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ПРЕДГОВОР
Никола1 Минов,2 на стр. 5,3 пиши: „Под влијание на просветителските идеи
од Западот, во првата половина на XIX век балканските народи започнале бројни
движења за нивно културно, национално и духовно воздигнување. Во овој период
културно- просветниот и духовниот живот на православните христијани во Османлиска Македонија бил под целосна контрола на Цариградската Патријаршија. Притоа грчкиот јазик доминирал на сите нивоа, а раководната улога во Патријаршијата
ја играле Грци. По создавањето на грчката држава, Цариградската Патријаршија се
претворила во спроводник на грчката националистичка политика кон православното не-грчко население и врв на копјето на грчката пропаганда во Македонија.
Како последица на тоа, кај овие православни народи започнува процес за нарушување на воспоставениот поредок и елиминирање на грчкото културно, духовно и
политичко влијание.Ова движење ги зафатило македонското и влашкото население.
Дел од ова население и понатаму останало лојално на Цариградската Патријаршија
и жесток приврзаник на грцизмот. Но еден друг дел од населението, под разни надворешни влијанија и како израз на сопственото самочуство, почнува да се спротиставува на патријаршиската политика, како на духовен, така и на образовен план.
Во тој контекст, дел од влашкото население во Македонија и понатаму останало
лојално на грцизмот. Под влијание, пак, на просветителските идеи и романската
пропаганда во Македонија, другиот дел од влашкото население зазел дијаметрално
спротивен став од своите прогрчки настроени сонародници и им се спротиставил
на грчките обиди за негова денационализација и асимилација.
Во 1864 година било отворено романско училиште во битолското село Трново. Со тоа на пропагандното бојно поле во Македонија своја позиција зазела и Романија. Поради својата географска положба, Романија немала можност за територијална експанзија на македонската почва.Меѓутоа, во Букурешт биле свесни за бугарските претензии кон дел од османлиските европски провинции и знаеле дека постоењето на романски елемент во Македонија на Романија би í овозможило проследување на одредени политички цели. Со евентуалното бугарско проширување
кон запад и присоединувањето на македонските ‘Романци’ кон Бугарија, Романија
би побарала територијална компензација од Бугарија и анексија на Јужна Добруџа.
Улогата да бидат Романци ја добиле македонските Власи. Власите сепак биле предодреден плен на елинизмот и романските обиди за отргнување на влашкото
население од грчката прегратка предизвикала силен отпор од страна на претставниците на грчката пропаганда во Македонија.
Во таква атмосфера тивко беше поставено влашкото прашање.
Раното приклучување на територии со бројно влашко население кон Грција
го оневозможи актуализирањето и популаризирањето на влашкото прашање. Бројноста на Власите во преостанатите османлиски територии во Европа не ги задоволуваше апетите на европската дипломатија. Оттука, влашкото прашање доби само
периферна улога во рамките на македонското прашање и никогаш не стигна на зелена маса пред креаторите на европската политика...“.
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Н. Минов. Влашкото прашање и романската пропаганда во Македонија (1860-1903), Ламина, 2013
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ПОЈАВАТА НА ВЛАШКОТО ПРАШАЊЕ
„1. Појавата на влашкото прашање
Една година пред Вук Караџиќ да ја објави ‘Писменицата на сербскога
језика’ и дваесет и две години пред печатењето на ‘Болгарска Граматика’ од Неофит Рилски, во 1813 година, во Виена, била отпечатена ‘Македонсковлашка граматика’ од Михаил Бојаџи.
Напишана со латинско и грчко писмо, и наменета за ‘Ароманецот... кој треба да се гордее со мајчиниот јазик’, граматиката на Бојаџи истовремено претставува почеток на еден нов однос кон пишаниот влашки јазик и ехо на културното движење со национална тенденција, започнато меѓу Власите на Балканот долго пред
1813 година“
Бидејќи Власите не биле од Македонија туку од Епир, тие не можеле да бидат Македонски Власи. Влашкиот јазик не бил јазик со зборови на еден јазик туку
мешан јазик. Во него има зборови на јазици кои биле во употреба на овие простори.
Што биле Власите ? Само одродени тн.Словени. Ова се потврдува со доказот што Власите ги имаат сите тн.словенски гласови, дури и темниот вокал кој го
немало во латинскиот јазик. Од друга страна што Римјаните говореле само на варварки и пелазгиски јазик (Дионисиј), кој бил само тн.словенски јазик, Власите не
можеле да бидат латинизирани од Римјаните. Ова било само поради тоа што латинскиот јазик не бил јазик на Римјаните туку тој бил само нов-само од 240 г.п.н.е. не
на некаков Латин или Римјанин туку само на Греикот (Гркот) Лив Андроник. Власите ги имаат тн.Вукови гласови, кои не биле во употреба во Македонија и Дубровник. Во тестаментот на Дубровчанинот Петар Стојанович од 1598 година4 на латиница ги нема тн.Вукови гласови/знаци сосе гласот/знакој ј.Исто така,ги немало ниту падежите (6). Ова говори, во Херцеговина немало падежи (6). Народот на Балканот, Подунавјето...Русија говорел само со ва- на- та, цитат кој го наведува Олга
Луковиќ- Пјановиќ. Па падежите биле само од црковно- словенскиот јазик (6) кој
со Караџиќ станал српски, дело на Виена и тоа амо да се раскине народното ткиво.
Тоа било само после создавањето на рускиот јазик за кого имало голема полемика.
Токму со него најголем успех постигнал Пушкин. Со тоа Ватикан успеал со својата
Виена да го раскини православното ткиво, чиј јазик бил само пелазгиски =тн.Хомеров=тн.Платонов, само тн.словенски јазик. Тој јазик бил на белата раса-Левант.
Никола Минов пиша за влашкиот јазик и неговата граматика: „Напишана со
латинско и грчко писмо, и наменета за ‘Ароманецот... кој треба да се гордее со мајчиниот јазик’, граматиката на Бојаџи истовремено претставува почеток на еден нов
однос кон пишаниот влашки јазик и ехо на културното движење со национална тенденција, започнато меѓу Власите на Балканот долго пред 1813 година“
Власите како Епирци 100% биле припадници на Охридската архипископија.
Нивното одродување започнало само по нејзиното укинување-само од 1767 година.
„1. Првите манифестации на националната свест кај Власите
1.1. Во 1774 година универзитетскиот професор од Хале, Јохан Тунман, ги
забележал зборовите на москополецот Константин Хаџи Ѓорѓи Чегани дека ‘во Москополе сето население зборува влашки’ и дека ‘Власите...се голем и броен народ...
кој себе се нарекува Румањ’ “.
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Власите на влашките простори говореле влашки, народ „кој себе се нарекува
Румањ“. Следи власите=овчарите биле само Римјани=Ромејци како и Еладците. Кога Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 година, ја посетил државата Елада, во неа имало
само Ромејци- со главен град Константинопол. Јазикот „ромајка“ (Г.Вајганд, 1924).
„Навидум и нема нешто невобичаено во изјавата на Чегани. Во историографијата е прифатен фактот дека градот Москополе во југоисточна Албанија бил
населен со Власи, кои на својот локален дијалект се нарекувале Rrumãn/Rrãmãn/
Rrmãn. Само доколу овие зборови забележани од Тунман ги анализираме во контекст на времето во кое биле искажани, ќе можеме да го доловиме нивното значење
како манифестација на влашка етничка свест во модерна смисла на зборот и да ги
увидиме непосредните премиси што произлегуваат од тоа“.
Еладците...и Власите биле само Ромејци. Власите со тн.словенски темен вокал, кој го има во романскиот јазик- Романците и Власите се одродени тн. Словени.
„Во XVII и XVIII век градот Москополе израснал во центар на трговијата
помеѓу Македонија, Албанија и Јадранот. Во рацете на трговците од Москополе и
од близките влашки населби била речиси сета трговска размена помеѓу југозападниот Балкан од една, а Венеција, Бриндизи и Виена од друга страна. Просперитетот на градот апсорбирал значаен дел од регионалната интелигенција. Прогонувани од верските и сколастичните догми во матичните образовни институции и
привлечни од добрите материјални услови во влашкиот град, бројни научници од
Осмамлиската Империја нашле интелектуално засолниште во Москополе. Така, импресивниот трговски развиток постепено го издигнал градот во ранг на регионален
културен центар. Во 1710 година во Москополе бил отворен колеџ, во 1731 година
печатница, а околу 1742 година, како врв на целиот образовен систем во регионот,
била основана ‘Нова Акдемија“.
Москополе не бил во Македонија и затоа немало никакви Македоно-власи.
Москополе бил центар на Охридската архиепископија сосè во неа поврзано.
Власите не биле етнички народ туку покрај овчарски дури и трговски народ.
Тие биле привилегирани од Османите, во чии служби биле со коине (тн.старогрчки),не плаќале пашарина за своите овци и др.,што не важело за други- тн.Словени.
„На прв поглед се добива впечаток за една грчка обоеност на културниот
процут на Москополе. Во колеџот и академијата се предавало на грчки јазик, а печатницата на прв план служела за ширење на грчката култура. Ваквата импресија ја
надоплнуваат и првите листи со влашки зборови. Во 1770 година, една година по
првото разурнување на Москополе, во Венеција била отпечатена книгата ‘Протопирија’ од Теодор Анастас Кавалиоти. Осмислена како еден вид учебник, за да можат
младите Власи и Албанци полесно да го совладуваат грчкиот јазик, кон крајот на
книгата учениот москополец во три паралелни колони приложува и речник со 1170
грчки, влашки и албански зборови. Во оваа категорија на трудови спаѓа и делото на
Данаил Москополецот, ‘Четиријазичник’, издадено во 1794 година во Венеција.
Книгата на Данаил, која дочекала второ издание во 1802 година и била еден вид бестселер, содржи лекции од религијата, елементи од епистоларен стил и, тоа што ја
прослави, четиријазичен речник на грчки, влашки, бугарски и албански зборови,
сите напишани со грчко писмо. Во предговорот на делото, авторот ги повикува
Власите, Албанците и Бугарите да ги остават ‘варварскиот јазик јазик и обичаите...
и... да се потготват да станат Ромеи’. Впечатокот дека Власите биле неодвоива ко-
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мпонента на грцизмот го комплетираат и писмата на москополските комерцијалисти, кои во трговската коресподенција со надворешните партнери редовно го користеле грчкиот јазик“.
Се наведе: „На прв поглед се добива впечаток за една грчка обоеност“.
Па тоа можело да биде само по укинувањето на Охридската архиепископија.
Се истакна: „кон крајот на книгата учениот москополец во три паралелни
колони приложува и речник со 1170 грчки, влашки и албански зборови“.
Во дневната метода на ASSIMIL,Англиски без мака- на германски јазик, Парис, во лекција 103, се наведува: „1. Според еден англиски часопис илјада зборови
се доволни за потребите на обичен разговор во селски предели. 2. додека на читачот на весници и добри книги му е потребен речник од отприлика 3000 зборови…“.
Според други извори, 800- 1000 зборови. Па огромна разлика со 3000 збора.
К.Д. Будимовски,5 на стр. 139, пиши: „Професорот Андре Мазон, познат
француски научник- лингвист, во 1936 година во Парис ја издаде книгата ‘Документи, приказни и песни словенски од јужна Албанија’. (Documents, contes et chansons
slave de l’Abanie du sud’).
Запишани на македонски јазик, со латинична азбука и преведени на француски јазик тој објавува писма, приказни и песни што ги собрал во околните села на
Корча: Бобошница на 8 км. и Дреновјани на 4 км. од Корча. Објавува и делови од
од преведеното Евангелие на македонски јазик а напишано со грчката азбука, која
преведувачите на македонски јазик најдобро ја знаеле; Евангелието го нашол во
манастирот Свети Јован во Бобошница,во кој манастир еден од преведувачите, Теодор Икономов бил игумен.
Во книгата, покрај приказните и песните, дава и граматчка, лексичка и синтаксичка анализа на јазикот на македонското наеление во јужна Албанија. На
крајот од книгата поместен е речник со повеќе од 3000 зборови од тие краеви и со
француски објаснувања.
Овде поместуваме некои приказни и песни од оваа навистина вредна книга,
која уште во времето меѓу двете светски војни најдобро сведочела за виталноста на
јазикот со кој се служат Македонците во Албанија, а кој како дијалект малку отстапува од денешниот македонски книжевен јазик“.6
Нешто вакво нема на влашки јазик. Па таков јазик и немало за на него да би
имало некакви дела. За такви дела бил потребен речник од 3000 зборови а и повеќе.
Се наведе и: „Книгата на Данаил...авторот ги повикува Власите, Албанците
и Бугарите да ги остават ‘варварскиот јазик јазик и обичаите... и... да се потготват
да станат Ромеи’...“.
Книгата не била во полза на Власите, чиј јазик, според авторите, повеќе бил
латинизиран во однос на Шкиптарите- шкиптарскиот бил повеќе коинизиран итн.
Тој ги повикувал Власите,тие да си останал само едно Ромеи само со јазикот коине.
Меѓутоа, двата јазика имале дури и монголски- татаротурски зборови итн.
Никола Минов продолжува: „Токму во ваква атмосфера, кога во балкански
рамки Власите биле сметани за додавка на грцизмот, а за интелектуална Европа биле целосно непознаници, Јохан Тунман ја запознал западна Европа со егзотичните
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Власи, кои зборувале латински дијалект и себеси се нарекувале со етнонимот кој
потсетувал на името што во себе го користеле жителите на стариот Рим“.
Бидејќи нема материјални докази за преселби од Италија, Власите=овчарите
биле домородни, а не дојденци. Со тоа што Римјаните говореле тн.словенски, Власите се само одродени тн.Словени. Тие како и Еладците биле само едно- Ромејци.
„1.2. Блиските трговски врски на Москополе со Венеција и силниот културен развиток на градот отвориле пат за продор на западноевропските идеи меѓу
влашкото население на Балканот. Богатите Власи редовно ги испраќале своите деца
на студирање во италијанските универзитетки центри. Овие влашки студенти сигурно ја забележиле сличноста помеѓу влашкиот и италијанскиот јазик и станале свесни дека јазикот што го зборуваат има латински корен. Во екот на просветителството и на самите почетоци на романизмот, кога насекаде бил регистриран еден
нов однос кон говорниот јазик и фоклорот, младите влашки студенти во Италија
почуствувале потреба за писмена комуникација на мајчиниот јазик. Веројатно е дека токму на ваквата тенденција се должат и пишаните записи на влашки и ракописите со религиозна содржина од XVI-XVIII век, преведени од грчки на влашки.
Иако малобројни, овие ракописи сведочат за практиката на образованите Власи да
пишуваат на мајчин јазик долго пред XIX век. На почетокот на XIX век, битолчанецот по потекло од Москополе, Јорји Константин Рожа, тврди дека во XVIII век и во
печаницата во Москополе често се практикувало да е печатат книги напишани на
влашки јазик, но со грчко писмо“.
На Балканот службен бил латински, па коине- еладски јазик само од 1868 г.
Меѓутоа, народен јазик не бил латинскиот и коине туку само тн.словенски.
Следи немало потреба да се врши латинизирање сè до 15 век кога постоело
Источното Римско Царство (тн.Византија), туку само по пропаста на тн.Византија
Стои:„образованите Власи да пишуваат на мајчин јазик долго пред XIX век“
Па „образованите Власи“знаеле влашки „долго пред XIX век“-не пред XV в.
Никола Минов продолжува: „По првото уништување на Москополе во 1769
година, културниот центар на Власите се поместил во Хазбуршката Монархија. Виена станува интелектуална метропола и допирна точка за балканскиот свет со западноевропските идеи. Духовната атмосфера во монархијата ги фаворизирала напорите на јазичното поле на Власите што се населиле во овој дел на Европа. Ослободена од цензурата наметната од патријаршиското свештенство во Османовата Империја, влашката дијаспора во земјата на Хабсбурзите се почуствувале слободни да
ги изрази своите мисли и чуства. Овие навидум нови размислувања, кои што сигурно тлееле и меѓу Власите на Балканот, можеме јасно да ги согледуваме кај познањскиот архивист и протопоп со москополско потекло, Константин Укута. Во
1797 година, во Виена, Укута ја отпечатил книшката ‘Нова Педагогија’- читанка
напишана на влашки јазик со грчко писмо, наменета ‘да ги научи децата да читаат
аромунска книга’. Во предговорот на овој труд, напишан ‘во слава на родот’, Укута
отворено ја произнесува својата припадност кон влашкиот народ и ја истакнува потребата за образование на мајчин јазик: ‘Прими ја оваа мала светлина во полза на
нашите деца, зошто верувам дека долго копнееше да го видиш овој почеток за нашиот народ, за децата наши лесно да го разберат тоа што со изгубено време и труд
тешко го разбираат на еден туѓ јазик’ “.
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Службени биле латински и коине. Потоа како вулгарен латински бил францускиот. Тој бил католички јазик. Следел и германскиот како протестантски јазик.
Германците како католици биле со францускиот, а протестантите со германскиот.
Прв во Австрија бил латински како католички јазик- на крај германскиот јазик. Тогаш немало австриски ниту унгарски народ а овде се говори за Власи со влашкиот.
Австрија била водителка на католицизмот до 1918 година. Таа со Ватикан се
залагале да се латинизираат Власите и Романците, како и да се монголизираат Турците и Шкиптарите. Токму и затоа биле создадени одродени тн.Словени=Пелазги.
„На почетокот на XIX век борбата на Власите во Хабсбуршката Монархија
за еманципација на влашкиот јазик почнала да добива и други форми. Таканаречените ‘грчки трговци’ во Австрија, Унгарија, Трансилванија и Банат, биле во големо
мнозинство Власи, кои не биле имуни на националните раздвижувања во монархијата и на новиот однос кон говорниот јазик, веќе регистриран кај Константин
Укута. Во 1802 година настанал судир меѓу побројните Власи и помалкубројните
Грци во ‘грчката општина’ во Будим. Општината побарала од градскиот бискуп да
назначи два свештеника во локалната грчка црква, кои наизменично ќе служат на
грчки и на влашки јазик, а набргу потоа локалните власти ја признале колонијата во
Будим како ‘заедница на Грци и македонски Власи’. Во 1807 година т.н.Грци од
Пешта побарале свештеник кој ќе богослужи на ‘влашки дијалект’. Иако за дел од
‘Грците’ во Будим и Пешта бил назначен романски свештеник, нема сомнение дека
се работи за Власи, кои барале свештеник кој ќе служи на нивниот мајчин влашки
јазик. Во рамките на овие колонии и со оглед на овие настани, лесно може да се забележат почетни обиди од страна на Власите да ја истакнат својата посебност“.
Се кажа: „Таканаречените ‘грчки трговци’ во Австрија, Унгарија, Трансилванија и Банат, биле во големо мнозинство Власи...“.
Власите како овчари, пастирски народ, имале многу слободно време да се
бават и со трговија, посебно во зимскиот период кога овчарството дома зимувало.
Ова не било можно кај говедарите кои редовно молзеле,свињарите кои праселе итн.
Па:„Општината побарала од градскиот бискуп да назначи два свештеника во
локалната грчка црква, кои наизменично ќе служат на грчки и на влашки јазик...“.
Секако, грчки бил еладскиот јазик од 1868 година кој произлегол од коине, а
Еладците говореле само пелазгиски=тн.словенски потврдено од Фалмерајер (1830)
... и Силвестер (1904).Па како што Елада била тн.словенска, бил и Епир со Власите.
Во врска со знаењето на влашкиот јазик авторот Никола Минов, на стр. 43,
пиши: „Според бројноста...Во Кајларската каза, на падините на Сињак, Власите
претставувале мнозинство во Влашка Блаца (фн. 29) и Сисаниј...“.
Фуснота 29: „Блаца била населена со Власи од Москополе и од Пинд, како и
со Власи од некогашното епископско седиште Сисанион...Како и во блиската Шатиста, каде што во 1889- 1890 година Вајганд забележал дека децата не го зборуваат влашкиот јазик (Г.ВАÜГАНДÎ, Аромжне..., 126), така и во Блаца веројатно се
работи за истата ситуација и за влашко население кое постепено престанало да го
зборува влашкиот јазик...“.
Бидејќи „Власите претставувале мнозинство во Влашка Блаца и Сисаниј“, а
„каде што во 1889- 1890 година Вајганд забележал дека децата не го зборуваат влашкиот јазик“, влашкиот јазик не бил народен туку тој бил само нов од последните
векови. Па тој јазик не бил пелазгиски=тн.словенски туку само со мешани зборови.
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Никола Минов продолжува: „Во првата деценија на XIX век се забележуваат
првите обиди за латинизација на пишаниот влашки јазик. Јорји Рожа, доктор во
универзитетската болница во Пешта, кој во неговата докторска дисертација кон
своето име ги додал националностита и местото од каде што потекнувал (Georgius
Const. Rosa, Vallachus Voscopoloitanus et Macedo), во 1808 година во Пешта го напишал делото ‘Студии за Романите или таканаречените Влахи што живеат отаде
Дунав’. Како што наведува во воведот, неговата намера била ‘да им понуди на Власите краток опис со кој, што е можно подобро, ќе се види дека овој народ од секогаш бил тоа што е денес’. Рожа нагласува дека ‘Власите себеси се нарекуваат Романи (Римјани)’ и ги дефинира како ‘вистински браќа на Дако-Романците’. Во 1809
година истиот автор го објавил делото ‘Вештина за читање на романски со латински букви, кои што се и старите букви на Римјаните’, во кое пледира Власите и
Романците да го употребуваат латинското писмо. Рожа се залага за создавање на
еден унифициран јазик, составен од елементи од влашкиот и од романскиот јазик.
Воочливо е дека младиот битолчанец бил под големо влијание на Ердељската Школа, која во времето кога Рожа ги пишувал своите трудови ја интензивирала борбата
за латинизација на романскиот јазик“.
Токму „Романите или таканаречените Влахи што живеат отаде Дунав“ уште
живееле на просторите на Склавините (тн.Словени), кои говореле само варварски,
кој бил пелазгиски- само тн.словенски јазик. Таму службен црковен јазик бил само
црковно- словенскиот јазик, никогаш латинскиот кога немало католичка црква. Ова
објаснува,Романите останале само латинизирани тн.Словени во последните векови.
Се наведе: „...младиот битолчанец бил под големо влијание на Ердељската
Школа, која во времето кога Рожа ги пишувал своите трудови ја интензивирала
борбата за латинизација на романскиот јазик“.
Во Larousse,7 на стр.470, се наведува: „Австриското освојување на Белград...
Во тие мигови, на чело на српскиот народ се истакнале две крупни и занимливи личности, патријархот Арсениј III Црнојевиќ (Чарнојевиќ) и грофот Ѓорѓе Бранковиќ,
благородник од Ердељ. Мошне активна личност...Арсениј...од 1557 година...“.
Ердељ бил само тн.словенски како и Влашка само со тн.словенки јазик, без
ништо на латиница и латински јазик. Па тие простори биле само православни и со
еден црковен јазик:црковно-словенски јазик на Македонецот Константин Филозоф.
„Тенденцијата за латинизација на пишаниот влашки јазик уште посилно се
чуствува во веќе споменатата граматика на Михаил Бојаџи. Како професор во грчко училиште во Виена, Бојаџи увидел дека грчките букви не се доволни за да се пишува на влашки јазик. Притоа, тој влегол во отворена битка со оние што не им дозволувале на Власите да се изразуваат на својот мајчин јазик. Во предговорот на
неговата ‘македоновлашка граматика’, Бојаџи најпрво им се обраќа на интелектуалците (‘Сакам да ви дадам граматика на македоновлашки јазик, онака како што се
зборува јужно од Дунав’). Потоа им упатува совети на своите сонародници, кои ‘не
треба да се срамат од својот мајчин јазик, туку напротив, треба да се гордеат со него’. На крај, тој се обраќа до сите оние што го сметале влашкиот јазик за ‘валкан,
одвратен и добар само за аналфабетите’, резимирајќи со зборовите: ‘И Хотентоти
(афричко племе, слично на Бушманите, б.н) да беа Власите, тие пак ќе имаа право и
должност да се изразуваат на својот сопствен јазик, како најпогоден начин за нивно
7

