, која си имала
своја бандитска ослободителна армија која имала цел да ги избрка Домородците во
Р.Македонија- Македонците, само тој на Македонците со исламска вероисповед им
говори скиптарски. Бидејќи скиптарскиот јазик, како јазик на четири народи (грчки, романски, тн.словенски и татаро-турски) тие не го разбираат, говорот на албанскиот бандит се преведува на македонски јазик, како и на 07.03.2013 во прилепско.
На албански јазик, му требало и писмо. Писмото било направено во Битола.
Денес семејството,составувач на писмото, не знае албански туку македонски- МТВ.
За Албанците да докажат дека Р.Македонија е двонационална држава, на
Втора програма на МРТ се прикажува во исто време директно ист спортски натпревар како на македонски јазик на Првата програма. Па тие биле/се 100% колонисти.
Бидејќи Македонците како Православни и тн.Словени 100% Браќа на Русите, само заради Русија Македонија била поделена, а со Рамковниот договор во 2001
година Македонците ја изгубија својата национална држава, иако во Европа сите
држави се национална, Р.Македонија постана на сите, дури и на Циганите со цигански јазик непризнат во Индија, сите се Македонци, а Македонците само Словени.
Со растистичко-фашитички Рамковен договор се потврди Букурештанскиот.
Следи секој договор трае до еден век. И Букурештанскиот договор требаше
да заврши годинава (2013 година). Пак, земјите кои ја делеле и делат Македонија, а
македонскиот народ без прекин со векови го истребува- македонското православие
од 1071 година Рим без прекин го уништува- ја создале НАТО. Таа во 2001 година
врз Р. Македонија изврши агресија..., а во полза на двоконтинентално- дворасниот
албански народ. Така единствени само Македонците немаат своја национална држава- таа во светот единствоена станала држави на сите народи: Македонци, Албанци, Турци, Цигани, Срби, Власи итн. Следи во неа сите да бидат Македонци, а
Македонците Словени. На пример: македонски Словени, македонски Албанци итн.
Со донесување на расистичко- фашистички Рамковен договор само за македонска Р.Македонија и против македонските Македонци,НАТО била злосторничка.
Па Македонија во Европа била прва и последна држава- без својата заштита.
Заклучок
Европјаните биле Бриги со бригиски коњ, бригиска писменост, бригиски календар... и Македонци по пропаста на Македонија од Рим, како робови- колонисти.
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Со нив следи „македонското ковање на пари“, „стакло“, „вештачки припремени тераси“, „регионот на Дњепар, за што потврдуваат на стотини ковчезчиња“,
Со македонските колонисти, вон Балканот, се ширело името Анти и Венети.
Павел Тулајев, на стр. 12, пиши: „Друг опис се најдува во книгата на Тацит
(втора половина на I век н.е.) за Германите. Тој ги сместува Венетите на границата
на Свевија, покрај Певкините, Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на
кому им припаѓаат- на Германите или Сарматите. ‘Венетите’ (Venethi) усвоиле
многу германски навики, оти тие попат на обични разбојници ги поминуваат сите
шуми и планини, измеѓу Певкините и Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат
во Германите, бидејќи знаат да ѕидаат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’ “.
Се разликуваат Сармати како коњари, истоветно за Скити, и Германи со македонско име Герман сè до денес. Германите биле пешадинци, како Македонците.
Македонците имале пешадија и коњаница. Бидејќи Германите биле македонски колонисти, тие низ Европа биле колонизирани без коњи. Следи тие и не биле коњари.
Бидејќи Венети имало низ Европа, а и во Галија..., во тоа Венетско Море не
можело да живее некој друг народ.И затоа 100% Германи биле Венети=тн.Словени.
Според германски извори, Венетите биле Германи- па Германи=тн.Словени.
Венетските руни биле прогласени за германски.Значи, Германи=тн.Словени.
Од 5 век следат Склавините=тн.Словени- Склавина означувала само област.
Бидејќи Склавини имало и во Шпанија, Склавините не биле етнички народ.
Венетските Склавини како Повеќебожци со векови биле христијанизирани.
Следи имало само христијанизирање, но никако германизирање на тн.германски простори, затоашто со латински и вулгаренлатински француски (Франков) јазик можело само да се латинизира и французира. Па германизирањето било можно
само во германска држава со германски јазик кој во школите ќе се изучувал, зашто
морало и да се финансира, само од 2/2 на 19 век, со трорасен готски јазик- срамота.
Сè до денес залудни биле сите војни- па ние Европјаните бевме еден народ.
Место Европјаните како Христијани да ги штитат македонските Христијани
тие ги штитат Албанците како Муслимани=Турци, кои биле крволочни ѕверови со
човечки лик, „чума“ за Домородците и „краста“ за Православните- Македонците.
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен,
Селим III (1789-1807), за Албанците=Арнаути, бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“. Тој во својот ферман вели: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да праваат ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од
нивните безаконија и насилби...! Презри ги, исечи ги со мечот на победниците...!“
L I T E R A T U R A
Naslovov "Germanite odrodeni t.n. Sloveni" e napi{an spored Pavel
Tulajev- "Ve-neti". А i drugi 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)
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v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621
(9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani,
07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format
A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175,
05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)",
str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski...,
страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100,
15.12.2009.
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.
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42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44.
"Aleksandar
Makedonski
na
Rufusfalsifikat",
strani
311,
04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49.
"Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117,
10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122,
10.05.2011.
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011.
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011.
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011.
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122,
05.09.2011.
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100,
25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142,
28.11.2011.
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012.
61. "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012.
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012.
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012.
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012.
66.
"Sklavinite=tn.Sloveni
domorodni
na
Pelopones",
str.
62,
26.05.2012.
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012.
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012.
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012.
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013.
72. " Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013.
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 72 na makedonski jazik. A i ovaa 73- ta kniga e vnesena vo
internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991.
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en
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da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite.
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci,
samovolnici, silexii...
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev
nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi,
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg,
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da
bidam proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se
slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat
doktorat do tn.prof.
Ovoj
veterinaren
lekar
so
svoite
kolegi
veterinari
od
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici,
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma,
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majkirodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100%
porodenite im skapale, pa umrele.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so
lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvovlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo
ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica. Mora da
se vratime na proizvodstvo na na{ite kulturi (ja~men, r`, oves...) od
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{to na{iot narod `iveel, da ne postaneme zavisni da uvoz na semiwa i
zabrani mutirani hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola, a ne zavisna-delovna od
Veterinrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo. Pod HMS "Stre`evo" ne se
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka,
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen
direktor,
a
i
samo
toj
go
raspadnal
Kombinatot.Ostanal
samo
zemjodelskiot del- ZK "Pela-gonija". Kako laik za zemodelskoto
proizvodstvo
toj
go
douni{til
Kombinatot.
So
private-zacijata
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i
so Indijec 6.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e
nema niedna investicija.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene
se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme
kako vo 19 vek.
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