Opšta enciklopedija LAROUSSE, 3 tom, Paris, 1967- српско издание во Vuk Karadžić, Belgrad, 1973.
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усовршување’. Делото на Бојаџи имало свое ехо и на Балканот, иако не на тој начин на којшто посакувал авторот. Патријархот Кирил VI ги проколнал влашкиот
лингвист,неговата граматика и ‘сите што веруваат во кажувањата на овој поганик’“
Стои: „...Михаил Бојаџи. Како професор во грчко училиште во Виена, Бојаџи увидел дека грчките букви не се доволни за да се пишува на влашки јазик...“.
Власите биле одродени тн.Словени.Следи коинските слова не биле доволни.
„Од кратките инскрипции по црковните икони во срцето на Балканот, преку
научните трудови на влашките преродбеници во Хабсбуршката Монархија, накратко можеме да го проследиме еволутивниот развој на индивидуалната свест кај
Власите за сопствен јазик и потекло. Точно е дека оваа свест е многу појасно дефинирана кај влашката дијаспора на север од Балканот, која продолжила да работи
по зацртаниот правец од Михаил Бојаџи, но не можеме со сигурност да го исклучиме, како што тоа го прави Руфини, постоењето на националната свест и кај Власите
од Балканот. Во 1821 година францускиот академик Франсоа Пуквил забележал дека ‘Власите од Пинд... се сметаат, без да дадам некаков историски доказ, за
остатоци од војската на Помпеј’. Според истиот автор ‘Москополци се сметаат за
потомци на Римјаните населени од Квинт Максим...и...сите влашки племиња гордо
го прифаќаат името Румани или Романи’.8 Десетина години подоцна, францускиот
конзул во Солун, Еспри Мари Кузинери, запишал дека Власите... ‘ги препознаваш
благодатение на нивниот јазик. Тие и сега гордо го зборуваат латинскиот и доколку
ги прашаш: Од која нација сте ?, тие со гордост одговараат: Романи’.9
Токму во сите горенаведени манифестации на национална свест, изразени
долго пред појавата на романската пропаганда во Македонија, ги наоѓаме и корените на влашкото прашање“.
За потеклото на Власите од Италија нема никаков материјален наод/доказ.
Тие како припадници на Источното Римско Царство биле само Римјани, Романи
или Римјани=Румјани, поред Рим=Рум=Ром, со латинскиот службен јазик латинизирани во последните векови. А Римјаните говореле само варварски и пелазгиски
(Дионисиј), кој бил само тн.словенски јазик. Истото било со Романија, чија држава
и црква биле повод за признавање на влашкиот народ. Па Власи биле и Романците.
„2.Романија и Власите: Корените на романската пропаганда во Македонија
До XVI век Влашка и Молдавија потпаднале под османлиската власт. Во
периодот кога претставувала светска сила, Османлиската Империја ги опфаќала речиси сите територии на кои што живееле Романците. Со постепената дезинтеграција на Империјата, дел од османлиските територии населени со Романци потпаднале под власт на соседните држави, а романскиот народ бил поделен помеѓу три
велесили: католичката Хазбуршка Монархија, православна Русија и мохамеданската Османлиска Империја“.
Римската империја владеела со латински, а како Источно Римско Царство со
латински и коине. Православни биле коине и црковно- словенскиот на Македонецот Константин Филозоф. Католички бил латинскиот. Османов бил јазикот на Мехмед Караман, кој во 13 век во персискиот јазик внел турски=монголски зборови со
8

F.C.H.L. POUQUEVILLE, Voyage dans la Grèce, ed. I, t. II, Paris 1820, 151-153, 292.
M.E.M. COUSINÉRY, Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’Istoire, la géographie et
les antiquités de ce pays, vol. I, Paris 1831, 17.
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персиско писмо. Бидејќи Романија била православна, нејзин јазик бил црковнословенски. Со наводот се потврдува, немало никаков романски народ со свој јазик.
„2.1 Уште од XVI век влашките трговци патувале и развивале трговски
односи со Влашка и Молдавија, т.н. Дунавски кнежевста, и имале чести контакти
со луѓето и јазикот во овие земји. Несомнено, овие трговски патници ги забележале
сличностите помеѓу романскиот и влашкиот јазик, но не постојат сведоштва дека
влашките трговци од XVI-XVIII век го пренеле во своите родни земји сознанието
за блискоста помеѓу двата јазика и за наводното заедничко потекло на романскиот
и влашкиот народ. Балканските Власи се декларирале за наследници на римските
војници, честопати се претставувале и како Грци, но воопшто не се декларирале како Романци“.
Нема ниеден материјален доказ/наод за преселби од Италија на Балканот.
По пропаста на Македонското Царство завладеале Римјаните. Во Римското Царство
жителите биле Римјани=Ромејци. Дури и во Романија, која била само православна.
„Во исто време, изолирани сведоштва за Власите се среќаваат само кај романските хроничари од XVII и XVIII век, како што се Столник Константин Кантакузин, Мирон Костин и Димитрие Кантемир. Во романската историографија често се
акцентира фактот дека уште во XVII век во Романија се пишувало за Власите. Притоа се нагласува дека Романците биле запознаени со постоењето на ‘население со
романско потекло во Румелија’ и тенденциозно се користат фрагменти од хрониките, со цел да се докаже дека раните романски хроничари ги сметале Власите за
дел од романскиот народ, кој зборува романски јазик. Со повнимателно читање на
хрониките сепак се добива една сосема поинаква слика од онаа што сакаат да ни ја
доловат дел од романските историчари. Пишувајќи за ‘Полската Хроника’ на Мирон Костин, историчарите Стелиан Брезеану и Ѓорѓе Збуќа го издвојуваат делот од
текстот во кој се вели дека Власите во Македонија зборуваат ист јазик со Романците северно од Дунав. Но доколку ја прочитаме целата реченица, без да вадиме делови од контекстот, ќе видиме дека Костин вушност кажува сосема друго и дека
Власите од Македонија ‘...го имаат истиот јазик со нас и тој е многу поблиску до
италијанскиот отколку до нашиот’.
Јасно е дека хроничарот од XVII век не зборува за влашки јазик кој е ист со
романскиот, туку за јазик од латинско потекло, какви што се впрочем и романскиот
и италијанскиот“.
Румел според Рум=Рим=Ром до Руминци=Римјани=Ромејци. Романците ги
имаат сите тн.словенски гласови, тн.словенски темен вокал кој го намало во коине
и латински, тн.словенско дативно у во завршетокот на презимињата, до денес Романците се со тн.словенки имиња и презимиња итн.-тие биле одродени тн.Словени.
Романската група произлегла од латинскиот јазик, кој не бил народен јазик.
„Тезите за наводните тврдења на романските хроничари за идентичноста на
влашкиот и романскиот јазик целосно ги декласира хроничарот Димитрие Кантемир, кој во книгата ‘Опис или географија на Молдавија’ пишува:
‘Куцовласите се наоѓаат во Румелија, околу Македонија, и зборуваат на јазик порасипан од нашиот, помешан со многу грчки и албански зборови. Тие еден со
друг многу добро се разбираат кога зборуваат на оваа мешавина од јазици, но ниту
Гркот, ниту Албанецот, ниту Молдавецот може да ги разбере’.
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2.2 Поблиски врски помеѓу Власите и Романците биле воспоставени во втората половина на XVIII век, во рамките на Хабсбуршката Монархија. Преку индивидуални средби и интелектуални контакти, влашката дијаспора и трансилванските
Романци ги осознале сличностите помеѓу нивните мајчини јазици. Токму под влијание на историско- филолошкото движење што цутело кај Романците од Трансилванија, дел од младите Власи во централна Европа ја интензивирале борбата за еманципација на влашкиот јазик. Власите зеле живо учество во борбите на Романците
против унгарско-католичката доминација, а на Трансиилванија í дале редици личности кои и денес заземаат почесно место во историјата на преродбата на трансилванските Романци“.
Во борба „против унгарско-католичката доминација“ без латинскиот јазик.
„Културната соработка меѓу Власите и Романците на почетокот на XIX век
во Хабсбуршката Монархија не наишле на соодветен одек во Влашка и Молдавија.
Точно е, малкуте познати записи на влашки јазик биле напишани со грчки или латински букви, а азбуката претставувала голем проблем за романскиот читател од
Дунавските кнежества, кој до 1863 година ја користел кирилицата како официјално
писмо. Меѓутоа, скромен е и бројот на романските автори кои во првата половина
на XIX век се заинтерсирале за ‘браќата на југ од Дунав’. Затоа тешко се прифатливи тврдењата дека и пред 1850 година Власите им биле добро познати на писателите во Влашка и Молдавија. Оние Романци што покажале подобра информиранот за влашкиот народ биле жителите на Хабсбуршката Монархија, кои почесто
биле во контакт со Власи. Во Молдавија и Влашка, интересот за Власите бил далеку послаб. Во 1837 година Михаил Когалничеану истакнал дека ‘во Македонија се
зборува и романски јазик’ и дека ‘Ароманците себеси се нарекуваат Романци’. Во
1836 и 1838 година Јоан Елиаде Радулеску објавил три статии за јазикот на Власите, во кои ја разгледал можноста за создавање на ‘заеднички јазик на сите Романци’
преку отсранување на странските зборови од романскиот јазик и нивна замена со
латински елементи преземени од влашкиот. Во 1847, во Јаш. К. Даскалеску го објавил делото ‘Написи од земјите на Цинцарите’ и со тоа се исцрпува интересот за
Власите во Дунавските кнежества во првата половина на XIX век. Оттука сметаме
дека е во целост прифатливо мислењето на Теодор Бурада дека предобединувањето
на двете романски кнежества во 1859 година, Романците имале мошне слаби познавања на балканските Власи, и обратно, а комплетно е неприфатлива тезата на извесни романски историчари дека уште во 1847 година ‘кај Романците од Македонија,
Тесалија и Епир се манифестира желбата во нивните населби да имаат училишта во
кои ќе се предава на романски јазик’ “.
Се потврдува, имало само три службени јазици со свои писма. Сè ова говори
дека никогаш немало било каков романски народ со свој посебен романски јазик.
„Револуционерните бранувања во Европа од 1848 година ги зафатиле и Влашка и Молдавија. Прогресивните романски револуционери барале обединување на
двете кнежества, нивна административна и законодавна независнот, гаранција за
граѓанските слободи, образовна реформа и национална гарда. Била формирана и
револуционерна влада која ги укинала болјарските чинови во Влашка, го установиле националното тробојно знаме и фомирале национална гарда.Востаничкиот сон
за национално обединување на Романците не траело долго. Под силен руски притисок, султанот бил принуден да испрати контигент османлиски војници во кнеже-

13
ствата, кои набргу го задушиле востанието. Револуциоинерната влада паднала, а
нејзините водачи морале да ја напуштат земјата. Во егзил, романските револуционери на своите национални преокупации ги вградиле и Власите. Водачот на револуцијата, Никола Балческу, уште на 1 октомври 1848 година го истакнал политичкото значење што влашкиот народ може да го има за Романија. Во писмо до официјалниот претставник на провизорната влада на кнежетвата во Османовата Империја, Јон Ѓика, Балческу пишува: ‘Имам желба да дојдам во Цариград и да се сместам меѓу Куцовласите од Балканот, бидејќи сметам дека по секоја цена треба да се
развие патриотизмот кај ова растурено подрачје на романизмот’. Убеден дека ќе
дојде денот кога Власите ‘ќе е покажат корисни за нас таму кај што сега живеат’,
Балческу бара од Ѓика на Пинд да биде испратен доверлив човек кој ќе подготви
извештај за моралната и политичката состојба на Власите и ќе го опипа пулсот на
влашкото население за отворање на романки училишта. Очигледно, Балчеку знаел
за Власите уште пред да замине во егзил. Главното ‘запознавање’ на романските
револуциинерни лидери со влашкиот народ сепак се случува во Османлискат Империја. Османлиската влада се покажала гостољубива кон европските, а меѓу нив и
романските револуционери, на кои им обезбедила и државни функции. Јон Јонеску
де ла Брад бил назначен за администратор на имотот на големиот везир Мустафа
Решид- паша во Тесалија, генералот Кристијан Тел емигрирал на островот Хиос и
патувал низ Света Гора, Димитрие Братиану го посетил западното крајбрежје на
Епир, Чезар Болиак патувал низ Румелија, а Димитрие Болинтинеану дошол во Македонија. За време на претојот во Империјата, романските револуционери сретнале
‘еден броен народ, сроден со името Роман, што зборува разбирлив јазик’. Така била
поставена првата база за понатамошна романска акција во Османската Империја“.
Името Роман било според Роман=ром ан до цареви во Цариград а и Москва.
„2.3. Парискиот мир од 30 март 1856 официјално го означил крајот на Кримската војна (1853-1856). Според одредбите од договорот, Влашка и Молдавија останале под врховна власт на султанот, а силите потписнички на договорот колективно ги гарантирале правата на двете кнежества. Русија, пак, покрај тоа што била
принудена да се откаже од приоритетното право во заштита на Молдавија и Влашка, на Молдавија í ги препуштила областите Болград, Исмаил и Кахул од јужна
Бесарабија,приклучени кон Руското царство со Букрештански мир од 1812 година“.
Со Кримската војна православна Русија била поразена, а во полза на Османовото Царство, што било дело на Англија, и почнало да се создаваат дури држави.
„Одредбите од Парискиот мировен договор имале поголем ефект врз Кнежествата отколку врз било која друга област во Европа. Протекторатот на Русија бил
прекинат и таа веќе не можела да врши контрола врз политичкиот живот во Влашка
и Молдавија. Со укинувањето на руското туторство станало јасно дека во двете
кнежества ќе треба да се спроведе нова политичка организација. Во преговорите
што следувале помеѓу Големите сили, решавачко било влијанието на Франција. На
изборите од 17 јануари 1859 година во Молдавија и 5 февруари истата година во
Влашка, парламентите на двете дунавски кнежества едногласано го избрале Александар Куза за свој владетел. Во септември 1859 година силите гарантки на мирот
од Парис го признале двојниот избор, но само во текот на животот на Куза. На 23
декември 1861 година султанот издал ферман со кој го признал обединувањето на
Кнежествата. Така, назначувањето на владетелот на Влашка и Молдавија било оза-

14
конето. Во својата практична смила постоела обединета и автономна Романија. Формирана била држава со големина од 120,973 км2 и 4,424,000 жители. Со тоа се реализирал историскиот идеал на романскиот народ и биле поставени темелите на новата, модерна романска држава“.
Русија се борела за православието-другите за одродување на Православните.
„Иако Романија официјално сè уште не била независна држава, сега веќе создале услови за развој на посамостојна надворешна политика. Таканаречените четириесетиосмаши, односно револуциинерите од 1848 година, ги зазеле главните
места на романската политичка сцена, а како директна последица на нивниот интерес кон балканските Власи, влашкото прашање станувало сè поактуелно кај романската јавност и романскиот печат. Во 1859 година и меѓу Власите населени во Романија се истакнуваат личности кои, вградувајќи се социјално и економски во општеството, пледирале за институционално организирање и помагање на нивните
сонародници од балканскиот полуостров“.
По Филип Македонки постоел Македонски Полуостров, што било променето со Цојне од 1808 година во Балкански Полуостров. Имало српско предание, според кое,Белград и Смедерево биле во Македонија.Исто така,и за Дунавска Бугарија.
„Откако се вратил во Букурешт, во октомври 1858 година Димитрие Болинтинеану, од таткова страна Влав од Охрид, заедно со поетот Григоре Хараламбие
Грандеа, кој пак по татко бил од Мецова, го основал весникот ‘Дамбовица’. Весникот набргу е претворил во солиден пропаганден инструмент за влашката кауза.
Околу него се собрале најистакнатите членови на влашката емиграција во романскиот град, кои објавувале статии за влашкиот јазик и историја, и ја запознавале романската јавност со ‘мистериозните браќа’ од јужниот Балкан. Меѓу влашките
активности во ‘Дамбовица’ особено се истакнал мецованецот Димитрие Козакович.
Оваа ‘...брилијантна фигура од историјата на преродбата на ароманскиот народ и
национален маченик...ја персонифицирал идејата на романтизмот од Пинд и беше
нејзиниот најбуден пропагатор... Неа тој í го посвети сиот свој живот...и сето свое
богатство’. Само во 1859 година Козакович во ‘Дамбовица’ објавил тринаесет статии за животот и јазикот на Власите и, според Г. Грандеа, ‘постојано се обидуваше
да пронајде други будни Ароманци’.
На апелот на Козакович до неговите сонародници во Букурешт за формирање на комитет кој ќе им помога на Власите од Османлиската Империја да отворат
училишта на мајчин јазик, одговориле богатите трговци Јордаќе и Ѓорѓи Гога од
Клисира, Зизу Сидери од Сер, Тома Трикопол од Крушево и поетот Михаил Никулеску од Трново. Заедно со Димитрие Козакович, тие во 1860 година во Букурешт
го формирале првиот ‘Македо-Романски комитет’. На воведната седница биле
утврдени програмските начела и целите на комитетот. Истите биле содржани и во
Апелот од 1860 година до влашкото население во Османлиската Империја, кој бил
напишан на влашки и на грчки јазик, отпечатен во илјада примероци и дистрибуиран низ сите градови и села на Балканот во кои живеело влашко население. Во Апелот, кој за жал не е сочуван и чиј текст ни е делумно познат од еден подоцнежен
апел со слична содржина. Комитетот ги советувал Власите да го отфрлат грчкиот
јазик од училиштата и црквите, а на негово место да го постават мајчиниот јазик.
Меѓу другото, според личности што го почитивале Апелот, Македо-Романскиот комитет ги повикува Власите да ги испраќаат своите деца на школување во Букрешт
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‘и да учат ароманска книга и потоа да се вратат во своите родни места како аромански учители’.
Првите акти на Комитетот докажуваа дека и во Романија постоела силна
влашка инцијатива,која била многу повеќе од вештачки продукт на романската влада и интелигенција. Во исто време, веројатно стимулирано од дејноста на влашките
печалбари во Букрешт, се забележува и раздвижување меѓу Власите во Македонија
и сè поголем прилив на млади Власи во романските училишта и духовни семинари“
Па за „Македо-Романскиот комитет“ Власите биле Домородци-Македонци,а
Македонците Дојденци-Словени.Следи „Македо-Романскиот комитет“ бил штетен.
„Паралелно со раздвижувањето на Букурешт, бил опипан и пулсот на властите во Цариград за нивно излегување во пресрет на влашките желби за сопствени
училишта и цркви. Димитрие Болинтинеану наводно бил тој што прв интервенирал
кај Портата. Според Болинтинеану, тој уште за време на неговиот престој во Цариград (1853-1854) упатил меморандум до османликиот министер за надворешни
работи, Фуад Паша: ‘Со цел да се подобри судбината на Ароманците, ги истакнав
интересите на Османлиската Империја за да му подаде рака на овој народ. Стана
збор за подигнување на училишта, цркви со сопствени свештеници, богослужба на
мајчин јазик и организирање на дервенџии и вооружена полиција за чување на планинските премини. Пашата ги забележал важноста и користа од ваквата идеја, но
работата се одложи за подобри времиња’.
Во 1860 година следувала и првата интервенција од официјалните романски
пратеници во Цариград, кога романскиот дипломатски претставник, Котаќе Негри,
упатил барање за основање на романски училишта во Османлиската Империја и за
подобрување на статусот на влашкото малцинство. Политичарот Михаил Когалничеану ја убедувал Портата дека будењето на влашкиот етнос ќе преставува фактор
за зацврстување на романско- турските односи. Истата идеја пред османликите власти ја презентирал и лидерот на романската либерална партија, Јон Братиану“.
Наведените имиња и презимиња истогласно се одгонетнуваат со тн.словенски јазици, но не со тн.не-словенски јазици. Па Власите биле одродени тн.Словени.
„Во 1862 и 1863 година се интензивирале активностите на Власите во Дунавските кнежевства и постепено биле исцртани контурите на романското дејствување во Македонија. Најпрво, со средства обезбедени од Ѓорѓи Гога и Димитрие Козакович, во 1862 година била отпечатена влашката граматика на латинистот Масиму, посветена на поранешниот молдавски кајмакам од влашко потекло, Анастас
Пану. Во писмо за благодарност кон Македо Романскиот комитет, Пану скицирал
една програма за понатамошен развој и поттикнување на националното будење на
Власите. За да се анимираат собраќата од Македонија, Епир и Тесалија, Пану предложил:
1. Да се доведе на школување во Романија одреден број млади Власи.
2. Од фондот на просветените манастири (види подолу) да се издвои сума од
12,000 жолтици за финансирање на национални образовни институции во Тесалија,
Македонија, Епир и други делови на Османлиската Империја- сите под туторство
на романските кнежества.
3. Владата на кнежетвата да лобира кај Портата и силите заштитнички во
корист на Власите.
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4. Да им се одобри правото на Власите да избираат сопствени духовни пастири, почнувајќи со автокефален Архиепископ Прима на Јустинијана Прима во
Охрид“.
Според наводот, Јустинијан бил Римјанин. Значи, Влав. И токму затоа неговата Јустинијана Прима била влашка, а Словените биле само Дојденци. Меѓутоа,
Херодот...Прокопиј не виделе живи суштества исправени на две нозе Словени. Х.Џ.
Велс,10 на стр. 314, пиши: „Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустијановите жили,
како и во Константиновите, течела словенска крв...“. Следи збрките биле со Склавините=тн.Словен, кои Римјаните до 5 век не ги познавале. Тие на Балканот се појавиле во 6 век.Токму такви склавини имало низ целиот Балкан,Романија, Унгарија,
Австрија,Германија,11Франција,Шпанија...И се заклучува,словенски народи се лага.
„Како што ќе видиме, проект програмата на Пану во иднина ќе биде имплементирана во програмата на романската пропаганда во Македонија. Во тој миг, сепак, владетелот Куза покажал резервиранот кон идејата на Пану, бидејќи не сакал
да ги загрози односите со грчкото кралство и останатите христијански народи на
Балканот.
Во 1863 година, со средства обезбедени од Костаќе Негри, Димитрие Болинтинеану го отпечатил второто издание на граматиката од Михаил Бојаџи. Истата
година Болинтинеану ги објавил своите патеписи, под наслов ‘Патувања кај Романците од Македонија и Света Гора’. Во овој труд, кој бил вистинско откровение во
кнежествата, Болинтинеану ја истакнал идејата за романска интервенција меѓу Власите во Македонија: ‘Романците во Македонија не се Грци, тие со Романци. Тие
треба да останат Романци. Нашата замисла не е да ги соединиме со нас, бидејќи ние
сме премногу далеку од нив. Нашата замисла не е да им помогаме да креваат востание. Нашата замисла произлегува од тоа што овој еден милионски народ, расфрлан низ Македонија, сака да биде свесен за својата националност... Ние мислиме дека тоа што би требало да го прават овие Романци е одржување, како нешто
свето, на јазикот и обичаите, без оглед која и да им биде судбината’. За одбележување е и тоа што Болинтинеану прв ја истакнал идејата за единство во дејствување
на Власите и Албанците, за чие реализирање Романија ќе вложува напори сè до Балканските војни“.
Грци припадници на Цариградската патријаршија и Романци на Романовската црква. Па имало само црковни народи, а не се наведува ништо атинско со црква.
Па „за единство во дејствување на Власите и Албанците“- не со тн.Словени.
Ваква била состојба но не пред тоа кога сите говореле на пелазгискиот јазик.
„Истата година Анастасе Пану упатил меморандум до францускиот император Напалеон III, во кој, по краткиот историјат на влашкиот народ, ја истакнал сродноста на Власите со останатите латински народи и побарал:
‘1. На Романците од Османлиското Царство да им се даде правото да ја избираат црковната хиерархија од своите редови.
2. Во областите населени со Романци светата служба да се изведува на романски јазик.
3. Ароманското население да добие право да основа национални училишта и
враќање на старите привилегии кои што доскоро ги уживавме. Да нè управуваат че10
11

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Иво Вукчевиќ, „Словенска Германија“,стр.279, има наслов: „1. Не е Франачка, туку Славија“-скл.
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лници и градски совети избрани од нашите романски редови, според златната була
на царот Јован Кантакузин, кој во 1343 година го назначи својот брат Јован Анѓел
за доживотен владетел на префектурата Голема Влахија’.
Забележлива е алузијата на автономното кнежество Голема Влахија, со што
Пану индиректно сугерира една латинска автономија на Балканот во случај на распаѓање на Османлиската Империја. Забележливо е и дека постој конфузија кај Пану како да го нарекува влашкото население, па така истото на одредени места го
нарекува романско, а на друго место ароманско.
Во 1863 година Македо- Романскиот комитет го проширил своето членство
со личности од романскиот политички и културен живот. Во Комитетот сега членувале и етнички Романци (Кристијан Тел, Чезар Болиак, Константин Александру Росети), чие влијание веќе се чуствува во Апелот од 1863 година, упатен до Власите
во Македонија, Тесалија, Епир, Албанија и Грција. Во Апелот се укажува дека Власите се дел од романскиот народ, кој пак е дел од големата римска нација. Потенцирајќи ја духовната потчинетост на влашкиот народ кон грчки обоената Патријаршија, членовите на Комитетот пишуваат:
‘...Вие браќа во црквата слушате туѓ јазик, во вашата дејност користете странски јазици, во јавноста зборувате туѓински јазик, а вашиот јазик го зафрливте во
некое ќоше, како да ви е срам од него; го задржавте само за жените и децата.
...Време е да излезете од оваа летаргија! Време е вашиот јазик да излезе од
вашиот дом и да влезе во вашата трговија и во вашите цркви! До кога ќе слушате
туѓинци да го молат Бога во ваше име на јазик што повеќето од вас не го разбираат?... Помислите си само...колку ќе биде убаво од вас, за вашите жени и деца, да ја
слушате светата служба во црквите на вашиот јазик.
...Ова се основите што нè натера да го формираме во Букурешт комитетот
наречен Македо-Романски, чијашто мисија не е ништо друго освен да ги види овие
два милиони Романци надвор од Романија како ја слушаат религиозната служба на
мајчин јазик и учат според наставен план подготвен од романското минстерство за
образование. Ние сакаме да ги видиме нашите браќа близнаци од Македонија, Тесалија, Епир и од слободна Грција... како дел од големата и славна нација што се
протега од Атланскиот Океан до Црното Море“.
ВЕРСКИ НАРОДИ- ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ И ХРИСТИЈАНИ
Стојан Прибичевиќ,12 на стр. 31, пиши: „Источно од Солун, од другата страна на трокракиот полуостров Халкидики, на границата со Егејското Море, стои
планината Пангеум...Во низината се наоѓаат и урнатините на древниот македонски
град Филипи, изграден од таткото на Александар, Филип Македонски, кој ги експлотирал златоносните рудници во околните ридови. Меѓу урнатините се наоѓаат
и остатоците на ќелијата во која се претпоставува дека бил затворен Апостолот Павле, веднаш по доаѓањето во Европа, близу до денешното пристаниште Кавала...“.
Во Европа имало само две апостолски цркви: Павловата во Македонија и
Римската. Јустинијан I на насилен начин ја создал Цариградската црква и ја воздигнал во патријаршија. Бидејќи православен цар имало само еден царска била само
една партријаршија. Центар на православие можел да биде само царски Цариград.
12

Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990.

18
Токму црквата на Апостол Павле можела да биде само архиепископија. Таа
прераснала во Јустинијана Прима и конечно Охридска архипепископија во Охрид.
Стјепан Антолјак,13 на стр. 505, пиши: „Со формирањето на ваква државна
творба се случи тоа на кое Византијците тогаш најмалку мислеле. Имено, тие своевремено се плашеле да не се создаде во Склавинија, преку Дунав, словенска монархија, што тогаш сепак се случи. Но затоа таа беше создадена токму во овој предел
кој Византијците го сметаа за свој, а тоа е територијата на некогашните македонски
склавинии, која така стана фокус на Самуиловата држава и царство.
На оваа нова држава центар í беше сега далеку на југ на Балканот во денешна Македонија, со неколку царски подвижни престолнини, во кои имаше во поголем дел прекрасни уредени владетелски палати или дворци како оние во Преспа,
Охрид, Прилеп, Битола, Сетина итн.“.
Стр. 507: „Секако дека границата на Охридската архиепископија за време на
Самуиловото царство, а и за време на неговата пропаст, биле сосема поинакви отколку што досега се мислеше. Тоа непобитно го потврдуваат токму оние три исправи, кои, како фалсификати, беа вклопени во онаа хрисовула од 1272 година.
Понатаму, јасно е дека Охридската архиепископија во тамошните повелби и
извори никогаш не се нарекува и патријаршија, туку само архиепископија.
Имено, таа титула, поврзана со архиепископската во тој дел на Европа, единствено му припаѓала на цариградскиот црковен великодостоинсвеник, кој и во
втората половина на X век се вика ‘άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλει Νέας ’Ρώμης,
και οίκουμενικός πατριάρχης’’.
Разбирливо е што Самуил сакал во своето царство да има архиепископија и
тоа во она место каде што му била престолнината. Само, бидејќи од папата добил
кралска, а не царска круна, така станало тоа и со црквената установа. Имено, папската курија како порано во IX век, така и сега не се соголасила Самуиловата држава да добие патријарх14 (чиј број беше неменлив), туку архиепископ.
Во врска со тоа уште папата Никола I (858- 867) на Бугарите им го изложил
ставот на римската курија. Тоа беше рекол дека правите патријарси се единствени
во Рим, Александрија и Антиохија, зашто на чело на тие цркви стоеле апостоли.
Иако цариградските и ерусалимските највисоки црковни великодостоинственици
се нарекувале патријарси, сепак тие немаат такво значење како погоре наведените
затоа што особено цариградската црква не ја уредил ниеден апостол. Затоа Никола
I тогаш не се согласил Бугарите да добијат патријарх, туку архиепископ, и тогаш
истовремено ги предупредил дека овој единствен може да биде ракоположен од римската столица, и од која ќе добие палиум“.
Бидејќи бугарскиот цар немал свој патријарх, кој морал да биде под него,
туку само под патријархот од Цариград, кој бил под царот од Цариград, бугарскиот
цар со држава не биле важечки. Кога немало ништо бугарско не можело да има било што романско (румунско) со своите Романци=Власи само едно: пастири=овчари.
Исто така, бугар=б угар + ит = Угарит бил само ридчест предел до бугарин селанец.
13

Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985.
Затоа е чудно резонирањето на В.Прокиќ во врска со овој термин за охридскиот архиепископ и архиепископија. Имено тој во еден ист свој труд прво вели дека во повелбите „ниту Дрстарската нуту
Охридската патријаршија никаде не се нарекуваат патријаршии“, туку како и во речиси сите други
грчки списи секогаш се нарекуваат „архиепископии“... (Само со еден патријарх во Цариград, Р.И.)
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Стојан Прибичевиќ,15 на стр. 31, пиши: „Според некои бугарски...Македонците...Тие тврдат дека Македонија била земјата во која била создадена Самуиловата држава и за цело време нејзина потпора; дека широките маси на кои се потпирал Самуил била македонските Словени, луѓето од земјата наречена ‘Склавинија’, според древните хроничари; и дека Самуиловата титула ‘Цар на Бугарија’ не
значи на препознавање на бугарска националност туку присвојување на сите територии кои некогаш му припаѓале на Самуиловото царство. И бугарскиот цар Симеон и српскиот цар Душан се нарекувале цареви на сопствените народи и на Грците, но тоа не значи дека тие биле Грци, туку дека ги владеат некогашните византиски територии со идеја за повторно востановување на Византиската Империја.
Всушност, сите овие балкански ‘царства’ претставувале ефермерни имитации на
византиското царство; единствен вистински и траен цар бил рускиот“.
Како што сите на Балканот во Римското Царство биле Римјани=Ромејци, такви останале и Еладците сè до со 19 век. Истото важело и за поимот Бугари. Самиот поим Бугари се употребувал за Татарите- Бугарите говореле само чувашки јазик.
Херодот познава Македонци..., Бриги и Пеонци. Со Филип Македонски Бригите и Пеонците биле приклучени кон Македонија. Во Македонија Бригите и Пеонците станале Македонци. Па со Римската Империја и Римјани. Дури со Бугарите и
Бугари. Меѓутоа, Бригите=Брзјаците до денес опстолиле како Брзјаци: Брзјак=брз
јак- јак животно на Хималаите; Јаков=јак ков...Тие до денес говорат на брзјачки како прајазик на Белците во еднина со м (сум), с (си) и т (ит=ет). Тие го имале дативот кому му- нему му, а дативот го немале Пеонците- според Мара која не го прифаќала исламот Мариовци- и Солунчани како Македонци. Дативното у се среќава
во Индија (Ману, Меру, Зебу), Кина Бату- кан и Јапонија. Бидејќи Бригите не изчезнале, што биолошки не било можно, Охридската архиепискија била само брзјачка.
Стјепан Антолјак, на стр. 512, пиши: „Овој нов архиепископ, значи, ги имал
под своја надлежност епископиите што беа во склоп на Самулиовото царство. Меѓу
нив се истакнува: Средечката (Софиската), Дрстарската, Могленската, Велбуждската, Главиничката, Белградската, Нишката, Призренската. Липљанската, Рашката,
Скопската, Моровиздската, Битолската, Воденската, Драмската, Србичката (Сервијската), Стагската и Веријската...“.
Со крстоносните војни се отцепува Печката црква од Охридската архиепископија, а тие биле дело на Ватикан. Бидејќи во Цариград немало цар, кој бил надлежен врз православниот свет,Пеќката црква од Охрид била неканонски отцепена.
Иако Ватикан со папата не бил надлежен, тие се мешале во православието.
Стр. 504: Круната што ја примил Самуил од папата била кралска како и титулата ‘rex’. Имено, Рим немаше обичај да дава поинаков наслов, со исклучок на
оној царски, кој беше резервиран и доделуван единствено на франачките (од Карло
Велики), а потоа на германските владетели. Но овие, и покрај тоа, цариградскиот
двор ги титулираше со насловот ‘крал’, а не цар. (Фуснота)
Затоа и Самуил можеше со право да се смета себеси за ‘басилеус’, т.е. цар
како претчасници и наследници, иако Византија, со која беше во перманентно непријателство, не го признаваше“.
Се наведе: „...‘басилеус’, т.е. цар...Византија...не го признаваше“.
Православното Источното Царство имаше еден единствен цар во Цариград.
15

Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990.

20
Во Источното Римско Царство жителите биле само Римјани=Ромејци. Бидејќи Рим сакаше да го истовети Источното Римско Царство, кое беше само возобновено Македонско Царство, како Рим град- држава, Источното Римско Царство,
според градот Визант, каде беше Цариград, беше наречен Византија, поим кој никогаш не беше употребуван, туку само Ромејци. Исто така, беше и со поимот Грци,
според Греики, од греј=греи дојди од каде што сонцето грее- од Исток. Ова се случило поради тоа што македонската династија ја владеела јужна Италија, а Франките, кои владее во Рим, барале Македонците да ја напуштат јужна Италија, што никогаш и не се случило. Следи Македонците да бидат наречени Греики- Дојденци.
Фуснота: „Во 812 година Византија му го призна на Карло Велики називот
‘βασιλεύς’, кој подоцна го порекнуваше. Затоа Никифор II Фока не сакаше ни да го
вика Отона I ‘император’ т.е. ‘βασιλέα’ во грчкиот јазик туку заради поради понижување ‘ρήγα’, т.е. regem, како што пишува Лиутпранд (968), неговиот пратеник на
цариградскиот двор. Тогаш на Лиутпранд му приговара во Цариград дека е поголем скандал тоа што неговиот владетел ги присвојува темите на ‘нашето царство’,
отколку што тој се нарекува цар (император) F. Rački…“.
На повратната посета цариградскиот цар место ромејски беше наречен грчки, што македонската династија го сметаше за навреда...За ова имало и расправии.
Во Ларус,16 на стр. 462 има карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија
околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно
од Тетово, јужно од Штип, преку Струма, северно од Самоков, источно од Бела Црква(Куршумлија),на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка.Источно е Бугарската патријаршија.Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија(само Тракија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот
дел на јужниот Македонски=Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле
само под варошот Охрид, со тн.старословенски. Ова останало за селото Атина се до
1767 година. Дури Атина во 1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија
во Битола. Бидејќи немало грчка и арбанска црква, никогаш немало такви народи.
Што се однесувало за Еладците и Арбаните=Шкиптарите,било и за Власите.
Бидејќи Охридската црква била апостолска, но не Цариградската која за време на крстоносните војни била унијатска, договорно султанот ја укинал Охридска
архиепископија во 1767 година. Оттогаш имало само припадници на Цариградската
патријаршија, кои биле само Грци. Следело создавање на нова црква, што било дело на султанот, кој не бил надлежен во православието- црквите биле негово орудие.
Стојан Прибичевиќ,17 на стр. 132, пиши: „Во меѓусебната борба за плен, бугарските позиции биле зацврстени со помош на бугарската црква. Во шеесеттите
години на XIX век бугарските градови еден по еден ја признавале турската власт
како надомест за основање на засебна бугарска црква за сите Словени во Отоманското Царство. Под силен притсок, во 1870 султанот издал Ферман за основање на
самостојна бугарска црква, наречена Митрополија. Со овој акт под управа на Митрополијата подпаднала не само Бугарија туку и била предвидена можноста кон неа
да бидат присоединети оние христијански делови од Македонија каде двотретинското мнозинство ќе се изјасанело за тоа. Сите македонски епархии се изјасниле
за присоединување. Грчкиот патријарх во Инстамбул веднаш ја прогласил бугар16
17
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ската црква за отпадничка и го анатемисал бугарскиот митрополит. Во секој случај,
политички тоа немало никакво значење“.18
Султанот со Ферман ја создал султановата Бугарска егзархија. Одма започнале меѓусебни истребувања на Грците припадниците на Цариградската патријаршија со македонскиот (Александријски Птоломејов) јазик коине и Бугарите припадници на Бугарската егзархија со македонскиот црковно- словенски јазик. Со тоа
султанот и Ватикан ја оствариле целта, православните преминуваат во исламот и
католицизмот. Бидејќи Православните од времето на крстоносните војни ги мразеле Католиците, католицизмот не бил добитник туку само исламот. Бидејќи од 1830
година поимот Грци станало политички во полза на државата Елада, од 1870 година и името Бугари станало политичко. Ова било повод, Македонците да говорат,
„ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари“. Следи борбата за возобновување на Охридската архиепископија со црковно- словенски јазик продолжува, како и да се вклучат своите јазици (говори) во школите- успеало по 1945 год.
Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св.Великомаченик
Димитрија во Битола“, по повод на прославата на нејзината стогодишница 18301930, пиши: „Иако точно и поверливо не може да се каже кога и на кој начин Пелагонија го примила христијанството, ипак, на основа на доказите дека имињата на
епископите на пелагонската црква се споменуваат и во најраните векови на христијанската ера, може да се претпостави, дека христијанството било пренесено во овој
крај на Балканскиот Полуостров уште за време на апостол Павле и неговите ученици. Меѓу потписите на отците кои учествувале на Сардикискиот собор (343- 4) се
наоѓал и потписникот Евагрија од Македонија, од Хераклеа Линка. Во ефескиот собор, кој бил одржан 449 год., и кој поради неговата неправилна работа наречен ефески разбојнички синод, покрај преостанатите претставници на христијанската црква, заседувал и Квинтил Хераклејски, кој имал право да гласа и во името на епископот солунски. Две години подоцна, 451 година, истиот Квинтил учествувал во
работата на Халкидонскиот собор и се потпишал како episkopus Heraclea Pelagoniensis. Но, покрај него на истиот Халкидонски собор, во име на Хераклеја Линкестидска, - а тоа е исто што и: во име Heraclea Pelagoniensis- бил присутен и некој
епископ Дионисиј“...„Во работата на 5 вселенски собор (553 г.) зел учество и некој
Benignus Heracleae Pelagoniensis, кој бил овластен да гласа и во име на солунскиот
епископ“....„Сé до 1382-1383 година, кога, според Хаџи Калиф, турскиот географ
од 17 век, турскиот војсководител Лала Шакин...‘со сабја во рацете’, Битола и неговата непосредна околина била, како што преданието, чуено со своите многубројни цркви и манастири. Тоа предание, како и фактот дека Турците Битола ја викаат Манастир, го навел рускиот патник В.Глигорович, кој 1846 година ги поминувал овие краеви“...„Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето
на новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен административен центар ‘за сите краеви од скопските,призренските и скадарските краеви, па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште
на румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13000 жители, Битола
имала меѓу 33000 до 37000 души“.
Битола бил христијански град, дури поважен и од Солун. По укинување на
Охридската архиепископија, 1767 година, Битола бил центар на Цариградската па18
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тријаршија со своите Православни=Грци наспроти Муслимани=Турци. Тогаш Атина била само село во однос на Битола. Во Битола Григорие бил митрополит пелагонски. Потоа тој бил преместен во Серез. Подоцна тој бил избран и за цариградски
патријарх како Григорие Византинос XV останало до неговата смрт. Тој во 1836
година ја подигнал Пелагонската митрополија на висок ранг, на степен веднаш по
митрополијата во Бруса. Затоа под соборната црква „Свети Димитрија“- Битола била Елада со Атина. За жителите на Елада, кои биле само Ромејци, главен град бил
ромејскиот главен град Константинопол. Тогаш во Атина немало црква. За Вајганд
службениот јазик во Битола, во 1924 година, не бил еладскиот, туку ромејка (румејка). И тогаш Еладците како Православни=Грци биле само Ромејци, што важи и
за Скиптарите.Овие за да станат богати го прифатиле исламот- тие станале Турци.
Пак, Власите í биле верни на Цариградската патријаршија како Грци под Битола.
Ј.Г. ХАН,19 на стр. 49, пиши: „Госп. Рафаило Амброзиј, архиепископ од
Дурацо, кој усрдно ме гостил, ми дал најдрагоцени податоци за географијата и
етнографијата на својата епископија (тој тоа подоцна во особен мемоар за мене собрал и придодал мошне корисна карта)- а со тоа особено ме обврзал со благодарност. Јас од тоа после ги користев следните податоци за митрополијата Дурацка. Овој
округ ја има под себе Мат (која во црквениот говор уште Македонија20) се вика
уште и сета приморската рамница, која на картата под називот ‘Bassa Albania’, и се
простира од уворот на Мата до заливот Артски...“. (Арбанија во Македонија, Р.И.)
Ј.Г. ХАН на стр. 176 има поднаслов XXIX Варош Охрид. Тој на стр. 182,
пиши: „Изнад вториот влез под сводот на главниот фронт има ред стопа со големи
писма...Дека овде по знаење на византискиот јазик, бугарите биле последни...“.
Тн.византиски јазик бил Александријскиот Птоломејов јазик коине, на кого
се проповедало во Цариградската партријаршија со своите Грци и Бугари припадници султановата Бугарска егзархија.Следи имало црковни народи Грци и Бугари.
Стр. 186: „Местото каде најповеќе натписите се најдуваат...Покрај црквата
бил станот на митрополитот; овој градеж од неколку години изгорела, и уште поново не ја подигнале. Околу дворот се зданијата грчки и обична школа, тие се сè во
Охрид. Во четири од овие се учи грчки, а само во предградието словенски, оти кај
христијанските жители во Охрид грчките симпатии се далеку поголеми од другите.
Тие сакаат да бидат Грци, а никако словени, иако луѓето во школите мора да учат
грчки, а бугарски само дома зборуваат. При тоа ние во Охрид најдовме само една
женска глава која грчки умее; оти за женска школа варошот уште не е кадар“.
Дарко Митревски,21 „Минатата седмица не пишував колумна...Членот 3 одредува кој смее да членува во таа организација: ‘Член на БМОРК може да биде
всеки блгарин...’. Некаде околу 1902 година оваа организација е прекрстена во Тајна македонско- ординска револуционерна организација’ (ТМОРО), најверојатно за
со бришење на бугарскиот префикс во неа да се привлечат и (како што тогаш тоа се
нарекувало) ‘припадниците на другите народности’, пред сè оние македонски Сло19

Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардар, Београд, во Државната штампарија, 1878.
Како што е познато Македонското кралство допирало негде до брегот Јадрански, а кај Римјанитеприморјето меѓу Дрим и Скумба со пределот зад него,припаѓало вазда во провинцијата Македонија,
како год и еден дел на покраината што денес стои под Румелискиот вилает од Манастир,види Alban.
Stud.I,стр.11,примедба 26.(Манастир=Битола-само Битолчани се бореле,100% цркви уништени,Р.И.)
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вени што не биле верници на бугарската егзархија, туку на соперничките православни цркви- грчката и српската (па, оттаму, тие од страна на своите егзархистки сообраќа погрдно биле нарекувани ‘србомани’ и ‘гркомани’). Таквата промена се одразува и во статутот на организацијата од 1902 година, во кој во член 1 се вели дека
нејзина цел е ‘обединување на сите незадоволни елементи од Македонија и Одринско, без разлика на нивната народност, за извојување полна политичка автономија
на овие два региони’. Измени има и делот во кој се дефинира членството, па така
во членот 4 стои дека член на организацијата може да биде секој ‘македонец или
одринец’ (напишано со мали букви, во согласност со бугарскиот правопис)...“.
„Кога денешните балкански народи зборуваат за своето славно, грандиозно,
фантастично минато...отец Пајсиј...школуван во ќелиите на српскиот манастир ‘Хиландер’...но, ете, за среќа на многумина, во 1758 година му се укажува шанса да
престојува во Сремски Карловац (кои тогаш се наоѓале на територијата на Хабсбуршкото Царство)...струшките браќа Миладинови...дознаваме дека Константин и
Димитар се чуствувале како Бугари. За охриѓанецот Григор Прличев, кој рано останал без татко, нема да згрешиме ако кажеме дека дедо му го воспитувал во грчки
дух и го учел да пишува на грчки јазик и грчко писмо- но самиот Григор подоцна
ќе се декларира како Бугарин. За велешанецот Рајко Жинзифов знаеме не само дека
потекнува од несловенско, влашко семејство, туку дека и името под кое е крстен
(Ксенофонт Ѕинѕифи) не било ниту словенско ниту бугарско- но сепак тој подоцна
ќе се изјасни како Бугарин. За етничката припадност на македонските преродбеници, впрочем, сведочат и насловите на нивните преродбенички дела: ‘Книга за научение трих јазиков- славјаноблгарски и греческија и карамалицкои’ од Теодосиј
Синаитски,зборникот ‘Блгарски народни песни собрани од братјата Миладиновци’,
‘Голема блгарска читанка’ и ‘Зборник на блгарски народни умотворбенија’ составени од Кузман Шапкарев, книгата ‘Булгарин см’ на Јордан ХаџиконстантиновЏинот, првото бугарско издание на Хомеровата ‘Илијада’преведена од Григор Прличев... Од друга страна, нема никаков сомнеж дека нивниот јазик се разликувал од
бугарскиот:22 песните од зборникот на Миладиновци се многу поблиски до денешниот македонски литературен јазик отколку до бугарскиот, како што и јазикот на
кој пишува Прличев е смеса од охридскиот дијалект и новобугарскиот говор (Прличев дури во еден свој напис и се самокритикувал за своето слабо познавање на
бугарскиот литературен јазик: „Бјах, като и днес оште сам, слаб в блгарскија
език“).23Во своето дело ‘Утешение грешним’,игуменот Кирил Пејчиновиќ тој македонскиот дијалект дури и не го нарекува бугарски, туку го ословува како „прост јазик“ (во смисла дека не е црковнословенски, туку народен-односно јазик што го
зборува „простиот“ народ).24Единствено лексигографот Ѓорѓија Пулевски во својот
22

Бугарскиот јазик бил говор од Варна..., кој бил подалечен говор од македонските говори. Следи во
Бугарија во 20 век бил променет бугарскиот јазик, со западен говор, кој бил само македонски говор.
23
За Григор Прличев сведочи Иван Крајничанец, кој бил негов ученик во Солун. Според него, „Григор Прличев не можел да го совлада бугарскиот јазик и повеќе си зборуваше и пишуваше на брсјачко наречје. Тој не тераше нашите преводи од грчки и француски јазик да ги изговараме на брсјачко
наречје“. Втор пример е изјавата на Љубен Каравелов, кој говорел дека „господинот Рајка Жинзифов е лош поет заради тоа што е неталентиран и заради тоа што не го знае бугарскиот јазик!“ Се
гледа дека овој јазик не бил познат, па тие продолжиле да говорат на нивните наречја. Таков бил и
брсјачкиот диалект=диа лект=рект-дво рекот.Прличев бил дефтер Омер:дефтер=де фтер=втор Омер.
24
Тој „прост јазик“ на „простиот“ народ е основа вулгар=волгар=волг ар: Volk=фолк=полк-а.
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‘Тројазичник’ овој јазик ќе го детерминира како ‘славјано-македонски’. На што подоцна ќе се надоврзе Крсте Петков Мисирков, кога во книгата ‘За македонцките
работи’ ќе предложи создавање македонски литературен јазик...Фактите, имено, го
говорат следното: кога во 1870 година е формирана бугарската егзархија ...на епархиите во Македонија им е дадено правото референдумски да се изјаснат дали сакаат да останат во рамките на Цариградската патријаршија или, пак, да се припојат
кон егзархијата. Две третини од епархиите гласале за припојување и биле означени
како ‘булгар милет’ (бугарска црква), но една третина била против и останала во
рамките на ‘грчкиот милет’. Ова најдобро зборува за јазот помеѓу двата табори, македонските Бугари и славофонските Грци- во суштина припадници на исто словенско население“. (Македонците се домородци, а не дојденци-Словени, Р.И.)
Македонците како припадници на Цариградската патријаршија биле Грци
(Браќата Миладинови, Григор Прличев...). Со појавата на султановата Булгарска
егзархија, Македонците станале и Булгари. Па и затоа тие велеле, ние не сакавме да
бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари. Па следи тогаш имало црковни народи.
Македонците се залагале за возобновување на Охридската архиепископија
со македонскиот црковно- словенскиот јазик и внесување на своите мајчини јазици.
Хенри Ноел Брејслфорд,25на стр. 186, пиши: „Во своите официјални документи Комитетот...Всушност, верувам дека доколку Бугарите, независно дали во Македонија или во Бугарија, воопшто размислуваат за далечната иднина, нивниот сон
е дека Македонија секако треба да биде словенска, но не и бугарска земја и дека на
крајот таа треба да биде централната држава во една балканска федерација, која може да ги обедини сите Јужни Словени (фуснота)...“.
Фуснота: Комитетот, или некои негови делови, дури размислува (1905) за
политиката на наметнување на македонскиот словенски дијалект, наместо литературниот бугарски како јазик во сите егзархистички училишта во Македонија. Се
зборува дека за таа цел се печатени граматики. Ова ми се чини, ја докажува искреноста на локалниот автономистички патриотизам“.
Крсте Битоски,26 на стр. 150, пиши: „Српската пропаганда во Пелагонската
епархија требало да направи многу напори, да потроши многу пари, додека не постигне некои, во споредба со другите пропаганди, безначајни резултати. ‘До доаѓањето на конзулот овде, особено во Битола, многу малку се слушаше нашиот дијалект, т.е. нашиот јазик туку не се ни зборувал. Сè што зборувало на македонски дијалект, во кој, со долгогодишната работа на бугарската пропаганда, се внесени многу чисти зборови од бугарскиот јазик, па и по народот овој јазик- македонскиот дијалект- не се викал поинаку освен ‘бугарски’...Јас неуморно работам да го истиснам
називот ‘бугарски’ и да го внесам изразот ‘македонски’, како посебен израз на словенско- српскиот јазик ...’,27 пишува српскиот битолски конзул до својата влада“.
Се говори само за Срби со Српска црква во Белград и Бугари со Бугарска егзархија во Царигра. Бугарска држава била во 1908 години со немирите во Битола...
Стојан Прибичевиќ,28 на стр. 132, пиши: „Најзначајно дело кое го афирмирал правото на засебност на македонскиот јазик било делото на Крсте П. Мисир25

Хенри Ноел Брејслфорд, Македонија, Култура, Скопје, 2003.
Крсте Битоски, Дејноста на Пелагонската митрололија, Институт за национална историја, 1968.
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Диполоматски архив- Белград, ППО, бр. 135 од 18.V.1890 година, Битола.
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Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990.
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ков, За македонцките работи, издадено во Софија во 1903. Книгата била веднаш забранета од страна на бугарските власти. Во книгата Мисирков пишува: ‘Моите погледи не се нови... тие претставуваат чекор напред во развојот на нашата национална самосвест...’. Мисирков настојувал за македонски литературен јазик да бидат
усвоени централно- македонските говорни форми. Тој истакнувал дека македонскиот литературен јазик треба да биде создаден за да го обезбеди опстанокот и понатамошниот развиток на македонскиот народ“.
Македонскиот јазик бил бригиски=брзјачки, а египетскиот крал Псаметих (7
век п.н.е.) рекол, Фригите биле постари од Египтјаните- според Херодот, Бригите ја
создале Анадолија и Ерменија, подоцна Фригија (ф=б). Оставштината на Птоломејците во Камен Розета...-Египет била на битолски говор од 21 век. Следи бригискиот
говор непречено се развивал од постледено доба, а турскиот јазик бил и монголски.
Османите биле Комнени,кои владееле во Источното Римско Царство-Ромеи.
Рајнхолд Ланге,29на стр. 194, пиши: „Исак Комнен потекнува од високоугледен род, кој првовреме живеел во Македонија, подоцна големи поседи во Пафлагонија придобил. Исак, кој веќе ја надминал педесетата година, како млад човек
служел под Василиј II и преку неговата женачка со ќерката на последниот булгарски цар Иван Владислав доспеал до големо богатство....“. (Врска со Самуил, Р.И.)
Стр. 250: „...внукот на Јован (II. Комненос [1118- 43], Р.И.) поради наводно
навредување од царот настапил како непријател, исламската вера ја прифатил и
ќерката на Султанот Масуд I. од Икониот ја омажил. Тристотини години подоцна
тврдеше Султанот Махмед II., Освојувачот на Константинопол, бил наследник на
овој Комнен“.(Фатих=Патих, х=в, патив-од него пателе кога тој ги ослободил, Р.И.)
Стр. 267: „Во Мала Азија бил султанот Масуд I. од Иконион и неговото Царство го поделил меѓу неговиот син Килиџ Арслан II. и неговиот зет Јакуб Арслан,
кои, како не инаку да се очекува, наскоро жестоко завојувале...“.
Хамер,30на стр.1, вели: „Турците...Халкокондил се колебал измеѓу потеклото
на Турците и Скитите или Парќаните, а Франце прифаќал, ласкајќи ја таштината на
изродените Грци, романтичната приказна, дека Османовата владеечка лоза потекнува од Исак Комнен, отпадник на својата вера и својот народ. Бидејќи добро говорел арапски, бил тој кај Персијците, те. Турците (иако овие не се Персијци ниту
говорат арапски), мошне омилен- како преведувач на повеќето римски и грчки новели на арапски, те бил почитуван како втор Мумамед. Се оженил со ќерката на селџучкиот емир. Син му бил Сулејман, татко Ертуголов, чиј син бил Осман...“.
Овде нема турски (Османов) јазик. Тогаш таков немало-тој бил подоцна.
Стр. 19: „Мехмед- бег, Караманов син, основач на династијата Караман, кој
истовремено се издигнала со османовата од рушевините на Селџуцкото Царство и
која две столетија се одржала како нејзин опасен такмец, го обзнанил еден обичен
Турчин како син на оној на Крим во серајот на умрениот Изудин, во чие име се
домогнал на главниот град и власта. Ќе биде згодна прилика на друго место да
говориме за основање на караманската власт и за нејзините извршители; овде само
ќе приметиме дека Мехмед Караман со текот на таа промена на престолот вовел
мошне битна промена во пописите за порези. Овие дотогаш во Селџучкото Царство се пишани со персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со перси29
30
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скиот и го оспособил книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се водат пописите на османовата ризница нарочито со хрѓаво писмо и јазик.
Абак, монголски хан, поради заштита во исто време ги повикал на помош двата
селџучки владетели, имено оној од својот главен град од тобожниот Изудинов син
протераниот Гијаседин Кеихусрев и Месуд, вистинскиот син на оној на Крим умрениот Изудин. Абак го испратил против Турчинот, кој се дрзнал да се домакне на
престолот, и против неговиот заштитник Караман својот син Огуз-хан и својот
везир Фахрудин Али-шах. Тие го протерале дрзникот, кој го својатал престолот, а
неговиот заштитник Мехмед-бег Караман заедно со браќата ги убиле. Селџучкото
Царство го поделил монголскиот хан меѓу двата братиќи, така да Кеилхусрев владеел со западниот дел во Икониј (Конја), а Масуд со источниот во Ерзинџан, Сивас
и Малатиј. Првиот дал да го смакнат Аргун-хан (Абак-ханов наследник), оти му постанал сумлив како да е уз неговите непријатели Татари, те. уз Турците на Крим,
против неговите поданици, Монголи во Персија“. (Селеук=Селјук=Селџук, Р.И.)
Па Мехмед Караман во персискиот јазик внел монголски=турски зборови.
Османовиот јазик бил службен, но никако народен јазк- без турски народ.
Немало турски народ со турски јазик, а се говори за некаков народ Власи.
Никола Минов,31 на стр. 311, пиши: „Веднаш настапил пресврт во романската политика кон Власите. Набргу по враќањето во Романија, кралот ветил од парламентарната говорница дека ќе се водат поголеми грижи за влашкото население.
Истовремено и романската влада објавила дека ќе биде заземен порешителен курс
во влашкото прашање. Есента 1903 година темата за романската пропаганда во Македонија била сè посилно експлотирана и од владините опоменти. Се раздвижила и
романската дипломатија. Зачестиле скапите подароци за османлиските службеници
во Цариград и Македонија. Голем удел во ова романско ‘будење’ имале и Мирцштегските реформи од октомври 1903 година, кои, меѓу другото, предвидувале
административна реорганизација на Македонија заради соодветно групирање на
националнотите. Букурешт бил свесен дека територијалната поделба врз етнографски принцип по секоја веројатност ќе донесе уште поголемо разединување на влашките населби. Токму затоа од романската престолнина ја засилиле активноста во
Македонија. Првиот успех бил постигнат кога со султанско ираде бил усвоен предлогот за влегување на еден Влав во мешовитата комисија за реформи предводена
од генералниот инспектор за румелиските вилаети, Хисеин Хилми паша. Во Романија настанот бил пречекан со воодушевување и, според романските политичари,
изборот на ‘Романец’ во комисијата значел прво признавање на романската националност во Македонија со официјален акт од османлиската влада. Хилми паша ги
убедувал романските претставници во Битола дека во вилаетските комисии ќе има
и Власи, како и дека ќе бидат регрутирани 200 жандарми од влашките редови.
Конечната потврда дека Романија повторно се враќа во игра следувала на
собраниската седница од 28 ноември 1903 година. Откако било одобрено зголемување на средствата за Македонија во буџетската 1904 година, романското собрание
изгласало буџет од 600.000 леи, наменет за изградба на романски училишта и цркви
во Османлиската Империја. Според доставувачот на предлогот, министерот за образование, Спиру Харет, започнала нова фаза во романското национално движење,
кое требало да биде фактор на стабилност во пост- Илинденската Македонија. По31
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вторно биле актуелизирани старите идеји: Романија не може да не се интересира за
судбината на Македонија; решавањето на македонското прашање не може да се
оствари без романско учество; Романија ќе си го каже својот збор затоа што тоа í
го дава за право не само нејзината сила, туку и постоењето на ‘братот Романец’ на
Балканот“.
Хенри Ноел Брејслфорд,32 на стр.257, пиши: „Во мај 1905- та, влашкото прашање се нашло на пресвртница: валијата од Јанија, кој било под грчко влијание, извршил насилство врз светоста на Романскиот конзул и врз личноста на некои романски училишни инспектори. Уследил жесток дипломатски спор, кој завршил со
целосна победа на Романија. Но всушност, на турската политика í одговарало да
попушти. Власите сега формално се организирани како посебна националност /Millet/, со право да имаат сопствени официјално признаени училишта и цркви...“.
Не се работело за Власи туку само за Романци со црква и романскиот јазик.
Крсте Битоски,33 на стр. 143, пиши: „Целата таа борба завршила со установувањето влашко преставништво при Портата со граѓанско лице. За тоа Патријаршијата не можела да протестира. Им се дозволило на сите Власи, кои се сметале за
такви, да се запишуваат како ‘Ивлах’ (Влав), а не како ‘Урум’ (Грк), како што било
дотогаш. Тоа значело дека Власите биле признати како одделна народност во Турската Империја. Тие веќе имале можност да формираат свои месни општини, кои
во почетокот на 1905 година броеле околу 30. Сите тие крупни придобивки биле
крунисани со султаново ираде од мај 1905 година, со кое им се давало право на влашките општини ‘да избираат муфтари ... да им се укажуваат олеснувања од страна
на империските власти на назначените учители од речените влашки општини, како
за инспектирањето на нивните училишта така и за исполнувања на бараните од
империските закони формалности при отварањето на нови училишта’ “.
Ирадето било од султанот за Романците (Власите) со своја романска држава,
романска црква, романски училишта и романски јазик. Сè што во Битола било изградено (црква,гробишта и школа) сè било романска- денес само на романски јазик.
Стр. 253: „Патријаршијата не попуштала пред никакви барања на Власите за
извесна црковна автономија, ниту го признала познатото ираде од 1905 година“.
Се потврдува, ирадето било дадено само за Романците со свој јазик и црква.
ВЛАСИТЕ ГРЦИ- ЦАРИГРАД И РОМАНЦИ- БУКРЕШТ
Власите, само според припадноста на црквата, биле само Грци и Романци.
Крсте Битоски,34 на стр. 132, има наслов: „2.Односите на Пелагонската митрополија со Романската пропаганда“.
Бидејќи Пелагонската митрополија била под Цариградската патријаршија, а
Романската пропаганда била со Романската црква, се говори за Грци и Романци.
„Зборувајќи за односите Митрополија-романска пропаганда, потребно е накратко да се осврнеме и на романската пропаганда во Македонија во целина.
Основна цел на романската пропаганда во Македонија била придобивање на
влашкото население. Ова население, распрснато по разни делови на Македонија и
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Хенри Ноел Брејслфорд, Македонија, Култура, Скопје, 2003.
Крсте Битоски, Дејноста на Пелагонската митрололија, Институт за национална историја, 1968.
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Крсте Битоски, Дејноста на Пелагонската митрололија, Институт за национална историја, 1968.
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на Балканот, се спомнува под многубројни имиња: Куцовласи, Каравласи, Власи,
Каракачани, Качауни, Цинцари, Аромани и др. Кај нас во Македонија повеќе се
употребува името Власи“.
Стр. 135: „Во почетокот на XIX век се направиле некои обиди да се докаже
потеклото на Власите и да се докаже дека тие се нешто одделно од Грците. Ѓорѓи
Константин Роза, Влав роден во Битола, студент по медицина во Пешта, во 1806
година издал една книшка, напишана паралелно на германски и на грчки јазик, под
наслов ‘Испитувања за Романите или таканаречените Власи што живеат зад Дунав’,
во која се расправа за името, потеклото, за минатото на Власите, и тврди дека тие
се дел од романскиот народ и дека нивното место е меѓу Романците.35 Малу подоцна (1813 година) Михајло Бојаџи издал една граматика на македонско-влашкиот
јазик. Сите тие обиди биле изолирани, осамени, скоро без резултат. За Роза може да
се рече дека е протагонист на романската ориентација на еден дел од влашкото население во Македонија.
Во втората половина на XIX век во Македонија се води борба против фанариотското духовно ропство која имала влијание и на влашкото население. Под тоа
влијание и под влијание на Власите печалбари во Романија, меѓу Власите во Македонија се појавило едно движење, од многу историчари наречено национално, кое
почнало да води борба за отргнување на Власите од влијанието на грцизмот и за отворање свои училишта и цркви. (Под свои, треба да се разбира романски, бидејќи
луѓето кои се бореле за тоа се сметале за Романци). За тоа придонел ио фактот што
во тоа време се создала и Романската држава (1859- 1861) и пред очите на инцијатортите на тоа движење се појавила надежта во својата работа да бидат помогнати од Романците преку Дунав.
Во 1860 година во Букурешт, на инцијатива од писателот Болинтинеану, бил
основан Македонски комитет, со цел да работи за отцепување од грцизмот на Власите во Македонија и во другите делови од Европска Турција. За да се постигне таа
цел, било потребно да добијат свои училишта и цркви. Но тоа не била лесна работа.
Македонските Власи со стотици години во секој поглед биле обединети со елинизмот и немале никаква духовна врска со Романија. Она што со векови го правеле
грчките цркви и училишта, не можело така лесно да се отстрани. Осумдесетте илјади Власи во Македонија, иако не биле погрчени, во поголем број биле окорени
гркомани“.36
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Д-р Д. Ј. Поповић, О Цинцарима. Второ знатно дополнето издание, Белград, 1937, стр. 5- 10.
Една од главните тешкотии, со која во почетокот требало да се бори влашкото движење, бил недостигот на материјални средства. Богатите македонски Власи речиси сите биле гркомани и придонесувале само за грчката пропаганда. Малу биле тие, како на пр. Апостол Маргарит, што ги давале
своите приходи за одржување на влашките училишта. Но и тие имоти, што биле давани, биле користени од грчките свештеници за грчките училишта, бидејќи, за да се запазат од турските произволности, морале тие фондови да земат форма на црковни завештанија, а тоа значело да одат во рацете
на грчките свештеници, затоа што Власите во почетокот немале свои цркви. Кога се нашло начин да
се дава помошта Грчката патријаршија почнала да ги исклучува од црквата дарителите и родителите
кои ги праќале своите деца по тие „проклети“ училишта, а пред турската власт Власите почнале да
доаѓаат и од турска страна. Односите на турските власти кон Власите често зависело и од односите
на Турците кон Грците. Ако тие не биле добри, дозволи за отварање романски училишта полесно се
издавале и обратно.
Влашкото движење требало да се бори и со една тешкотија од подруг карактер. Имено, во училиштата не се предавало на мајчин јазик, туку на романски, кој, иако близок до влашкиот, не и ист. За36
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Како што исчезнале античките Македонци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, и етничките Македонци никаде ги немало. Се мислело, Балканот бил
турски. Потоа грчки. Следи на сметка на Македонците Турците, Грците, Власите...
се зголемувале. Па сите ги имало но не Македонци. И денес во Р.Македонија имало
1 милион Албанци.Па потоа 400.000, 300.000... А тие се само 17,1%- Гегите се 90%.
Збрките настанале само заради Словените, а такви народи никогаш немало.
„Првото романско училишта во Македонија (и воопшто во Европска Турција) се отворило во с. Трново- Битолско, во 1864 година, во кое учеле 20 ученици.
Идната, 1865 година, се отворило и во село Гопеш- Битолско, во кое во 1890 година
учеле 117 ученици. А во женското училиште отворено во 1879 година, имало 50
ученици. До 1882 година, романски училишта биле отворени во следните места на
Македонија (тука влегуваат и некои села во Епир)“.
Па преглед со места на истата страна 137: Авдела, Клисура...Битола...Јанина
„На чело на влашкото движење во Европска Турција застанал енергичниот
учител Апостол Маргарит, кој како учител во Клисура, уште во 1862 година го употребил романскиот јазик во грчкото училиште и својата неуморна работа има најголеми заслуги за ширењетио на романската пропаганда Во Македонија.37 Центар
на тоа движење бил Битола.
Иако во споредба со бројот на влашкото население постигнатите успеси не
биле големи, сепак тие биле доволни да предизвикаат жестока реакција од страна
на грчката буржуазија и нејзиниот експонент Цариграската патријаршија. Во периодот кога големи маси негрчко христијанско население ги напуштало грчките цркви и училишта, а заедно со тоа и грцизмот, влашкото население, според сфаќањата
на грчката пропаганда, било грчко и ништо друго. Тоа немало што друго да бара
освен грчки училишта и грчки цркви. Но кога и тоа население почнало да ја напушта, се појавила опасност да бидат изгубени центрите што дотогаш биле од неа
сметани за најцврсти упоришта на грцизмот. Тоа поконретно би значело грчката
буржуазија да го изгуби правото да претендира на Битола, Клисура, Крушево, Невеска и повеќе други населби во кои, како што рековме, немало грчко население туку имало само Власи- патријашисти, а кои расфрлени низ цела Македонија и служеле како пропагандни, подоцна (по 1903 година) и како воени бази за ширење на
своето влијание и меѓу другото македонско население. Од тука произлегува и фактот што Патријаршијата била неверојатно осетлива во однос на влашкото население. Оттука на обидите да се одделат од неа им објавила немилосрдна војна, користејќи ги сите средства кои í стоеле на располагање.
Но, и покрај големиот отпор на кој наидувало, влашкото движење постепено
но сигурно освојувало терен и се ширело. Уште повеќе затоа што романската буржуазија, решена да го искористи за свои цели, почнала најактивно да го помага материјално и дипломатски. Од 1870 година во романскиот буџет скоро редовно се
одвојувало по една сума за пропагандата во Македонија.
тоа, многу деца, кои веќе оделе на училиште и еднаш веќе научиле еден туѓ јазик- грчкиот, тешко се
решавале да се преорентираат кон романскиот, иако за тоа не бил потребен многу труд.
37
А. Маргарите е роден во Авдела 1834 година. Завршил грчка гимназија и бил учител во разни места и во Клисура, каде, во 1868 година, го отворил романското училиште. За својата работа бил гонет и затворан од грчките владици и од турските власти. На чело на романската пропаганда застанал
во 1868 година и останал сè до неговата смрт во 1903 година.
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Таа пропаганда особено зела замав по Берлинскиот конгрес од 1878 година.
Во 1879 година во Букурешт е основано ‘Македонско-романско културно друштво’, кое имало цел да заинтересира што повеже луѓе во Романија за движењето
во Македонија и за прибирање на што поголема помош. За таа цел почнале да се
издаваат весници, како на пример ‘Fratilia intrudreptate’, списанието ‘Macedonia, revista Românilor din peninsula balcanicâ’ (Букурешт 1881) и др.“.
За Албанците, Власите и Арбаните=Шкиптарите етничките Македонци биле
Дојденци-Словени, а тие биле Домородци.Власите биле Македонци, а ние Словени.
Презимињата завршувале на бригиско дативно у и ит- трето лице еднина:Маргарит.
Исто така, тие ги имаат сите македонски гласови, дури и на Вук Караџиќ од 19 век.
„Од 1879 година брзо се зголемува и помошта од страна на романската влада, која од тогаш започнува активно да се интересира за настаните во Македонија.
Додека отпуштената помош за пропагандата во Македонија во 1870 година изнесувала 14.000 франка, во 1879 година таа се зголемува на 40.000 франка.
Движењето во Македонија се шири и, некаде повеќе некаде помалку, ја
истиснува грчката пропаганда. Во влашките села на планините Каракамен до Негушко, додека во 1880 година имало мал број фамилии ‘романизирани’, како што ги
викале грчките историчари, во 1895 година тие пораснале на 600 фамилии. Романската пропаганда забележала напредок вреден да се спомне во годините 1878- 1895.
Бројот на романските училишта во влахофонските општини прогресивно растел’признава грчкиот историчар Влаху.38
Тоа го потврдува и предната статистика. Додека, на пример, за 14 години
(1864- 1878) во Турција биле отворени само 9 училишта, од 1878- 1881 година т.е.
само за 4 години биле отворени 18 училишта.39 Бројот на учениците во 1889 година, според статистиката на Вајганд, изнесувал 1590, а според напред изложената
статистика изнесувал 1911.
Еспехот на влашкото движење, односно на романската пропагнда, бил поголем кај номадското население и во помалите влашки центри, во селата и главно во
тие места чие население одело на печалба во Романија, Бугарија, Србија и во други
држави, (освен во Грција). Такви биле посеверните влашки населби како Охрид.
Маловишта, Гопеш и др. За селото Гопеш, Вајганд пишува: ‘И тука, како и во другите влашки села се води жестока борба меѓу Власите, гркомани, и оние кои се за
својата народност. Гопеж паѓа меѓу малкуте села каде народната партија зела врв и
тоа се должи на фактот ... што жителите од тоа село одат повеќе во Бугарија и во
Романија (на печалба- б. м.) и како резултат на тоа немаат врска со Грција’. Во поголемите центри, таму каде грцизмот имал фатено длабоки корени, каде влашкото
население било и економски тесно поврзано со Грција, влашкото движење тешко се
пробивало.
38

Влаху, цит. Дело, стр. 176. Во 1895 година дошло до неслога и до ресцеп во романската пропаганда. Се јавило незадоволство против автократското управување на Маргарита, кое било подгреано
од романскиот конзул во Битола, кој, изгледа, со согласност на романската влада, сакал да го преземе раководството на пропагандата во свои раце. Расцепот меѓу Маргарит и конзулот Константинеску се проширил и кај професорите на романската гимназија, кај учителите и кај учениците и í
нанел голема штета на романската пропаганда, (Дипломатски архив, Белград, ППО, ред 138- 1895.
Види и Влаху, цит. Дело, стр. 179).
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Влаху, за 1882 ги дава следниве бројки за романските училишта во Солунскиот вилает: 3 училишта со 33 ученици, и за Битолскиот вилает: 16 училишта со 902 ученици.
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Најголема пречка за влашкото движење претставувал негативниот и непријателски став на Патријаршијата кон романските училишта и цркви. Сите Власи
духовно биле потчинети под Патријаршијата. За да се постигне успех во ширењето
на просветата и воопшто за пропагнандата на турските услови, потребно било да се
има извесна црковна самостојност. Училишта најлесно се отворале од признатите
од Портата верски институции. Но Власите во Македонија немале такви, немале
своја независна црква.
Турската власт, пак, под притисок на Потријаршијата, често интервенирале
во нејзин интерес. На пример на барање од патријархот, великиот везир во 1877
година издал специјална наредба до битолскиот валија за заштита на грчките интереси. Тоа се случува и во 1881 година. Но и покрај тоа, како што видовме, романската пропаганда забележува успеси, а тие предизвикуваат револт кај Патријаршијата. Таа бара од пелагонскиот митрополит да поведе одлучна борба за да го спречи ширењето на романската пропаганда. Митрополитот пак дејноста на Власите
будно ја следи и во детали го известува патријархот. Во врска со изградбата на романско училиште во Нижополе се развила цела коресподенција на релацијата митрополит- патријарх. Патријархот не одбирал зборови да ја убеди Портата да го затвори училиштето.
Апостол Маргарит бил проколнат од грчката црква, а и родителите кои своите деца ги праќале во такви ‘проклети’ училишта. Но ова средство не придонело
многу за саканиот резултат. И покрај големите пречки ‘од 1878 па до 1890 година
влашката пропаганда многу напредува. Нејзините напори не можат додуша да ја
споредат со гигантските полети на грцизмот, но релативно тие не заслужуваат помало восхитување. Со смешни средства, Апостол Маргарит го изгонил Гркот од 5
града и од 30 села’ “.
Се расправа за Грци под Цариградската патријаршија и Романци Романија.
„Не само во однос на школството, туку особено во однос на свештенството,
романската пропаганда, покрај српската, се наоѓала во најтешка положба. Свештениците просто требало да се ‘купуваат’ од средината на грчкиот клер. А тоа било
многу тешка работа. Само ќе минел некој патријаршиски свештеник на влашка
страна, против него се фрлало проклетство, го прогласувале за неморален, односно
се кревала таква хајка од страна на грчката пропаганда, што некои од тие свештеници морале да молат да им се прости за ‘гревот’, барајќи да се вратат назад под
власта на грчката митрополија. Таков е случајот со поповите Зизи и Михајло од
Нижополе, поп Наум од Трново, поп Наум од Битола и др. Но дури и кога Власите
имале свештеници, немале да ги вршат своите религиозни обреди, немале цркви.
Во месните патријаршиски цркви не можело да се употреби друг јазик освен грчкиот. Патријаршијата не дозволувала да се употребува романскиот јазик. Во Прилеп Власите кои се отцепиле од Патријаршијата одлучно го поставиле барањето да
им се дозволи во патријаршиската црква да го употребуваат романскиот јазик. Во
врска со тоа, патријаршистите му јавуваат на пелагонскиот митрополит: ‘претпочитаме смрт, одошто да слушаме да се пее во црквата на романски јазик’. Такво барање поставиле и Власите од другите влашки населби во Битолско- Трново, Магарево, Нижополе, Гопеж, Маловиште, Крушево. И тука патријаршиската политика
предизвикувала судирања, често физички, меѓу влашкото население. Сепак, таа
била принудена во некои влашки места во патријаршиските цркви да дозволи чи-
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тање на романски јазик, а некои евангелието да се чита наизменично, на грчки и на
романски“.
Грци- Цариград, Романци- Букурешт и Срби- Белград, а без Еладци- Атина.
„Потребата за нормален развиток на романската пропаганда го родила и
црковното прашање. Инцијативата за автономна влашка црква биле преземена од
самите Власи,но за нејзиното остварување се заангажирала романската пропаганда.
Патријархот побарал од пелагонскиот митрополит да направи сè што може да се
спречи собирањето потписи од страна на Власите со кои се барало назначување на
‘влахоромански’ архиреј. Митрополитот не можел да ја спречи таа акција. Тој отишол дотаму што телефонски побарал од власта во Градско да задржат еден свештеник, член на делегацијата која тргнала за Цариград, но без успех.
Една влашка делегација од шест души, со едно полномошно потпишано од
5.000 души, од името на ‘Ароманскиот народ’ во Турција, во 1892 година побарала
од Портата да им назначи црковен поглавар- митрополит. Делегацијата била упатена кај патријархот, но овој го одбил нивното барање. Патријаршијата била склона
кон мали остапки, кои не ги задоволувале Маргарита и неговите соработници.Така,
например, во 1889 година таа (ставена пред свршен чин) изјавила дека не се спротиставува на романските училишта, но оваа дозвола ја потврдила дури во 1899 година.
Во 1896 година Власите одлучиле сами да го решат црковното прашање.
Шесте делегати го избрале за свој духовен поглавар Антим, бившиот Месевријски
епископ, сметајќи дека на таков начин ќе ги стават пред свршен факт и Патријаршијата и Портата. Но и во тоа не успеале.40
Целата таа борба завршила со установувањето влашко преставништво при
Портата со граѓанско лице. За тоа Патријаршијата не можела да протестира. Им се
дозволило на сите Власи, кои се сметале за такви, да се запишуваат како ‘Ивлах’
(Влав), а не како ‘Урум’ (Грк), како што било дотогаш. Тоа значело дека Власите
биле признати како одделна народност во Турската Империја. Тие веќе имале можност да формираат свои месни општини, кои во почетокот на 1905 година броеле
околу 30. Сите тие крупни придобивки биле крунисани со султаново ираде од мај
1905 година, со кое им се давало право на влашките општини ‘да избираат муфтари
... да им се укажуваат олеснувања од страна на империските власти на назначените
учители од речените влашки општини, како за инспектирањето на нивните училишта така и за исполнувања на бараните од империските закони формалности при
отварањето на нови училишта’.41
Тогаш имало само црковни народи:Ивлах(Влав) Романец и Грк на Цариград.
„Исто така, им се признало на Власите да имаат свои цркви и свои свештеници- нешто што и дотогаш го имале“.
Се работело само за Романци (Власи) со романски цркви и романски јазик.
„Додека во Цариград се водела борба за црковни и училишни права на Власите, главно меѓу романската дипломатија, Патријаршијата и Портата, во Македонија борбата меѓу грчката и романската пропаганда земала сè пожестоки форми.
40

Власите изградиле една црква во Битола и го замолиле валијата да побара од митрополитот Александар да ја посвети. Но овој одбил, и покрај големиот притисок извршен од страна на валијата.
Власите биле принудени да ја употребуваат неосветена. (Власи=Романци со Романска црква, Р.И.)
41
Види текстот на Ирадето кај Др Табаков, цит. Дело, стр. 30.
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Власите, ползувајќи се и со големата парична помош42 што ја давала романската
влада,успевале сè повеќе да го шират своето влијание и да отвораат нови училишта.
Во 1895 година во Солун тие отвориле Трговско училиште;основни училишта отвориле во Куманово, Кочани, Велес, Кратово, и Скопје. Вкупниот број на романските
ујчилишта во 1900 година во Битолскиот вилает (епархиите Битолска. Охридска,
Костурска и во околината на Гребена и Сервија),според статистиката на И. Иваниќ,
изнесувал 48 со 3.260 ученици и 117 учители.43Овде треба да се додадат и 5 училишта од Косовскиот вилает и 3 од Солунскиот.
Уплашена од тие успеси, грчката пропаганда почнала да применува дури и
сила. Така на пример, во Битола бил извршен атентат на Апостол Маргарит, а подоцна и на неговиот наследник Дума. Физичките судири станале редовна појава.
Односите не се заостриле само меѓу двете пропаганди во Македонија, туку почнале
сериозно да се заоструваат и меѓу Романија и Грција, и покрај тоа што во 1901 година се одржал состанок на двата крала (романскиот Карол и грчкиот Георги) на
кој монарсите си ветиле некакваси заедничка соработка. Што се однесува до Македонија, тие не зазеле одреден став, освен тоа што грчкиот крал ветил дека ќе придонесе да му се дадат олеснувања на влашкото население во Македонија од страна
на Вселенската Патријаршија. Но сето тоа било само на зборови. Наместо тоа, Патријархот со едно писмо од март 1904 година, подбуцнат од грчката буржуазија, забранил да се употребува романскиот јазик во црквата. Акциите на патријархот биле
најактивно подржани и од грчкиот печат, кој не избирал средства во напаѓање на
Власите и Романците, наречувајќи ги, например, ‘безбојна смеса од Словени, Готи,
Хуни, Турци, Скити, Бугари, Цигани и безброј други варварски племиња, која го
узурпирало националното име на Риманите’.44 (Римјани=Ромејци, Р.И.)
Но и покрај анатемите и забраните на Патријаршијата, Власите не се покориле. Наместо тоа, стотици фамилии се отцепиле од грцизмот, прифаќајќи ги романските училишта и цркви. Според податоците на грчкиот конзул во Скопје, во
јуни 1905 година, во Косовскиот вилает: во Скопје, Кочани, Велрд, Приштина и
Штип, имало 4.042 Власи од кои 1.985 биле ‘романизирани’, а и другите се наоѓале
во опасност да бидат исто така ‘романизирани’. Слично било и во другите вилаети,
особено во влашките села на планината Караорман, во Караџова и во гевгелиските
и битолските села. Гребенската област, каде Власите соработувале со Албанците
кои се бореле за автономна Албанија, според зборовите на грчкиот митрополит, била ‘опустошена од систематското дејствување на романската пропаганда’.
42

Помошта од Романија од година на година брзо растела. Така на пр. од 40.000 франка во 1879 година, пораснала на 250.000 франка во 1891/92; во 1892/93 година на 450.000 франка; во 1899/1900
година на 724.643 франка; во 1905/906 година на 821.973 франка; во 1907/1908 година на 1.336.840
франка итн. (Види: A. Rubin, Les Roumaine de Macédoine, Bucarest, 1913, стр. 234- 235).
43
Иван Иванић, Македонија и Македонци, Нови Сад, 1908, стр. 416. Грчката статистика четири години подоцна (1904), кога бројот на романските училишта повеќе се зголемил, пишува дека во Солунскиот и во Битолскиот вилает имало 49 романски училишта и 2.002 ученици. (Влаху, цит. Дело,
стр. 223). Според Влаху, на секој романски учител доаѓало просечно по 13,80 ученици, а на секое
училиште по 44,94 ученици. Во таков случај, би требало во 49 училишта да има над 2.200 ученици.
Од познатите причини, грчката пропаганда ги намалувала успесите на спротивната страна. По сè изгледа дека и Иваниќ е малку пристрасен кога пишува за романската пропаганда во Македонија, зголемувајќи ги вистинските резултати. Во Турција, во 1904/905 година, според романската статистика,
имало 100 романски училишта. (Иванић, цит. Дело, стр. 416). (Со бројките секогаш се лажело, Р.И.)
44
Хр. Силяновъ, Освободителнить борби на Македония, т. II, София, 1943, стр. 262.
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Зборувајќи за крајно непријателскиот став на пелагонските митрополити
кон романската пропаганда, нужно е да го спомнеме и следниов карактеристичен
случај, од кој може јасно да се види до кој степен на омраза стигнале односите на
едно исто население како резултат на пропагандите. На 10 јуни 1903 година во Битола умрел Влаот Христо Димитри. Домашните повикале влашки поп за погреб.
Грчкиот митрополит се обидел да ги принуди да земат грчки поп, но не успеал. Се
собрале неколку стотини Власи и го принудиле митрополитот да бега преку прозорец. Но попладне се собрале Власи-гркомани, ја опколиле куќата и не давале да се
изнесе мртовецот. Месниот градски совет решил да им се дозволи на домашните да
одлучат со каков поп ќе го погребат. Но гркоманите не се потчиниле на таа наредба
и, окуражени од полицијата, не пуштале никого да се доближи до куќата, а неколку
противници биле нападнати и биени. По заповед од Цариград, мртовецот бил погребан со војници, без поп. Другиот ден, фанатизираните гркомани го откопале мртовецот, го опеале со свој поп и пак го закопале.
Интересно е да се наведе и ставот на Митрополијата во врска со погребот на
Апостол Маргарит. Како што веќе спомнавме Маргарит бил ‘анатемисан’ од грчката црква и според тоа не би требало да биде ‘достоен’ да биде сохранет од грчки
православен свештеник. Но не било така. По смртта на Маргарит (6-X-1903), митрополитот Амвросиос не само што предложил покојникот да се опева во грчката
црква, туку готов бил и тој да присуствува. Се разбира, тој одред би се извршил само на грчки јазик. Во исто време, патријаршистите ги презеле сите мерки, така што
никој од сопствениците на земјата околу Буковските грчки гробишта не сакал да
им продаде на Власите земја за гробишта. Сепак терен бил купен за 75 т. л. малу
подолу од грчките гробишта, егзархискиот митрополит ја ставил на располагање
мртовечката кола, а од влашките села биле доведени свештеници и Маргарит бил
погребан со влашки попови и на влашки гробишта. Со тоа завршила и една фаза од
романската пропаганда во Македонија“.
Без ништо влашко туку само романско-сè само од Романија со црква и јазик.
Стр. 229: „‘Но и против романизираните Власи во Македонија се фрлија грчките андартски чети со суровост и пизма...’ Еве на пример, со какви средства се
служеле тие за постигнувањето на својата цел. Андарскиот капетан Акритас, пролетта 1905 година, со едно писмо до претседателот на влашката општина во Бер, Хаџи Гогу откако го убедува дека тој, неговиот татко и дедо биле ‘Грци’, како на раководител на ‘една група пропагатори кои ги разбираат чуствата на елинизмот’, му
наредува:
а) ‘да ги затворите до утре романските училишта во Бер, Долјани и Каливи
зашто таму нема Романци’;
б) ‘да го изјавиш официјално и отворено твоето грчко потекло...’; и
в) ‘да ги запалиш во присуство на твоите жртви романските книги, црковни
и училишни...’ итн.
За извршувањето на сето тоа Акритас великодушно му дава рок од пет дена,
во споротивно, не одговара за последиците. Во другите писма му се заканува дека
од корен ќе ја уништи неговата фамилија и имотот и дека единствен начин за неговото спасување е да ги натера романските учители и свештеници кои служат на
романски јазик да дадат клетва за верност на преставниците на татковината Елада
..., во спротивен случај- му се заканува- ти нема да ни побегнеш’. И понатаму го

35
прашува: ‘има ли значење тоа што вашиот јазик личи на нивниот ? (романскиот, б.
м.). Вашата крв е чиста грчка’.
Но андартите не се задржале само на заплашување и пљачкање на влашките
овци и кози.45 Во февруари 1905 година тие на најѕверски начин убиле шест души
од с. Негован, меѓу кои и попот и син му. Нивниот терор особено се зазасилил по
султановото ираде од мај 1905 година. Покрај повеќето убиства на Власи, тие во
октомври истата година го изгореле и го срамниле од земјата Авдела, родното село
на Апостол Маргарит. На 15.VI.1906 година го убиле во с. Трново Михајло Дидо,
влашки првак; на 25 во с. Магарево го убиле старецот Ѓорѓи Назар, Влав, чиј син
бил влашки учител итн.
Како протест на андрартските антивлашки крвави акции во Македонија, во
Романија биле одржани големи и бурни антигрчки демонстрации, придржувани со
напади против грчките училишта, грчкиот имот и самите Грци. Биле преземени и
други репресивни мерки против сè што било грчко во Романија. Романија, зајакнувајќи се дека ќе се прекине дипломатските односи со Турција, барала од неа да ги
заштити Власите во Македонија од ѕверствата на андартите. Односите со Грција
толку многу се заостриле,што романскиот министер за надворешни работи изјавил:
‘ако географската положба на Грција го дозволуваше тоа, веќе ќе бевме во војна’.
Во јуни 1906 година дипломатските односи меѓу двете земји биле прекинати.
Загрозените Власи во Македонија, по примерот на многу македонски села,
почнале и самите да се организираат за одбрана. Некои стапувале во македонските
чети, а биле формирани и чисто влашки чети. Така, на пример, позната е четата на
војводата Алексо од Гопеш- Битолско, која дошла во судир со турската војска. Особено бил силен отпорот на Власите во Караџова, каде, според зборовите на солунскиот конзул грчката вооружена пропаганда ‘немала место каде да се допре’ “.
Стр. 252: „И по 1903 година Битола останува центар на романската пропаганда, а Пелагонската митрополија главен носител и организатор на борбата против
неа. Смртта на Маргарит, и во врска со тоа успехот на Власите да добијат свои гробишта, и дало нов поттик на романската пропаганда. Со неа отсега ќе раководат романскиот конзул во Битола и Лазар Дума. Минималните барања на Власите, изнесени 1904 година, биле:
1. Власите да имаат право да се конституираат во независни и од Патријаршијата признаени влашко- православни општини, по поглед на грчко- православните општини во Скопје.
2. Тие општини да имаат право да подигаат свои цркви, а Патријаршијата да
го одобрува тоа.
3. Независните влашко- православни општини да можат самостојно да ангажираат свештеници, а соодветните митрополити да ги ракоположуваат тие духовни
лица.
4. Божјата служба да се врши на романски јазик итн.
Битолските Власи решиле тајно, по примерот на христијаните од времето на
Нерон, да изградат свој параклис. Тие имале уредна дозвола за градење на гимнастичка сала, но по завршувањето, таа сала требало набрзина да биде благословена
од папа Тодор (придобиен од Власите, патријаршиски свештеник) и претворен во
влашки параклис.
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Упорноста со која романската пропаганда ја продолжила борбата и по 1903
година, посебно ја загрижувала грчката пропаганда. Од свои лични интереси, кои
под притисок,особено на Централните сили кои имале свои сметки околу Романија,
Портата заземала благонаклон став кон влашкото барање, а тоа значело засилување
на романската пропаганда на штета на грчката. Затоа и отпорот на грчката црква ќе
биде уште пожесток, затоа и грчката влада не попуштала, претпочитувајќи дури и
прекинување на дипломатските односи со Романија. ‘Грците се заплашени, бидејќи
консолидирањето на куцовлашката националност руши еден темелен столб од зградата на нивните барања во Македонија- отаде доаѓа и нивното очајно спротиставување’- пишува Крал од Битола.
Патријаршијата не попуштала пред никакви барања на Власите за извесна
црковна автономија, ниту го признала познатото ираде од 1905 година. Таа и натаму воделе тотална борба против секаква тенденција на Власите за одделување од
неа. Во таа борба почесто место и припаѓа на Пелагонската митрополија. Митрополитот Иоаким ја застапувал тезата, според која Власите, додека официјално не го
прогласат своето отцепување од Патријаршијата, биле должни сите религиозни обреди да ги вршат од грчки свештеници. Таквото сфаќање предизвикало и пролетта
1904 година еднао жестоко судрување меѓу христијаните гркомани и Власи, во врска со погребувањето на еден Влав. Иако покојниот при крајот на својот живот изрично барал да биде погребан од влашки свештеник, а во прилог на тоа донел решение и генералниот инспектор, преку жолчни демонстрации, на сила го спречиле
закопот, ги искинале венците од мртовечката кола и раниле повеќе Власи. До тоа
дошло главно поради неодлучното држење на месните турски власти кои немале
штета од судирите меѓу христијанското население“.
Се кажа: „ Патријаршијата не попуштала пред никакви барања на Власите за
извесна црковна автономија, ниту го признала познатото ираде од 1905 година“.
Се потврдува, ирадето било дадено само за Романците со свој јазик и црква.
„Иоаким отишол дотаму што му изјавил на Хилми паша, кој по судирот лично дошол да ги ‘среди’ приликите во Битола, дека тој, митрополитот, ќе го сохрани и самиот романски конзул ако умре во Битола. Но се покажало дека немал сила
да прави слични постапки. Кога за сохранувањето на сестрата на директорот на романската гимназија во Битола побарал помош од валијата, па дури и од цивилните
агенти и Хилми паша, да ја сохрани со грчки свештеници, бил одбиен. Една старица била принудена пред турски полицаец да изјави дека сака да биде сохранета
со влашки поп и во влашки гробишта. Разочаран, митрополитот својот протест го
изразил преку поднесување оставка, која, се разбира, била формална и неприфатена.
Овие примери доволно јасно го илустрираат крајно непријателскиот став на
пелагонскиот митрополит кон сосема едноставните и оправдани барања на Власите
и по 1903 година. Но, ние веќе истакнавме, религиозните прашања во Македеонија
било во исто време и политичко, во овој случај тоа било грчко, националистичко
прашање.
Засилувањето на андартското движење, особено по 1905 година í нанело големи штети и на романската пропаганда. Се намалил бројот на влашките ученици
во сферата на андартското влијание, а многу Власи, за да си го спасат животот, станувале ‘Грци’. ‘Теророт е таков што и познати Романци, кои како такви одамна се
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обележани и познати, примаат грчки свештеник за по таков начин да си го обезбедат својот опстанок.’
При една таква ситуација, а со цел да елимнинира секаква интервенција на
други фактори и да го оневозможи решавањето на влашкото црковно прашање, патријархот тоа прашање го прогласил за внатрешно, кое треба да го реши Синодот и
Мешовитиот совет, по барање на самите Власи. Овој став го прифатила и турската
влада, која преку валиите го повикувала влашкото население да поднесува молба
до патријархатот, со кои да бара да му се одобри да може да се организира во посебни црковни општини. Меѓутоа, никој не верувал дека прашањето навистина ќе
биде решено. А и самиот патријарх дал на знаење што мисли, изјавувајќи дека молбите ќе бидат земени во разгледување дури откако ќе се установи дека се автентични“.
Стр. 282:„Влашкото движење на кое андартските акции му нанеле сериозен
удар, по промените на јули 1908 година, започнува да се созема и да презема една
засилена активност, чија основна цел била, како и порано, да издвојува автономна
црква, како предуслов за натамошниот успешен развиток на неговото дело. Центар
на таа активност и натаму бил Битола и самото тоа на Пелагонската митрополија í
задавало голема главоболка.
Еден од првите проблеми со кој се судрило влашкото движење во тој период
бил проблемот на внатрешното единство кое било разрушено од не секогаш принципелниот става на романската влада кон влашкото црковно прашање и од бирократизмот и корупцијата кои завладеале во внатрешното управување. Целата таа
ситуација предизвикала остра реакција кај еден дел порадикално настроени Власи
во Турција. За тие и за други проблеми требало да се дискутира на конгресот на
влашките општини, одржан во Битола во јули 1909 година. На овој конгрес се одржал против волјата на раководството на романската пропаганда. ‘Располагајќи со
средства, располагајќи со платени агенти, располагајќи со бедни учители доверени
лица на инспекторот, овие се користеа со сите средства да го спречат одржувањето
на конгресот. Во ова спречување најдолниот придонес го даде г. Д. Пенеско, генералниот конзул на Романија во Солун...’- пишува д-р Ташку Трифон, еден од организаторите на конгресот.46И покрај таквиот отпор, на конгресот дошле 49 делегати,
како претставници на 24 заедници. Некои делегати предложиле Власите да не се
потчинуваат повеќе на Романија, а во резолуцијата се констатирало дека тешкотиите што настанале во влашкото движење можат да се совладаат само со сопствени
сили. Во дискусиите и во резолуцијата особено внимание му се дало на црковното
прашање и се констатирало дека ситуацијата е критична, дека недостигот на свештеници е голем и дека заедниците кои немале свештеници биле осудени да се распаѓаат. Се донеле и други решенија од организационо- управен карактер. Бил формиран и влашки клуб, кој тесно соработувал со младотурците.
Од официјалните училиши органи не само што не присуствувал никој, туку
не дозволиле конгресот да се одржи во просториите на лицејот. Романскиот печат и
официјалните кругови на Романија се труделе со сите средства да го намалат значењето на конгресот.
Уште поголема реакција против Романија се забележува на конгресот на
влашките учители, одржан во Битола во септември 1909 година, на кој се донело
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решение да се создаде еден постојан совет во Македонија, кој би управувал со
влашките училишта во Европска Турција, независно од инструкциите на Романското министерство за просвета.
На влашкиот конгрес, одржан во јули 1910 година, на кој учествувале 75 делегати, било решено да се формира ‘Надзорен совет’ (Ефорија) од 5 редовно избрани членови, со седиште во Битола, а со задача да решава и да раководи со сите
школски и црковни работи, како и со сите културни прашања на отоманските Власи. Надзорниот совет можел да решава и за поважни работи, но само во проширен
состав, со претставници од сите поважни влашки верски центри во државата. На таков начин управувањето со влашкото движење било поставено на сосема нови и демократски начела, кои биле претпоставка за елиминирање на поголеми неправилности и конфликити.
Конгресот избрал и една делегација со цел да стапи во преговори со Патријаршијата за задоволување на основните влашки барања. И оваа акција на Власите
била безуспешна, а нивното огорчување уште поголемо. Но патријархот, изгледа
исплашен од упорноста на Власите во нивните барања, а уште повеќе од пријателскиот став на турската влада кон влашкото движење, решил да попушти и ја презел сам инцијативата, влегувајќи во преговори со влашкиот сенатор Бацареј, со намера да оствари извесно помирување. Според постигнатата спогодба: Власите во
принцип се одкажуваат од барањето да имаат сопствени владици; богослужбата се
дозволува на влашки јазик; меѓутоа, во епархии, кои се населени главно од Власи,
треба да дојдат во предвид пред сè, и по можност, Власи при назначувањето на владици.
Оваа спогодба задоволувала само еден минимален дел од барањата на Власите. Станува збор само за втората точка, бидејќи третата. Многу важна точка, била
формулирана така што тешко можела да се оствари во интерес на Власите. Но, и
покрај тоа, ако би се остварила таа спогодба, за резулатот би имала ‘...јакнење на
куцовлашката кауза, бидејќи оваа врбува само мал број нови приврзаници, главно
поради страв од гневот на црквата’.
Романската влада, загрижена од сепаратистичките тенденции на Властите во
Македонија, решиле пак да настојува пред Патријаршијата и пред грчката влада (по
обновувањето на дипломатските односи 1911)за задоволување на влашките барања.
Влашкото црковно прашање, околу чие решавање била заангажирана не само романската дипломатија, туку и дипломатите на некои големи сили, никогаш не
било решено. Тоа била една од основните причини што влашкото движење не можело да постигне некои посериозни успеси, особено во Пелагонската епархија. Грчката патријаршија била толку категорична за тоа прашање што немало сила која
би ја принудила на посериозни отстапки. Притисокот врз неа често бил многу силен, но таа, по директива на грчката влада, секогаш наоѓала сила и успевала да издржи до крај. Во врска со тоа, Пелагонската митрополија, која се наоѓала во центарот на влашкото движење, има посебни заслуги. Во билансот на нејзината целокупна дејност посебно треба да биде истакната во голема мера успешната борба која ја водела против влашкото движење, а за задржување на огромното мнозинство
од битолското влашко население под своја црковна власт, односно под влијание на
грцизмот“.
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Бидејќи имало црковни народи, Македонците биле Грци- припадници на Цариградската патријаршија. Па била создадена државата Елада. Оттогаш поимот Грци станал и политички, што овде и се наведува. Султанот ја создал Бугарската егзархија, со што започнал и процес на меѓусебно истребување на православните. Ова
добро им дошло на Турците=Муслиманите. Со создавањето на Бугарската егзархија Македонците велеле: Ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари.
Исто било и со Власите- тие прво биле само Грци, со Романовска црква и Романци.
На Балканот бил еден народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ова било и поради тоа што Балканот бил премал за да имало народи со свои јазици.
АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ
Нада Проева,47 на стр. 66, пиши: „Историчарите досега искажале најразлични толкувања во врска со етничката припадност на античките Македонци: хеленска етничка припадност (О. Абел, К. Белох, Е. Мајер, Ф. Гејер, потоа Г. Хаѕидакис
и други, во прв ред грчки научници), илирска (О. Милер, Хирт, како и други, пред
сè албански научници), фригиска (О. Хас, И. Пудиќ), потоа биле искажувани мислења дека Македонците биле мешан народ (А. Шофман), дека биле одделен народ
(В.Георгиев, Ј. Борза, Н. Проева) и тн.“. (Според мене, само Пелазги,48 Р.И.)
Густав Вајганд,49на стр.4 пиши: „Некои македонски племиња биле тракиски,
како на пр. Бисалтите, Крестонците и Ботиате во источна Македонија, тогаш пред
сè Паеоните во северна Македонија во пределот на Пелагонија, другите поново повеќе на запад можат да им припаѓаат на Илирите, како што е посведочено Линкестите и Елимиртите (Тукидитес 2,99 и 2,169). И на брегот и сигурно исто така и во
градовите во внатешноста веќе порано се населиле грчки трговци и ја прошириле
грчката култура, ама секогаш Македонците според сведочењата на старите (Тукидидес 2, 68, Страбо 10, 449) биле како полуварвари означени. Paul Kretschmer (Einleitung in der Geschichte der griech. Sprache, S. 288) мисли, дека изгледа биле ‘Грците тесно сроден народ’ “.
Еладците и Македонците биле Пелазги со пелазгиски=тн.словенски јазик.
Х.Џ.Велс,50 на стр. 176, пиши: „Филип бил старински крал...Ако народот и
бил малку едноставен, државната управа била и умна и подвижна.Дворскиот јазик
низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки...“.
Службен јазик бил јонски, а на атички не се пишело (Лукијан од Самосота)Григор Прличев пишел на коине, но не на брзјачкиот, на кој дотогаш не се пишело.
Стр. 193: „Во птоломејските, македонските и грчките управувачи Египќаните нашле власт далеку поомилена...Атички грчки постанал дворски и службен јазик. Грчкиот наголемо постанал општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па и тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да ја преведе на грчки јазик, бидејќи веќе многуте од самиот нивни народ не беше во состојба да раз47

Нада Проева, Историја на Аргеадите, Графотисок, Скопје, 2004.
Стр. 45: „Хомер ги споменува и митските претци на македонските племиња- Пелагон / Пелегон
(XXI, 141), Пајон ( XI, 339, 368) Мигдон (II, 186); најпосле, тука се и месните владетели Ресос (X,
435) и Ликург (VI, 130-135) кај Едонците: ‘среде нив и царот им Рес, законитиот син Ејонејев’- Илијада X, 435“. (Македонците се ДНК блиски на Критјаните- северно од Дунав немало преселби, Р.И.)
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бира еврејски. Атичкиот грчки низ повеќе векови пред и после Христо бил од Јадранот па до Персискиот залив јазик на сите образовани луѓе“.
Во Египет службен јазик бил само Александријски Птоломејов јазик- коине.
Еврејски народен јазик бил само пелазгиски- службен сиријскиот арамејски.
Хелените говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски- коине 300 г.п.н.е.
Квинт Куртиј Руф,51 под II- 12, пиши: „Откако ги совладал теснините крај
Памфилиското Море, Александар поаѓајќи на пат за Перга, ги пресретил пратениците на Аспенидите, кои биле првенци на државата. Тие од него барале да не ги
принудува да прифатат посади и му ветиле и педесет таленти плата за војниците,
исто толку и коњи, колку што како данок му давале на персискиот крал. Оттаму
кралот заминал кај Сидетите, што се населени околу реката Мелана. И овие се по
род од Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто се беа одвикнале од грчкиот,
не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што
нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметат како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“.
Никако не било можно за миг да се заборави мајчиниот јазик и за миг да се
прифати „новиот, пред тоа неслушнат јазик“. Па следи коине бил само нов јазик.
Првите две книги кај Квинт Куртиј Руф биле дело Ј. Френсхајм, кој ги наполнил лакуните во ракописите на оригиналниот текст- наводот бил на Френсхајм.
Улрих Вилкен,52на стр.333, пиши: „Ова сместување заедно со Македонците
и Грците, кои дојдоа од најразлични места на грчкиот свет да живат постојано еден
до друг во градовите на Александар и на Селеукидите,како и во населбите во Египет, природно изврши големо влијание. Разликите на расите што во нивните земји
беа силно изразени во јазикот и законот, религијата и обичајаите требаше да се отстранат во овој случајно измешан смет. Во овој процес е највидлив во случајот со
јазикот. Локалните дијалекти постепено изчезнуваа, а беше подготвен терен за заеднички јазик. Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени
доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски јазик, додека во голем број
документи од третиот век наваму не се појавуваат вакви мешања на дијалекти или
дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго освен таканаречениот ‘заеднички говор’. Резултатите на напредокот на културата во петтиот и четвртиот век доведе до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и идиоми, да се смета небаре е
универзален јазик на светот. Ширењето на атичкиот јазик беше под влијание на
Филиповото усвојување, како што е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна
беше прифатен и од Александар. Наскоро заедничкиот говор беше употребуван и
во литературата и преовладуваше во елинистичкото време сè до почетокот на империјата кога бога беше истиснат од атицизмот“.
Се пишело на јонски, а коине бил по 305 г.п.н.е., кога во 305 г.п.н.е. Птоломеј I станува крал. Или поточно, од 300 г.п.н.е. Следи коине бил само од 3 век п.н.е.
Х.Џ.Велс,53 на стр. 193, вели: „Од целокупната Александрова група на млади луѓе се чини дека Птоломеј направил најповеќе да ги приведе во дело оние мисли за среденото уредување на знаењето, со кој Аристотел, несумливо, го запознал
дворот на Филип Македонски. Птоломеј бил човек со голем умен дар, воедно и со51

Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, Патрија, Скопје, 1998.
Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988.
53
Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
52

41
здавач и скромен, а со извесен поимлив потсмев ги гледал Олимпиините жици во
Александровата свест. Неговата современа историја и со Александровите борби е
изгубена; а тој бил извор на кој сите зачувани прикази многу му должат.
Оној музеј кој тој го подигнал во Александрија, претставувал всушност прв
универзитет на светот. Како тоа го означува неговото име, им бил посветен на службите на музите, како што бил случај и со перипатетичната школа во Атина...“.
Стр. 194: „Едно уз друго со музејот, себе си подигнал Птоломеј уште постојан спомен во големата книжница. Тоа било нешто измеѓу државната книжница и
државен издавачки завод во еден дотогаш нечуен степен. Имала да биде посве енциклопедиска. Ако икаков странец би донел во Египет каква непозната книга, таа
книга се препишувала за збирка. Бројнотото препишувачко особје било стално вработено во изработка на дупликати од сите попознати и попотребни дела. Книжницата ја одржувала својата надворешна трговија. Тука се вршело продавање на книгите. Под Калимах, старешината на книжницата за време на Птоломеј II и III, се
презело средување и воведување на збирки во книгите.
Тие денови, тоа треба да се упамти...Калимах веќе го разделил делото, како
што е Херодотовата Историја, во ‘книги’, или делови, како би ги назвале, од кои секој правел засебен свиток...
Занимливо е да се запази...Денес тука ви се при рака одма енциклопедија,
речник, светски атлас, биографски речник и други прирачни дела. Во нив нема и
детални индекси, тоа е точно; и тоа, можда, би било и премногу засега уште да се
бара. А во светот од 300. година пред Христо немало ништо слично. Александрија
тек имала да ја создаде својата прва граматика и прв речник...“.
Следи Александријскиот Птоломејов јазик бил по 300- та година п.н.е.
Стр. 284: „Латинскиот јазик не располагал со доволно умни вредности, не
опфаќал доволно оригинална книжевност или наука, паметниот човек да би можел
во него самиот да гледа доволно средство за понатамошен умен развиток и да би
можел да извојува конечна превласт над грчкиот јазик...Кога настапило одвојувањето на источното од западното царство, грчкиот јазик поново зел замав на истокот, те, мада под некако учмален вид, го обновил хеленското предание. Сега, средиште на хеленизмот повеќе не била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слободниот дух и говорот на Аристотел и Платон...“.
Јазикот во Александрија бил коине, а Платон и Аристотел твореле на јонски.
Кога Јустинијан ја затворил Платоновата академија, во 529 година, која била повеќебожна, во неа се проповедало само на јонскиот а не христијанскиот јазик коине.
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу современи истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле од Тарза или
Павле. Изгледа дека Савле му било еврејско име, а Павле римско име...Бил добро
упатен во александријското хеленско богословје, а се служел со грчкиот јазик. Некои истражувачи на класика најдуваат дека грчки јазик му бил доста несовршен.
Тој не се служел со грчкиот јазик, како што се говорело во Атина, туку александријскиот грчки, а со овој владеел лесно и потполно...“.
Па имало атински јазик и тн.грчки (коине)- коине бил само од Александрија.
Авторите коине го нарекле византиски јазик- па тој бил христијански јазик.
Стр. 303: „Во светската историја...Константин...Бил сразмерно слабо образован. Грчки знаел малку или никако...“.
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Стр. 305: „Изгледа дека Константин...Никеа (годината 325.)...Заседувал
посред никејскиот собор на златниот престол, а бидејќи слабо знаел грчки, морал
да се задоволи со тоа да ги прати гестовите, расположенијата и нагласокот на поедини говорници, да од нив би направил правилни заклучоци за текот на прењата.
Соборот бил бурен. Кога стариот Ариј станал да говори, некој Никола од Мира го
удрил по лицето...кој бил чврсто решен да направи крај на раздорот меѓу христијаните, како збунето им се врти на толкувачите да ги праша околу што се подигнала
толкава врева“.
Следи коине бил само службен а не народен јазик- тој се учел за да се научи.
Стр. 314: „Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустијановите жили, како и во
Константиновите,течела словенска крв...“.54 (Само едно: Склавин=тн.Словен, Р.И.)
Развитокот на јазикот коине се дели во повеќе периоди: Александријски 300
г.п.н.е.- 600 г.н.е.; Средновековен во а) рановизантиски 6 век- 12 век; б) византиски
12 век- 15 век; в) поствизантиски 15 век- 18 век. Следи нов еладски јазик во 19 век.
Коине го реформирал тн.Византиец, Константин Филозоф, кој создал тн.црковно словенски јазик.Бидејќи во Кириловиот јазик останале мноштво коински зборови, а коине бил создаден за време на Птоломејците чија оставштина била пишана
на битолски говор, тн.црковно- словенскиот јазик би бил наследство на битолскиот
говор со датив и солунскиот бездативен говор55- коине бил дативен јазик. Тн.црковно- словенскиот јазик немал семитски зборови на Црнци, како и коптскиот. Значи,
само тн.Словени говорат со пелазгиски јазик- само тој бил јазикот на белата раса.
Бидејќи коине бил дворасен јазик, на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), тој
не бил разбирлив за народот. Следи се правеле вулгарни (народни) коине.
Густав Вајганд,56 стр. 23, наведува: „Наутро 4. јуни во 06 часот...Кога се распрашував кај анџијата за населението, ми одговори: ‘IMIS KSEVROME ROMEIKA’ (говорам грчки)...“. (Ромејка означува само ромејка, никако грчки, Р.И.)
Наведениот јазик ромејка бил само вулгарен-коине. Значи, уште ненароден.
Американскиот универзитетски речник за поимот македенски како староседелци или население од античка и модерна Македонија, словенски јазик на модерна Македонија и индоевропски јазик на античка Македонија. Под словенски се
наведува со словенско потекло, народ од околината на Солун, човек кој зборува
словенски јазик како негов староседелски јазик. Така Х.Киндер и В.Хилгеман57 пишуваат дека „таканаречениот словенски јазик заснован врз основа на македонски
говор, станал јазик на црквите и писмен јазик на Балканот“. Споредедено со наводите, тн.словенска група на јазици треба да се применува како македонска.
Според Херман Киндер и Вернер Хилгеман, бидејќи за Ливиј Андроник немало латинска литература за неговите предавања, тој го превел хомеровиот еп Одисеја на латински јазик. Од него преостанале само некои делови и тој бил првиот
обид за уметнички превод од јазикот на Хомер, јазикот на македонските староседелци од тоа време. „Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и постепено се
развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен говор од кој подоцна
54
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настанал рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и други јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот“. Од друга страна, грчкиот лингвист Чулкас во 1907 година напишал дека
Македо-Словените од Лерин имаат јазик, кој влечи корен од раниот Хомеров јазик.
Бидејќи првиот речник и првата граматика на коине биле составени во 300та г.п.н.е., а латинскиот од 240 г.п.н.е., Илијада била преведена во 3 век п.н.е. Следи, Илијада била преведена само во Александрија,и тоа само меѓу 300-та и 240-та г.
МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.ХОМЕРОВ ЈАЗИК
Македонците имале тн.Хомеров јазик- варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Ристо Ивановски 58 пиши: Авторите кои ги познаваат тн.словенски јазици
тие заприметуваат дека сите поими кои се среќаваат во тн.Хомерови дела на коине
се само на тн.словенски јазици. Наспроти нив, тн.несловенски автори јазикот коине
само им ги замаглува нивните замисли понатаму да се против сè тн.словенско- очигледен заговор. За оваа цел да видиме што пиши Чарлс Ф.Потер. Тој истакнува дека во семинарите за свештениците во САД било обрска изучување на така наречениот „класичен грчки“. Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени
падежи, родови, бројки, гласови, времиња, начини, коњугации, деклинации и други
промени. Кога тие го зеле да го читаат Хомер во оригинал, наместо тие да читаат
„грчка“ поезија, тие биле воведени во нов систем на промени, ама не онакви како
тие што ги учеле. Јазикот на Хомер не бил „грчки“. Според Херман Киндер и Вернер Хилгеман, бидејќи за Ливиј Андроник немало латинска литература за неговото
предавање, тој го превел хомеровиот еп Одисеја на латински јазик. Од него преостанале само некои делови и тој бил првиот обид за уметнички превод од јазикот
на Хомер, јазикот на македонските староседелци од тоа време...
Марк Тулиј Кикерон (Cicero) е роден во 106 г.п.н.е. во градчето Арпин, а
бил убиен на 7 декември 43 г.п.н.е. Тој во „Филозофски расправи’, преведени на
македонски јазик истакнува: „Бруте, јас знаев, кога во латинската книжевност го
пренесував учењето што филозофи со врсна дарба го обработувале на грчки јазик“
...Ќе има и некои, и тоа оние, што се образовани благодарение на грчката книжевност, а кои ја презираат латинската, кои говорат дека ја претпочитуваат да го вложат својот труд во читање на грчки книги“...„Потешко е да се задоволат оние, кои
велат дека ја презираат латинската книжевност. Кај нив, јас најмногу се чудам на
она, што ним на мајчиниот јазик не им се допаѓа за сериозни работи, а истите тие
радо ги читаат латинските комедии, кои буквално се преведени од грчкиот. Зошто,
кој толкав непријател на римскиот род па да ја презира Медеја на Ениј, или Антиопа, да ги отфрлат и мразат латинските книжевни дела“...„не го читаме со ништо
помалку задоволство, отколку истото ова на грчки“...„Хомер и Хесиод живееле
уште пред да биде основан Рим. Архилох- за време на владеењето на Ромул. За поезијата ние научивме доцна. Околу 510 година по основањето на Рим, Ливиј (Андроник, римски поет 280- 204 г.п.н.е. се смета за основоположник на римската литература, Р.И.) ја напишал првата драма за време на конзулатот на Г.Кладвиј, синот
на Кајк и Тудитан, една година пред раѓањето на Ениј (римски поет, живеел околу
239 г.п.н.е., Р.И.), кој беше постар од Плаут и Највиј“. ...
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Во прилог се наведува Дјурант: „Точно е дека грчкиот јазик бил разгранет
во дијалекти- еолски, дорски, јонски, атички, ама овие биле меѓусебно разбирливи
и во петиот и четвртиот век им го отстапиле местото на еден коине дијалектос, или
заеднички дијалект, кој воглавно потекнува од Атина и со кој говореле скоро цела
класа образовани луѓе на хеленскиот (повеќебожниот, Р.И.) свет. Атичкиот грчки
бил племенит јазик, снажен, гибкаст, мелодичен, неизедначен,како секој жив говор,
ама прикладен за комбинација во изразувањето, финии грации и разлики во значењето, суптилни филозофски концепции и цела разноликост на книжевното совршенство од ‘Заборавеното море’ на Хомеровите стихови до мирниот тек на Платоновата проза“.59
Авторот говори за коине, кој бил понов јазик. Тој не бил народен и за неписмените, туку само за „скоро цела класа образовани луѓе“. Пак, за време на Платон
постоел само Хомеровиот јазик. Затоа тој истакна: „Точно е дека грчкиот јазик бил
разгранет во дијалекти-еолски, дорски, јонски, атички, ама овие биле меѓусебно разбирливи“. Според Пашке, тоа биле: еолитскиот (источна Тесалија, Лезбос, северно- западена Мала Азија до Смирна), јонскиот (Атика, Евбеа, Споради, Киклади,
Самос, Хиос, средниот дел на малоазиското западно крајбрежје), дорскиот сроден
на северозападениот (Пелопонерс, Крит, Мелос, Тера, јужна Мала Азија) итн. Од
наводот на Пашке произлегува дека се говорело на дорски говор и на Пелопонес во
„Стара Грција“, а Дорите биле преселени од север од Македонија со поим до денес
Дорчо и дореста боја. Токму затоа немало „Стари Грци“ со посебен јазик, различен
од на Македонците. Следи тие меѓу себе отсекогаш се разбирале. Хомеровиот бил
наречен словенски. Значи, Хомеровиот јазик со своите говори бил разбирлив.
Според Дионисиј60: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но преставува мешавина од двата. Поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека Римјаните говореле со „поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебе биле разбирливи. Овде е чудно зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале,а на нивното место го заменувале со други. Бидејќи тогаш немало
народи, нивните јазици биле говори. Ова било повод од разни поими тие меѓу себе
да се разликуваат. Овде е најбитно што латинскиот јазик бил само службен. Значи,
тој бил само мртов јазик, а народот говорел со Хомеров (тн.словенски) јазик.
Киндер- Хилгеман наведуваат дека јазикот на Хомер бил јазик на македонските староседелци. Себастијан Долчи (1690- 1777) од Фиренца наведува дека од
самата положба на илирските племиња (заклучуваме) дека еден ист јазик бил кај
Илирите, Македонците и Епирците. Страбон говори дека „Илирите и Траките не
можеле да бидат туѓи едни на други ни на никаков начин, оти двата рода биле со
исто потекло, а освен тоа исто така имаат исти обичаи и уредување и ги почитуваат
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истите богови“. Овде се употребува два рода од исто потекло (народ). Шулц пиши,
Полибие докажува точно и дополнува дека илирскиот и тракискиот била македонски говори од Хомеровиот јазик. Затоа Шулц продолжува, дека денес Србите и
Булгарите се блиски крвни сродници, на ист начин биле крвно сврзани и Илирите и
Траките. Ова ни говори дека Траките, Илирите и Македонците биле еден ист народ.
Грегор Денковски (1829) наведува дека „Хомер пишувал на пелазгиски дијалект,
‘словенски јазик’, а се дознава од самите Хомерови песни“. Л.Ф. Пасоф во 1815 година истакнувал дека Хомеровиот јазик бил словенски, а Х.Џорџ во 1850 тоа го потврдил. Пак, еладскиот лингвист Чулкас во 1907 година потврдил дека Славо- Македонците од Лерин говореле Ран- Хомеров јазик, а Димитар Миладинов во писмото испратено до Кукушаните, говорот го нарекол славо- пелазгиски. За Суројевецки- Шафарик Јустинијан имал словенско семејство со татко по име Исток, а според Х.Џ. Велс, Јустнијан и Константин имале словенска крв.
Хекатеј од Милет, кој живеел во 500 г.п.н.е., врз основа на спомениците од
неговиот период, сведочи дека во старо време на Пелопонес и северено од него биле населени варвари (Пелазги). Пак, за Платон во елинскиот јазик има многу зборови кои истовремено припаѓале на говорната вештина на варварите (Пелазгите). Тој
го наведува зборот ‘вода’ со кој исто така се служеле и Фрижаните (Бригите). Според францускиот историчар Франсоа Пуквил, „Пелазгите се најстарите жители на
Грција“...„Атињаните ги присилиле Пелазгите да го изградат нивниот акропол... По
традиција тие ги научиле своите поробители Елините вештината на обработката на
земјата, тие исто така им ја предале својата вера, и тие нив ги научиле со пелазгиска азбука“. Микаел Вентрис и Џон Чадвик истакнуваат дека јазикот на линеарните Б таблици всушност биле пелазгиски. Џ. Чадвик напишал, околу 1200 години
северниот и јужниот диалект на Балканот не била многу далеку одвоени. Говорниците од северниот Балкан биле многу лесно разбирливи во 12 век отколку Дорите и
Јонците во 7 век. Според Мела, во Тракија, која се простирала помеѓу Црно Море и
Јадранско Море, па помеѓу Дунав и Егејско Море, се говорело ист јазик, што докажуваат сочуваните тракијски зборови. Велс вели: за географијата и страните земји тогаш најобразованите имале многу мали сознанија. Меѓутоа на Балканскиот
Полуостров се задржани и јасно зачувани првобитните граници на најраните области, такви какви што биле повеќе векови пред Христос. Тие и сега се одржуваат
грижливо како што некогаш биле чувани имиња на области, реки, планини и места
се уште се во полна употреба од народот. Ова се потврдува со македонските автори
кои истакнуваат дека јазикот на античките со етничките Македонци бил ист, како и
дека ова било дури во нивните говори...
Макс Фасмер го наведува гласот мал ер на простортите на Склавините, што
важи за германските источно од реката Рајна. Ова морало да биде и за германските
простори западно од реката Рајна.61 За ова да се потврди се дополнува со тоа што
во Португалија со нејзината повеќерасна Бразилија овој глас, во македонскиот јазик обележан со овисната запирка што се гледа во книгава, до денес иако неодбележана е во употреба. Збрките настанале поради службените мртви јазици коине,
латински и готскиот на кои сè било запишувано, во кои овој глас не постоел. Бидејќи овој глас не пристигнал со чартер лет, тој им припаѓан на истиот бел народ.
Ова објаснува дека ова важело за Австрија, тн.домовина на тн.Словени Унгарија со
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Романија, тн.Епир, тн.стара Грција итн. За потврда дека јазикот на Белците постоел
овој глас е примерот со Арапите. Иако овие имаат семитски (црнечки) јазик, тие до
денес го имаат овој глас. Исто така, во јазикот на Белците се одбегнувале самогласките, а ваква била и онаа со македонската запирка...
ДОМОРОДЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
Тукидид,62 I, 3, пиши: „Не помалку...до пред Тројанската војна Елада...пред
Хелен синот на Деукалион, и областите биле названи по името на одделни племиња, најповеќе по името на пелазгите. Одвај кога Хелен и синовите му се укрепиле
во Фтиотита и другите градови започнале да ги викат на помош, тогаш тие племиња вследствено на општењето со тие започнале едно след друго да се нарекуваат со
името хелени,при што тоа долго не можело да се наложи над сите.Најдоброто докажувачко за тоа е Омир. Тој живеел многу покасно од Тројанската војна и во сè никаде не ги нарекол сите учесници во војната со општо име, а ги нарекува Елини само тие, кои биле дојдени со Ахил од Фтиотида. Тие биле првите Хелени; останатите тој ги назива во песните данајци, аргосци, ахејци. Омир не го споменува и името
варвари, зашто како што ми се чини, самите хелени уште не биле оспособени под
едно име, противположно на името варвари. И така одделните племиња, живеејќи
во своите градови- држави, ако и да се разбирале помеѓу себе и покасно биле наречени со името хелени...“. (Хелени бил нов поим- со Хомер, Р.И.)
Во Илијада не со употребувало името варвари и затоа без Хелени и варвари.
За Херодот Хелените во Јонија биле варвари. И Македонците биле варвари.
Олга Луковиќ- Пјановиќ63 има наслов: Franciscus Maria Appendini… следи:
„Навистина, ‘таткото на историјата’ (Херодот, Р.И.) поставува опрашање:
‘Со кој јазик говореле Пелазгите...’...
‘Пелазгите говореле со варварски јазик’
На ова место...после Херодот, те. во четвртиот век пред Христо, живеел и
работел Платон, кој оставил свои списи воглавно во облик на дијалози. Во еден од
тие дијалога, на кого му посветивме посебно поглавје во другиот, уште дел на оваа
расправа, Платон ги споменува истите тие ‘Варвари’, кои дури и во негово доба
уште говореле меѓу Грците со својот древен јазик... Јазикот, од кого, по Сократовото објаснување во Платоновите дијалози, се развил грчкиот јазик. Платон дури
изнесува поединост, која не е плод на неговата машта, туку стварност, кој тој ја
запознал. Тој, наиме тврди, дека со тој ‘варварски’ јазик во Грција во негово време
особито говорат жените, кои се поконзервативни од мажите и кој подобро од нив
ги чуваат традициите. Првиот пример кој Платон тука го наведува, есте еден збор
потполно српско созвучје... па ние не можеме, а да не се чудиме, дека никој од професорите Срби тој Платонов дијалог не го изучил, бидејќи, дека не е во прашање
само еден српски збор, туку цел српски јазик“.
Во насловот „Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј...“ се наведува:
„При прилика на научните истражувања...во кое се говори за Платон... и за
‘варварскиот’ јазик, кој некогаш бил заеднички и на ‘варварите’ и Грците. Во Платоновото доба уште тој јазик го чувале жените, познати, како што Платон кажува,
62
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како почитување на старината на тлото на самата Грција. Нема сумливост, судејќине само по Платоновиот ‘Кратил’, туку и по мошне бројни географски називи на
античка Грција, тој јазик- според Апендини- бил трачки, според други автори ‘словенски’, а според нам- најстар меѓу словенските јазици- српски“.(пелазгиски, Р.И.)
Во Додатокот авторката го наведува професорот Кито:64 „За Херодот овој
англиски автор вели: ‘...тој (те. Херодот) ги сматра Грците во Јонија како варварски
народ, кој е погрчен’ “.
Следи Хелените во Јонија биле варвари. Па варвари биле и Македонците. Со
ова се потврдува, поимот варвари со мало в наспроти Хелени со големо х не означувал посебен народ. Па и затоа Хелените и варварите биле еден народ-Пелазаги.
Јустин пиши: „...Античките Македонци потекнуваат од најстарите жители
на Јужниот Балкан- Пелазгите. Пелазгите се најстарите жители на Атика, подоцнежна Хелада. Античкиот историчар Трог Помпеј пишува дека Македонците потекнуваат од Пелазгите...“.65
Варварски јазик говорел тн.Словени (Анти, Венети и Склавини)- Пелазги.
Павел Тулајев66 пиши: „Современикот на Јордан, византискиот историчар
Прокопиј Цезариски (500- 600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените
(Sclaveni) во книгата ‘Војна со Готите’, во која кажува дека нивната земја (Sklavia)
се простирала јужно од Дунав, која претставувала природна граница измеѓу Римската Империја и варварите. Јордан ги сматра Антите и Словените (Склавините)
како два родствени племиња, кои живеат раздвоено, ама ‘имаат многу заедничко’.
‘Едни и други имаат заеднички јазик- варварски...Прокопиј упорно поновува: ‘Кај
обете варварски племиња цел живот и законите се еднакви’ “.
Се говори за Римјани со службен латински јазик, а народен варварски јазик.
Д. Оболенски,67 на стр. 44, кажува: „Распаѓањето на хунската држава после
смртта на Атила во 453 година...Пред крајот на петтиот век во степите на јужна Русија се појавила група племиња што делумно биле составени од Хуните кои се преместиле на исток после раслојувањето на царството на Атила, а коишто Византијците ги нарекувале Бугари.68 На средниот Дунав, два германски народи, Гепиди
и Лангобарди, едните од источната, а другите од западната страна на Тиса, започнале да се борат за Панонската Низина којашто некогаш била центар на Хунската
држава. Уште позначајно е тоа што северниот брег на Дунав, од Белград до сливот,
бил населен со Словени уште во 500 година“.
Па во 500 година населението било со варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.)
„мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу
себе го говореле својот варварски јазик“.
Па следи јазикот на Балканците бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.
Платонов=тн.словенски. Исто така, и јазикот на жителите на Панонија бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. А на Готите=Татарите бил само готски=татарски.
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Х.Џ.Велс,69 на стр. 282, пиши: „Атиловата престолнина повеќе личела на голем логор...И кај Хуните бил одржан обичајот приредување на големи седенки во
најголемата одаја на дворецот. Тој обичај владеел и кај старите Аријанци и кај Монголите. На тие Атилови седенки својски се пиело. Приск ни ги опишува бардите,
кои пееле пред Атила.
‘Рецитирале стихови, кои биле спевани во славата на Атилините јунаштва и
неговите подвизи...Два пеливани, еден маварски, а другиот со скитска народност,
наизменично би го насмејувале примитивниот собир со разни движења на лицата,
со смешната носија, скаредни движења и смешни пренемагнувања на неможен јазик, кој бил некоја неразбирлива мешавина на латинскиот, готскиот и хунскиот.
Целата дворана се тресела од громовната и необуздената смеа. Самиот Атила, сред
тие галами, останувал ладен, озбилен и достоинствен“.(Латински бил службен,Р.И.)
Не се наведува народниот варварски јазик, со кого говореле Домородците.
Стјепан Антолјак,70 на стр. 13, пиши: „Се гледа дека Miracula II донесува
многу интереесни и единствени вести... (на пр... 614-6...пред 685)...Словените овој
анонимус ги нарекува ‘варвари’ и секако не ги симпатизира...“.
Па Склавините биле „варвари“ со варварски=пелазгиски тн.Платонов јазик.
Не случајно Х.Џ.Велс истакнува: „...Вистина е исто така дека Константин
Велики не знаел грчки и дека Јустинијановиот акцент бил многу лош“.
Ова говори дека тогаш бил битен латински, а народен само еден: варварски.
Следи да се говори за посебно варварско и не-варварско (царско) потекло.
Д. Оболенски, на стр. 119, вели„...оние од Цариград кои биле склони да ја
бранат расната чистота, на пример на Константин Порфиригенит, кој се противел
на праксата византиските принцези да им се даваат на странски владетели. Таквото
однесување (освен во случаевите на стапување во брак со франечки владетели),
строго ги осудувал, впрочем како и продавањето на свечени облеки и дијадеми на
варвари или предавање на грчки оган на потенцијални непријатели на Византија...“.
Стои варвари- тие не биле од царскиот род со коине туку со варварски јазик.
Стр. 154: „Нема сомнение дека целите на моравската мисија биле потполно
согласни со надворешната политика на царевите Михаил III (842-867) и Василиј I
(867-886). И тие и нивните влади биле живо заинтересирани за словенскиот свет од
другата страна на северната граница на Царството...
Оваа ‘словенофилска’ политика на византиските власти во текот на втората
половина од деветтиот век обично се наведува како доказ за јазичната слободна и
културната толеранција на византиското христијанство. Тие особини модерните
историчари ги земаат како пример за углед кога зборуваат за Римската црква која
во средниот век му го наметнува латинскиот јазик на западниот христијански свет.
За тоа секако има многу нешта што можат да се кажат. Во принцип Византијците,
жители на едно Царство кое тврдело дека е светско, му го признавале правото на
секој народ божјата служба да си ја извршува на својот јазик. Затоа и св. Јован Златоуст, во проповедта одржана во Цариград изјавил дека го радува што готската заедница во градот ја пее литургијата на својот јазик и го објавил правото на секој
варварски народ да членува во големото христијанско семејство: ‘Проучувањето на
рибарите и номадите’, победоносно изјавил св Јован Златоуст, ‘блеска на јазикот на
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Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985.
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варварите посјајно од сонцето.’ Оваа проповед на христијанскиот отец не била заборавена во Византија а можеби на неа мислел и Константин-Кирил кога се залагал
за еднаквост на јазиците пред противниците на словенската литургија во Венеција:
‘Зарем дождот кој доаѓа од Бога не паѓа еднакво врз сите луѓе ? Зарем сонцето не
свети врз секого подеднакво ? Зарем сите ние не го дишеме подеднакво истиот
воздух ?’ Византиските црквенодостојници добро знаеле, а повремено тоа и јавно
го признавале, дека законитоста на негрчката литургија одамна се почитува во
источнохристијанскиот свет. Константин секако знаел што зборува, кога во својот
венецијански говор го навел примерот на неколку народи кои, според зборовите на
неговиот биограф ‘биле писмени и го славеле Бога, секој на својот јазик’ “.
Следи да се говори варварски јазик-таков бил секој освен службениот коине.
Стр. 156: „И откако ќе ги искажеме сите пофалби...Византијците биле јасно
и нападно свесни за јазот меѓу нив и ‘варварите’...Писателите кои биле горди на
елегантниот стил на својата проза, на пример принцезата Ана Комнена и архиепископот Теофилакт, со особена и одбивна вообразеност сметале дека се обврзани да
бараат прошка од своите читатели затоа што од време на време ќе споменат по некое име со ‘варварско’ потекло. Некои јазични перфекционисти дури на латинскиот
јазик гледале со презир- така царот Михаил III, оној истиот кој Константин и Методиј го испратил во Моравска, во писмото до папата изјавува дека латинскиот е ‘варварски и скитски јазик’. Во почетокот на тринаесеттиот век Михаило Хонијат,
учен атински митрополит, тврди дека попрво магарето ќе го забележи звукот од лирата, а бубалката- лепешкар ќе намириса парфем, отколку што Латинот ќе ја разбере складноста и убавината на грчкиот јазик“.
Се говори за „варварски и скитски јазик“. Па варварски=пелазгиски=тн.словенски бил скитскиот јазик. Со Лив Адроник 240 г.п.н.е. бил латинскиот кој бил вулгарен коине. Следи во латински да се внесат уште околу 10.000 коински зборови,
и само така тој се приближил до Алексадријскиот Птоломејов јазик коине. Ова било повод, сите победни јазици од коине да се нарекуваат варварски- и навредливо.
Варварски јазик бил само пелазгиски=тн.словенски на кого говорел Платон.
Д. Оболенски, на стр. 199, вели: „Сега Владимир можел да побара висока
награда за своите услуги. За возврат, Василиј II му ја ветил раката на својата сестра
Ана, но под еден услов: неговиот зет да стане христијанин. Владимир се согласил
на тоа, веројатно во текот на зимата 987-988...
За да се разбере вистинското значење на одлуката на царот својата сестра да
ја даде за Владимир, треба да се знае какви биле брачните обичаи во владетелската
куќа на Византија. Според измислената, но погодна традиција која би требало да
потекнува уште од Константин Велики, биле забранети браковите меѓу потомците
на царското семејство и ‘варварите’ Пред овој настан царот Константин VII уште
еднаш отворено укажал на таа забрана во делото De Administrando и тоа токму во
поглавјето што се одликува со голема политичка тежина. Забраната не се однесувала само на франечките кралеви. Царот го предупредува својот син да се спротистави на секое ‘чудовишно барање’ за брачна врска што доаѓа од ‘лукавите и нечесни
племиња од север’. Смета дека оваа доктрина на етичка исклучителност треба да се
објасни со аргументи кои, иако ја отсликуваат арогантноста на Византијците кон
странците, сепак можат да делуваат необично кога се знае дека искажува монарх
кој наводно верувал во универзалноста на Царството со кое владеел:
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‘затоа што секој народ има различни обичаи и разни закони и институции и
би требало да се усклади она што му одговара, треба и да воспостави и да развие
заедници кои ќе овозможат стопување на животот. Како што секое животно се пари
во своето стадо, така и секој народ не треба да се венчава и да општи со друга раса
и други јазици туку со своето племе и со својот говор. Затоа што оттука потекнува
природниот склад на мислите и врските меѓу индивидуите, пријателскиот разговор
и заедничкиот живот; додека чудните обичаи и различните закони можат да се изродат во непријателства и кавги и омраза и недоразбирања, а тие пак не можат да
зачнат неријателство и дружење, туку инает и раскол’ “.
Стои: „царското семејство и ‘варварите’ “: царско семејство со коине и варварско семејство од народот со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Па Македонскиот царски двор создал службен варварски-склавински јазик.
Во Историја на македонскиот народ (1969)варварска земја била Македонија.
Стр. 148: „...Заземајќи ги раководните места во црквите, тие биле должниизвестува Теофилакт- ‘со своите молитви и совети’ да ја зацврстуваат ‘ромејската
власт’ и ‘елинскиот говор’ во ‘варварската земја’ Македонија“.
Институтот за национална историја од Скопје- Р.Македонија, во 2000 година ја издаде „Историјата на македонскиот народ“. Во том први, на стр. 408, 409 и
485 стои: Наследниците на архиепископот Теодул биле „добри заштитници на ‘ромејската власт’ во Македонија. Во тоа особено се истакнал ахиепископот Теофилакт Ифест, познат како Теофилакт Охридски, кој бил на чело на Охридската архиепискпија кон крајот на 11 век и почетокот на 12 век“. Тој имал негови писма и
„две житија за Тиверполските маченици и Климент Охридски. За него Македонија
била „варварска земја“, Македонците „простаци“ и „варвари“, нивниот јазик „варварски јазик“, името на реката Вардар „варварско“, на Кичево исто така „варварско“...„Архиепископот Теофилакт во едно свое писмо отворено признал: Бидејќи
живеам меѓу варвари, сум станал простак“...„во варварска земја“ Македонија започнале самите да се „варваризираат“...„живеејќи подолго меѓу варварите“...„варварски јазик“...„поварварен“...„варвари“...„по род Македонец“ итн. Кон ова да се надоврзе поимот варвари, користен за античките Македонци, како што за Филип Македонски говорел Демостен. Следи да се говори и „по род Македонец“.
Во Историјата на македонскиот народ се наведени повеќе автори, но не она
што тие го пишеле дека тн.Словените говореле варварски јазик- како Македонците.
Следни докази дека народот понатаму си говорел само варварски, се и овие:
Фалмерајер, I-247, пиши: „…целиот Полуостров [Пелопонес] после големата катастрофа под Копронимус словенски и варварски постанал…“. Следи народен
јазик бил варварски, а не коине кој бил христијански. Значи, само службен јазик.
Фалмерајер, I- 278, вели: „...Како главен опфат за целото испитување важи
извештајот на Порфирогенет: цел Пелопонес бил славинизиран и варварски“.
Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска.
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бедните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава престава за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
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стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“.
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфилокијанците сé уште се Варвари“. Следи Кораис го создава еладски јазик, службен само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики јазикот.
Овде народен јазик бил само варварски=пелазгиски. Оболенски наведува дека во Грција „денес се сведува на прилично големиот број на топоними со словенско потекло“. Ова го потврдил и Макс Фасмер итн. Истото го потврдиле и други.
Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент,
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Па таа е со тн.словенски имиња.
Следи има разлика меѓу дворасниот јазик коине и еднорасниот пелазгиски.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. Бидејќи „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“, тие говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого говорел и творел Платон за Атина...
На ваков јазик се говорело на цел Балканот. Подунавјето,низ целата Русија...
Љубомир Кљакиќ,71 на 82, пиши: „Еден од важните аргументи... Пишувајќи
за обновата на Белград кој го превзел деспотот Стефан Лазаревиќ, Константин Филозоф пиши за Белград како град на седум брда.
‘Овој, (Белград) беше ваистина седмоврх. Оти највисокото возвишение (во
Белград) и најкрасното по изглед слично на Сион (во Ерусалим) (била слика) на повисокиот Ерусалим...А другиот (врв) бил кај реката и во нему е пристаниште на лаѓи од северната страна на големиот град кој е сличен на нижниот Ерусалим...’ “
Ваистина=ва истина. Во Србија се говорело како во Македонија со ва-на-та.
Олга- Луковиќ- Пјановиќ,72 пиши под „ѓ) Милош С. Милојевиќ: „...излегувањето на Угрите, или Унгарците од првобитната своја монголско- мамџуриска постојбина. Оттука во унгарскиот, како и во бугарскиот има уплив на финскиот јазик
...Оти Унгарците како и старите Бугари,73а сега само вистински Бугари Гагуазини
(околу Варна бесарабиска) не се ништо друго до најчиста крв монголска. Упливот
на финскиот, или северно- чудскиот јазик се гледа дури и на нашиот српски јазик
во делот на Македонија и Тракија, или стара Рашка. Тоа се огледа нарочито во оние
додатоци кај Бугарите како: сребро то, благо то, пушка та... Ова за дел на македонските Срби и за сите Рашани, или Траки показува..., дека на нив е упливана бугараштина, а не да им е монголштина... Тоа исто го најдуваме во Велико- Русите
околу Архангелското и Белото, или Леденото Море... Примери имаме за тоа кај Максимовиќ (Год. на сјевер. Сп. 1864. г.II…)“.74
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Под „б) ‘Турција’, одн. Унгарија и Бугарија“, се наведува: Бугарите, на пр., како агресивна хорда,
на број измеѓу 20 и 30 илјади луѓе, го преминале Дунав тек 679 година. Како група на хунско- турско потекло настапиле завојувачки, покорувајќи го со еден налет мирното автохтоно словенско население, кое- бавејќи се со земјоделство и сточарство не било приправно за војување...“ (со Татари).
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Под насловот Сипријан Робер таа наведува што тој пишел: „...Илирските Срби се сложуваат во изведувањето на нивното име со словенскиот збор СРП, кој час означува жетвачки СРП, а час нож, косир (француски SERPE) планински дрвосечач...“. Потоа таа наведува: „Меѓутоа, народот на Илирија
укажува во своите приказни на другчие потекло на името Срби. Тие, кажуваат, дека Александар Ве72
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Наводот немал врска со бугарштина туку само со јазикот на Домородците,
на кого поимите се правеле со в-н-т: пушкава-пушкана-пушката со а=женски род.
Па ова го немало во српскиот јазик кој бил само црковно- словенски падежен јазик.
Во Додатокот „За српското име и за староста на српскиот јазик“ авторката
наведува што напишал Валтазар Богишиќ: „Кој год го познава малорускиот народ
ќе дојде до уверување, дека Малорусите во многунешта се најслични на Србите“. А
Русинот Велтман се изразува уште појасно: „Во тој малоруски народ спаѓаат Словените и надалеку чуените Донски и Запорошки Козаци, кои постанале од Србите“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во делот а) Јован Цвииќ и Срби од почеток, наведува што Цвииќ (1865.-1927 за штокавскиот јазик: „Старо-штокавски (Македонија),
средно- штокавски (Србија североисточно од стара Србија, одн. Македонија) и ново- штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина,
Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија), со: поддијалекти: екавски,
ијекавски, икавски, постоеле веќе на тлото на древна Тракија и Илирија, на основ
што се заклучува, дека словенскиот јазик не е донесен на Балканот тек во VII век
по Христо...“.(Домородците говореле со варварски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.)
Во Македонија живеел стар народ, до Шумадија среден народ, а во Шумадија нов народ каде било создадено српското кнежество, кое постанало држава, која од таму се проширувала на југ во Македонија. Според некои автори, античките
Македонци биле Траки и Илири-овде се говори истоветно и за Срби. Повеќе автори
пишат Србите биле Траки и Илири.Русите потекнале од Илирик (Нестор 11-12 век).
Се потврдува, преселбите биле од југ кон север со истоветната ДНК оддалеченост.
Се наведе дека со в-н-т се правеле именките на Балканот, Подунавјето, Русија...Ова значи Балканците, Подунавците и Русите биле еден те ист народ Пелазги.
Генадиј Гриневич пиши, исти знаци со исто значење имало на Каменот Розета, Балканот, Подунавјето, Украина, Русија...Па таму живееле еден те ист народ.
Овој народ постанал христијански. Со Османовото Царство имало и Турци.
Бидејќи биле укинати сите цркви, останала само Цариградската- имало само Грци.
Ј.Г. ХАН,75 на стр. 186, пиши: „Местото каде најповеќе натписите се најдуваат...Покрај црквата бил станот на митрополитот; овој градеж од неколку години
изгорела, и уште поново не ја подигнале. Околу дворот се зданијата грчки и обична
школа, тие се сè во Охрид. Во четири од овие се учи грчки, а само во предградието
словенски, оти кај христијанските жители во Охрид грчките симпатии се далеку
поголеми од другите. Тие сакаат да бидат Грци, а никако словени, иако луѓето во
школите мора да учат грчки, а бугарски само дома зборуваат. При тоа ние во Охрид
најдовме само една женска глава која грчки умее; оти за женска школа варошот
уште не е кадар“.
Се кажа: „Тие сакаат да бидат Грци, а никако словени“.
Токму за словенските преселби нема-ло ниеден материјален доказ/наод.
лики после долгите борби против Илирија, а бидејќи од Словените (текстот на преводот на францускиот славист го остваруваме слово по слово, како ништо да не би пропуштиле) задобил две рани,
ипак успеал да ги покори. После тоа, тој измеѓу нив зел војничка елита, те. најдобри војници на број
од пет илјади и ги повел во Азија. Традицијата кажува, дека тоа биле храбри луѓе, кои во Александровата војска управувале со српови. Како тие ‘Косители на бојното поле’ направиле чуда, почнале
да ги називаат по нивното најмило оружје- СЕРПИ“. Името Срб било срп; Бугар=вугар=в угар Угарит- ридест предел; Арбан=ар бан- земјоделец; Влав- овчар; волгар=волг ар: волг=Volk=полк-полка.
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Во прилог се наведува и за Битолчани. Тие во 17 век подигнале Саат кула,
чиј долен дел е од постар датум. Тие поставиле камен со орел кој в уста држо змија.
Тие се атрибути на Зевс- Битолчани во 17 век никако не знаеле дека биле Словени.
Во следните векови бил наметнат поимот Словени, и по 100 години, 1965 година,76
нема Македонец кон не е словен- Па Русите се изјаснале за Словени 860 година.
Па Македонците се само со традиции на античките Македонци-без Словени.
НА АПЕНИНСКИ ПОЛУОСТРОВ СЕ ГОВОРЕЛ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ
Апенинскиот Полуостров било генетско- географско подрачје на Балканот и
Мала Азија. Па Малоазијците, Балканците и Апенинците биле ист народ- Пелазги.
Ова се чита не само кај Херодот, а и кај подоцнежните автори, како и тн.словенски.
Љубомир Кљакиќ77 пиши: „Ама, да се вратиме на етрурското прашање. Херодот не обавестува како за време на кралот Атис, син Манов, дошол до голем глад
во Лидија. Да би ја ублажиле неволјата која ги снашла, Лидијците одлучиле својата
понатамошна судбина да му ја препуштат на жребката. Лидијскиот рулет требало
да одлучи која група на несреќни Лидијци ќе ја напуштат Лидија и Анадолија, отпловиле за Умбриј на Апенинскиот Полуостров. По својот водач Тирсемите, овие
патници во неизвесно се названи Тирсени. Овие Лидијци, односно Тирсени, ќе
останат до денес запамтени под името Етрурци.
Така, според Херодот, Етрурците се населиле на Апенинскиот Полуостров.
Се мисли дека тоа се случило на крајот на II милениум п.н.е. Има стручњаци кои
докажуваат дека тоа се случило и порано, можда половината на II милениум п.н.е.
Будимир во своите трудови публикувал чинители на основ кои етрурско- словенската врска (утврдена на примери на низ идентични поими и појави), не можат да
се сматраат со случајност. Навистина, таа тоа и не е. Затоа е важно што во своите
трудови Будимир скренува внимание на значењето на Етрурците за потониот Рим,
неговото царство и култура.
Будимир во Pelasto- Slavica наведува дека изворот на ‘долатинското име на
вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај Венетулан или Ритул. За Венетул се кажува уште и тоа дека се во врска со јадранските и централно- балканските Венети
кои, поново, претставуваат најснажен доказ на протословенската врска со докласичниот Анадол. Во овој правец не упатува и приповеста за Енеј или Ајнеј, легендарниот основач на Рим, кој после тројанската војна долго лутал по морињата додека
не се истоварил на Апенинскиот Полуостров. Заедницата која ја основал подоцна
ќе постане ‘центар на светот’. Преданието и античките извори сугерираат дека тој
настан се одиграл во XII век п.н.е. Овие наводи ги потврдува и Тадеј Волански кој
во книгата Па’мјатники писмености Слов’јан до риздва Христовога, објавена во
Москва 1854. година, нашол дека Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е
пронајдена 1864. година кај Кречента, испишана е со етрурско писмо на словенски
јазик. Волански истата година ја објавил и својата анализа на натписите на теракотата од IV век п.н.е., која се најдува во колекцијата Минизис во Ферм. Теракотата
ја публикувал Теодор Момзен во книгата Die Unteritalianischen Dialekte, објавена во
76
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Лајпциг 1850 година. Со грчко писмо, на теракотата е посвета: ‘lerakleos Sklabenos’.
Волански го превел како ‘Херакле словенски’.78 На Енејевата надгробна плоча и
словенскиот Херакле, кај нас прв скренал внимание Радивоје Пешиќ.
Најстарите археолошки артефакти пронајдени на подрачјето на Рим исто така ги потврдуваат наводите од приповестите на Енеј, како и наодите кои ги публикувал Волански. Овие артефакти потекнуваат од II милениум п.н.е. Наодите од железното доба на подрачјето на Рим се идентични на оние од Балканот, од областа на
винчанската цивилизација.
Етрурци, Тирсени или Tyrrenoi, како што ги викале Хелените; Турскус, како
што ги викале Умбрите; Тусци или Етрурци, како што ги викале Латините; Rasenna
или Рашани, како самите се викале, или Расна, како што се протолкувани нивните
натписи,79 дошле на Апенинското Полуострово, и според Херодот, во XII век п.н.е.
Традиционалистичката наука, останувајќи верна на тврдењето на легендарната рано-христијанска историографија, ги познава и признава Етрурците на тој простор
тек од VIII век п.н.е. Археолошките истражувања ја потврдиле веродостојноста на
Херодотовата верзија за времето на доаѓањето на Етрурците.
Како било да било, доаѓајќи на Апенинскиот Полустров Етрурците ја затекнуваат развиената и блиска ‘домашна’ култура, позната во науката како Виланова
култура. Науката утврдила дека артефактите на културата на Виланова укажува на
‘активна врска измеѓу уметноста Виланова и цивилизацијата на Балканот источно
од Јадранот’.80 Тоа е подрачје на цивилизацијата на Винча. Во периодот на појавата
на културата Виланова, Винча ја застапуваат Пеластите и нивните бројни ‘протоиндоевропски’ и протословенски заедници. Порано сме го навеле делот на аргументите кои овозможуваат да ги установиме меѓусебните односи на Етрурците и Словените. Исто така е укажано на значењето на различните димензии на Тројанскиот
крпус за размотрување на овие словенско- етрурски односи.81
Римскиот полис, чие значење е идентично со старословенскиот поим град,
втемелен по легендата за Ромул и Рем 754. година п.н.е. Науката тој настан го ‘сместила’ во II милениум п.н.е. Била тоа селска комуна која претставувала ‘конгломерат на индивидуални заедници на различни брда’. Материјалните артефакти од римското подрачје ни дава право кога во некоја пелазгиска заедница на го препознаеме основачот на таа населба. Традицијата на основачите останалка зачувана до денес. Секој 16- 17 март, свечената поворка ги поминува 27 најважни места во Рим, а
тогаш, во чест на основачите на градот, 27 кукли кои симболизираат луѓе, се фрлаат во Тибар.82
Во непознатата близина на најраната римска комуна се најдуваат етрурските
градови Тарквиниј, Цера, Веја и Вулка. Името Палатинум, брегче на кого никнало
првата римска населба, ‘по своја прилика и не латинска’, кажува Будимир, додавајќи дека од него потекнува ‘нашата туѓица полача’.83 Истиот автор најдува дека потеклото на името Рим треба да се трага кај Венетулани и Венети кои ги запосед78
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нале областите северно од Етрурците на Апенинскиот Полуостров, а ги сретнуваме
и на централниот Балкан.
Три етрурски крала на Рим, Тарквиниј Приск (616- 579), Сервиј Тулиј (578535) и Тарквиниј Супербус (534- 510), останале забележани како владетели кои ги
удриле темелите на идната слава на Рим: Дијаниниот храм, ѕидот на кралот Сервиј,
Cloaca Maxima, Forum, Палатата (подоцна Регија), се изградени во време на нивната управа. Тоа посебно важи за Сервиј Тулиј, ‘човек со нејасно потекло’ и оној ‘чие
име сугерира човек со скромно потекло’. Сервиј Тулиј извршил реформа на римската заедница и удрил темел на државата во потониевото значење на тој поим. Кога последниот етрурски крал е отфрлен од власта, Ларт Порсен, исто така, Етрурец
и владетел на соседните покраини, го разрушил Рим на крајот на VI век п.н.е. Власта на Етрурците не можела да се обнови над Рим, ама ниту Рим не можел да ја
скрши моќта на Етрурија сè до средината III век п.н.е.
Влијанието на Етрурците и нивната култура на Рим и неговата иднина било
пресудно; ‘римската писменост покажува траги со етрурско потекло или влијание,
а римските деца го учеле етрурскиот јазик додека не го заменил грчкиот. Етрурско
потекло е церемонијата на римската управа (фасти, ликтор, курулска столица) и облеката на римските магистрати (пурпурниот раб на тогата и пурпурна кабаница на
војскодачите). Етрурското потекло е триумфот, етрурско потекло се посмртните
свечености, многу елементи на старата римска архитектура и др.’. Овие траги на
влијание се ‘знатно бројни отколку што ние денес можеме да наслутиме’, кажува
Будимир па кажува дека името Рома, како и името Ромулос, ‘по своја прилика се
етрурско потекло’. Со обѕир на чинителот дека и поголемите други заедници на
Апенинскиот Полуостров од тоа време потекнува од Балканот, што значи дека се
припадници на големото семејство Пеласти, Будимир додава дека во името Рим,
како и во имињата на римските семејства, јасно можат да се индетификуваат бројни илирски (значи пелазгиски) траги: ‘Од нашите краишта, од старите илирски области потекнуваат не само Калабрите во јужна Италија, откаде се римските песници Ениј и Хоратиј, туку и Пелигни во централните Апенини, откаде е песникот
Овидеј’ “.
Очигледна врска на Рим со Етрурија- таму живеел еден ист народ Пелазги.
„Еден од важните аргументи за овој заклучок есте името на населбите ‘од кои
во 8. в. ст. е постанала првобитната римска градска општина по пат на здружување
(όκνοιηιεσμ εζ). Ова здружување секако не го опфатило во едно сите стари населби.
Што може да се заклучи и по името на mons Esquilinus (спротивно од inbquilinus,
insole) кој го носи своето старо име по тоа што таа населба е вон првобитниот круг
на градската општина. Затоа и називот Septimontium ‘Седум брда’ (исп. Црна Гора
и Брда’).84Поимот здружување, вздружување најдуваме и во некои други топоними.
Така кај Невесиња во источна Херцеговина, постои село Удрежње. Во илирско македонската област е забележан поимот Ottolobus, Octolophus, ‘Осум брда’. Пишувајќи за обновата на Белград кој го превзел деспотот Стефан Лазаревиќ, Константин Филозоф пиши за Белград како град на седум брда.
‘Овој, (Белград) беше ваистина85 седмоврх.Оти највисокото возвишение (во
Белград) и најкрасното по изглед слично на Сион во Ерусалим (била слика) на по84
85
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високиот Ерусалим...А другиот (врв) бил кај реката и во нему е пристаниште на
лаѓи од северната страна на големиот град кој е сличен на нижниот Ерусалим...’.86
Во најраната доба, римската историја, првите седум легендарни крала биле
Етрурци. Првиот бил Ромул, кој според преданието ја делел власта со Сабијанинот
Тит Тациј (после она измирување поврзано со грабнувањето на Сабијанката); Вториот е Сабинјанин Нума Помпелиј; третиот е Хул Хостилиј; четвртиот Анко Марциј и тогаш, веќе спомнатиот Тарквиниј Приск,Сервиј Тулиј и Тарквиниј Супербус,
‘Повеќето легендарни римски крала имале потекло етрурско.’87
Римскиот граматичар Сервиј, во коментарот уз Вергилијевата Енеида (Ајнеида како што пиши Будимир) наведува дека Тибар порано се викал Румон, што упатува на веројатно етрурско потекло на тој хидроним. Името на легендарниот основач на римскиот народ Татко на Ајнеј, Енеј (Pater Aeneas), ‘укажува на балканските
Дарданци, античките жители на Србија.’88 Во тој смисол Енејов род е дардански, на
што упатува и gens lulia и Гај Јулије Цезар или Кајзар.
До сега е откриено околу 10.000 етрурски натписи. Најдолг поединечен текст, испишан во 281 ред со околу 1.300 зборови на мумијата пронајдена во Египет,
денес се најдува во загребачкиот археолошки музеј. Тоа е светата книга на Етрурците. Извесен број на експерти прифатиле како тврд чинител дека етрурскиот јазик е ‘мистериозен’, односно дека не е можно да се кодира. Меѓутоа, има и стручњаци кои другчие го гледа овој проблем. Така Будимир сматра дека јазикот на
Етрурците ‘кој ни е зачуван на многубројни натписи, во нивниот ритуал, чии формули се испишани на чаршавот на египетската мумија на Загребачкиот археолошки музеј, има траги на словенски речник (нпр. етр. Суплу, ‘фрулаш’, лат. Субио,
‘фрулаш’ и руски ‘фрула’; Јупитер Тиниа: наши денови)’.89 Видовме дека во Pelasto
-Slavica Будимир навел опширна аргументација на основ на која утврдил истоветност меѓу етрурските и словенските поими кои ги анализирал. Во врска со фрулашот, се повикал на авторитетот на Вуковиот Речник. Годината 1980. и 1985. Радивоје Пешиќ ја публикувал својата компаративна анализа и споредбената таблица на
етрурската и винчанската азбука (ама и други ‘праисториски’ писма). Тогаш Пешиќ покажал дека е во прашање ист систем на слоговно писмо, односно дека е збор
за Винчанското писмо и неговите Помлади верзии“.
Па сè што се најдувало во Винча и пошироко во Подунавјето, вклучувајќи ја
и писменоста, сè било во готово форма, без да имало наоди и докази за нивниот
развоен тек. Тој за сè постоел во Левантот, каде белата раса опстојувала за време на
леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години. Таму била создадена и крвната
група А како вегетеријанска, која била постара од 15.000 г.п.н.е. итн. За крвната
група А било битно говедото кое било домашно. Пак, северно од Дунав било диво.
Бранко Вукушиќ90 пиши: „Етрурци (2- 1 милениум с.е.) долго биле ‘uno popolo misterioso’, додека нивната автентична култура не заблистала благодарејќи на
археологијата. Денес е познато дека ‘Рим е гробница на Етрурија а Етрурија колевка на Рим’.
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Етрурци имале писмо мошне слично на многу постарото винчанско. После
поновното откритите на етрурската цивилизација се сматрало дека писменоста на
Европа почнува со тројанската цивилизација, дека етрурското писмно е со тројанско потекло и дека од Етрурците е раширено низ Европа и покрај наредбата на римскиот сенат, како што соопштува Тит Ливиј, дека ‘потполно се уништените сите
книги и сите документи, кои имале било каква врска со Етрурците’, етрурското писмо е зачувано и на крајот дешифрирано. Најголем зачуван текст е за ‘загребачките
мумии’. Јазикот на Етрурците, како уште Дионис Халикарнишки рекол- ‘не личи
ни на еден друг јазик’. Многубројните покушувања на дешифрирање преку латинскиот и другите јазици биле безуспешни. Успехот е постигнат поново преку ‘словенскиот клуч’, заблагодарувајќи на трудовите и на нашите етрусколози како што се
Пешиќ и Библија. Се покажало дека јазикот на Етрурците припаѓа на аријевскопрасловенско стебло. На пример, Пешиќевиот превод на етрурската златна плоча
од Пиргија гласи: ‘…божицата го фрли проклетството на нас Словените91 кои овде
живееле а вие отидовте во бегство и не напуштивте нас и сета земја Рашанска и не
предадовте на разјарените Итали, цела земја и сите нас распространи по Италија во
беда издадени од своите водачи кои не помислиле на своите нарастувања и сите
Словени кои можеле да имаат своја среќна судбина, па нека ја фалат на тие издајнички синови’.
Мистеријата на потеклото на Етрурците, заедно со тројанската, е создадена
уште во античкото време. Од Херодот потекнува верзијата за нивното малоазаиско
потекло. Меѓутоа, новите автори се повеќе за балканско- поднуваското потекло на
Етрурците. Сродството со пелазгиско- илирско- словенските домородци на Балканот и Подунавјето 92 потврдуваат многу археолошки наоди. Етрурците сами себе се
викале Расени, Рашани. На камената плочќа од Кремона се споменува тројанската
река Рас, која е со древно- ариевско потекло. Многу познати топоними и етноними
широко низ Европа со тој корен, се зачувани сè и до денес. Името на Русите е со
тоа потекло, старите Срби- Трибали, исто така се Рашани, основач на првата српска
држава на Немања бил жупан во Рашка, тука е и реката Рашка во Истра итн. Многу
етрурски зборови се сродни со словенските јазици останале скриени во латинската
транскрипција како на пр. етрурскиот збор голосечач (golosetia). Во Велес книгата
‘голосеча’ е место каде е водена жестока битка- ‘сеча’ со непријателите ‘гради в
гради’. Најстариот етрурски назив за Рим е Горчин (Gortin) итн.
Некои руски автори укажуваат на една типична словенска карактеристика,
меѓусебна неслога, која наведува на прасловенски ‘генетски фонд’ кај Етрурците.
Некои од 12 етрурски градови- полиси звучат словенски: Волчина, Коса, Лука, Артана, Вада, Малјута и др. Општественото уредување било установено на принципот
совети, типично аријевско- словенска соборна демократија, при што водачите и војните командати се бирани со годично гласање. Против Римјаните војувале поединечно а не во сојуз и така потпаднале под римската власт сите етрурски градови,
еден по еден“.
С.С.Билбија,93 стр. 295, наведува: „За Етрурците има доста податоци во трудовите на римските и грчките историчари, меѓу кои некои се општи а некои со по91
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себна природа. Најстари податоци се најдуваат забележани кај Херодот, а најповеќе
се најдува кај Дионисиј од Халикарнис (Мала Азија) кој живеел во Рим во Августовото доба. Така исто двата писатели Ливиј и Плиниј пишеле доста за Етрурците и тоа за она време кога Етрурија изчезнувала како владеечка сила.- Сите подоцнежни етруролози и писатели се служеле со дела на горе наведените писатели на
некој начин да би сознале за потеклото на Етрурците, природата на нивните институции и нарочито за потеклото на нивниот јазик. Студентите ќе најдат комлетна листа на старите писатели за Етрурците во книгата на професорот Massimmo Palliottino, The Etruscans која е преведена од италијански оригинал“.
Рускиот археолог Генадиј Гриневич94 пиши: „Ова сега не е повеќе хипотеза.
Тоа е историски факт. Многу археолози потврдуваат дека ‘Славјаните’ применувале читање и пишување на вертикални и хоризонтални рецки. Тие рецки го дале
името на преткириличното писмо. Тоа не било азбучно писмо туку ‘силабиско’, пишување на сликовници или рецки, писмо... најстариот пример од пишување на вакви хоризонтални и вертикални рецки експонирани во пишаниците на еден вретенест обрач кој датира од 348 година од новата ера. Тоа беше пронајдено во близината на градот Јаш во Источна Романија. На него пишува: ‘Соседи, однесето го овој
прстенест обрач кај Соља’. Ова писмо било напишано на обично вретено. Тоа покажува дека читањето и пишувањето било широко употребувано во паганската ера.
Тоа веројатно сугерира, дека се извори на ‘предславјанското пишување’ кои се
многу постари од нив, одење наназад во претходниот милениум. Но, колку постари
би можеле да бидат тие ? (Silbe=silabe=силаве=силава=сила ва: сил=с ил=Ил, Р.И.)
Ова прашање ме заинтересира и мене, и се свртив кај мистериозниот ‘Фаистос-диск’. Моето нагодување беше од просто согледување, и самиот сега не би можел да одговорам зашто ги споредувам сите овие писма, но секако забележав очигледни сличности меѓу нив. Не било ли тоа забележано од други ?- се запрашав самиот себе. Почнав да ги разгледувам пишаниците на дискот литературно една вечер и заклучив дека тоа е пример од ‘силабиско писмо’, слично на вертикално и хоризонтално пишување на рецки. Има многу незаменливи извори, кои покажуваат
дека Пелазгите оригинално живееле во пределите на среден Дњепар (сега во Украина)...подоцна тие ја напуштиле нивната покуќнина и своите идоли; ова се случило
во 2- от милениум пред нашата ера... Егзодусот’ се поклопува до доаѓањето на Пелазгите на Балканот од прекласична ера, вклучувајќи го и островото Крит. Веројатно Пелазгите биле мистериозните Русичи, спомнати на пронајдениот ‘Фаустовдиск’. Дошле на Крит од северо- исток, се измешале со населението на островот со
Минојците. Научниците веќе имаат големи акумулкации од податоци за силната
цивилизација на Критјаните, која ја сметаат за лулка на европската цивилизација.
Според зборовите на Херодот, ‘таткото на историјата’, Критјаните биле неспоредливи во источното Средоземје и биле господари на Средоземното Море. Одненадеж, се појавила катастрофа. Мамутската ерупција на вулканот Санторим, се претпоставува дека се случило околу 1450 година пред новата ера. Таа ерупција напоравила непопоравни штети и го означила крајот на Критско- Микенската цивилизација. („Критјаните биле неспоредливи во источното Средоземје...“, Р.И.)
Каде отишол народот ? Каде нашло засолниште наследниците на ‘Леопардовите синови’, кои ги снашла оваа трагедија ? Како и да било, во периодот од 8- то
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до 2- то столетие пред нашата ера се појавиле други антички народи, друга цивилизација под друго име, меѓи Арно и Тибар, во Северна Италија. Овој народ биле
Етрурците, етрурската цивилизација мистериозна до денес. Етрурците се нарекувале самите себе Ресени. Во записите на Стефан од Византија, голем историчар од
античко време се вели дека тие безрезервно се класифицирани со ‘Славјаните’, додека грчкиот историчар Хеланикус, докажува, дека тие биле гранка на Пелазгите.
Има подотоци дека Етрурците го зазеле и градот Рим,во седмото столетие пред н.е.,
и придонеле во градбата на истиот; музичките инструменти, театрите, рудниците,
подобрување на земјиштето, каналите, лековите од тревки, металната обработкасите овие нешта се подарок од Етрурија.
Сега експертите можат да ги читаат и да ги преведуваат пишаните наоди
употребувајќи ја латинската азбука, но како прозвучувал јазикот останува непознато. Од 18- то столетие научниците до денес го задржале своето мислење, кое никогаш не било спротиставено, дека Етрурците ја позајмиле азбуката од Грците и дека Римјаните во нивно време ја позајмиле истата од Етрурците. Ова сугерира дека
познавањето на грчкото и римското писмо лесно било провлечено и кај Етрурците,
особено затоа што тој систем на пишување им изгледал доста прост и единствен.
Мислам дека тие писма биле азбучни со непомалку од 30 букви. Огромниот број
преводи и нивните интерпретации секако ги носеле истражувачите во ќорсокак.
Но што ако традиционалните мислења бидат побиени и отфрлени ? Веројатно, како по примерот на Фаистовиот диск тоа не било азбучно туку симболично
пишување ? Јас почнав да го анализирам етрурското писмо и избројав преку 70 различни видови симболи, премногу за буквална азбука. Насместо тоа, значи било силабиско пишување. Кога веќе ги споредив етрурските симболи со хоризонталните и
вертикалните пишувања, со рецки, јас наеднаш забележав комплетна сличност меѓу
80% од двата видови на пишувања. Анализите покажаа дека граматички и вокално
преткирилското и етрурското писмо биле, без сомнеж, многу слични. Понатаму, јас
пронајдов и потврдив на фактот дека Етрурците навистина се нарекувале себеси
Ресени“.
С.С.Билбија, во Предговорот на српски јазик, на стр. IV, пиши: „Овој труд
се објавува на српски јазик и писмо кирилица поради тоа, што српската азбучна кирилица му послужила правилно да ги прочитам етрурските, лидијските и ликијските текстови на нивните пишани споменици, и истите до потполно разбирање да ги
протолкувам на српски јазик.(Српски бил на Македонецот Кирил- 6 падежи..., Р.И.)
Јазикот со кој денес говорат Србите, Хрватите и Словенците, бил ист оној
јазик со кој говореле рашанските племиња во Италија кој го оставиле тој јазик забележен во своите пишани споменици во кои измеѓу себе се викаат Раси и Рашани,
а не Етрурци, како што Римјаните ги прозвале. Како што рашанските племиња, кои
живееле во денешна Словенија, Истра, Хрватска и Србија, ги прозвале Илири.
Иако во минатоста се нижеле тешки времиња, се менувале завојувачите, господарите и верата, доаѓале и поминувале војни, народод наш секогаш останал на
своите логи, чувајќи ги својата традиција и својот јазик. Во документите кои се
прикажуваат во овој труд под наслов ‘Рашански буквар и читанка’, чии слова се солиени во бронза пред три илјади години во областите на падованска Венеција, е ист
јазик со кој денес говорат Србите, Хрватите и Словенците.

60
Затоа покрај Србите, Хрватите и Словенците можат на ист начин да се читаат и разбираат етрурските, лидијските и ликијските пишани споменици, само ако
бидат сложени со кирилични слова кои покрај етрурското писмо и писмото руни,
дошло на европското тло од српските културни центри во Мала Азија, каде се
обликувало словното писмо кое потекнало од критските сликовни знаци.
Латинското писмо се обликувало од етрурското во време кога Рим почнал да
ја создава својата индивидуалност, уништувајќи сè што било рашанско. Реформираното и новото уредено латинско писмо исфрлило од рашанскиот алфабет неколку
базални слова со нивната гласовна вредност, што довело до стварноста дека никогаш не успеало со помош на средновековниот латински јазик и писмо правилно да
се прочитат и разберат етрурските записи. Затоа е залудно и да се покуша со употребата на латинските слова со кои денес се служат Хрватите и Словенците, кои се
од поскоро потекло, да се реши тајната на етрурското писмо, кога во тоа потполно
потфрлило латинското писмо.
Поради потполно другчие, од усвоениот концепт за потеклото на кирилицата, овој труд ќе наиде на контраверзии и критики, што е пожелно и корисно да се
дојде до вистината по ова важно и чуствително прашање и нерешениот проблем.
Во речникот кој е составен дел на оваа расправа, се најдуваат околу 750 зборови кои во своите записи ги употребувале Рашаните- Етрурците, Лиѓаните и Личаните. Меѓу тие зборови се најдуваат и многу зборови за кои се мислело и тврдело
дека тоа се така виканите турцизми во српско- хрватскиот јазик. Тоа во овој труд се
исправа, оти тоа се етрурски, лидијски и личански зборови кои во својот речник ги
освоиле освојувачите на малоазиските српски народи како Персијците, Арапите и
Турците. Турците не ги донеле на Балканот оти оние секогаш биле тука во говорот
на народот на Балканот кој оние го покориле. Кога правилно би биле прочитани и
протолкувани, нарочито лидијските и личанските или ликијските пишани споменици, бројот на тие, така викани турцизми, ќе биде многу поголем.
Работејќи сам на овој проект, не сум бил во состојба да ги совладам сите
граматички и синтаксни детали во прикажувањето на обработениот материјал. Јас
се надевам и очекувам дека тоа другите стручњаци ќе го направат, нарочито поради
тоа што имам припремен за објава потполн текст на записи од платното на Загребачката мумија.
Голем број непрочитани и непротолкувани, покрај етрурски во Италија, исто
така лидијски, ликијски, каријски и фрижански пишани споменици, ги покрила дебела прашина по музеите на Цариград и другите места во Турција. Тие нестрпливо
чекаат некој да се сети и да ни почнат да го говорат нашето минатост кое до сега
само странците ни го предавале“.
Ваквите турцизми во Турција се наречени македонизми- значи, едно те исто.
С.С.Билбија, во Воведниот збор, на стр. X, вели: „Упадливоста на графичката сличност на етрурското писмо, кирилицата, писмата на руните, укажуваат на нивниот заеднички извор. Затоа било можно да се изведе заклучокот, дека едино со
словата на денешната кирилица можат правилно да се прочитаат етрурските, лидијските и ликијските споменици и да се сознае до сега непознатата содржина.
После тие сознанија било можно да се организира систем на работа за читање на етрурските пишани споменици, што подоцна се протегло и на лидијските и
ликијските споменици.
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Овој метод до сега никој не го променувал, па го нареков метод на пренесување на гласовни вредности на кириличните слова на етрурските, лидијските и
ликијските слова. Во однос пак на читањето само етрурски записи тој може да се
нарече етрурско- кириличен метод.
Така уште останало во врска со горното изложување да се означи и објасни
и употребата на оној современ јазик, со кој најдобро можат да се протолкуваат и
разбират етрурските, лидијските и ликијските текстови прикажани во оваа студија.
Служејќи се со етимолошкиот и морфолошкиот метод при обработување на
секој збор, за 80% етрурски зборови сум најдувал значење за цели зборови, или за
нивните корени во Речникот на српскиот јазик на Вук Ст. Караџиќ, (9) или во други словенски речници (10).
За преостанатите 20% етрурски лидијски, ликијски зборови, сум најдувал
одговорувачко значење, или основни корени во другите несловенски јазици во прв
ред во современиот италијански и средновековниот латински јазик. Така најдените
зборови и преведени на српски јазик, потполно одговарале на нивниот смисол,
значење и положба во зборовната конструкција.
Овие 20% етрурски зборови кои јасно можеле да се запазат во латинскиот,
или италијанскиот јазик во кој влегле подоцна- директно од латинскиот, дале
повод, при читање и толкување на етрурските текстови се употребувало исклучиво
латински јазик, дури и за останатите зборови на кои немало многу а кои меѓутоа не
можеле да се најдат во латинскиот речник. Тоа бил проблем за секој истражувач кој
при истражувањето и настојувањето да се разбере она, што е прочитано со помош
на латинскиот, безуспешно е потрошено време.
Во моите истражувања било можно да се дојде до заклучок за малоазиските
избеглици и иселеници кои донесувале во Италија покрај вродениот начин на пишење и развиени јазични изрази и зборови, кои до тогаш ги немало во говорот меѓу
рашанските племиња во Италија. На тоа влијание нарочно биле подложни племињата Влоси, од кои еден дел се издвоил и тоа оној, кој живеел во областа на денешна Лација, примајќи го дури од избеглиците од Лидија дури и името (11).
Кога Латите или Латините почнале масовно да се населуваат во новото и од
Рашаните организирана населба Рум или Рим, тие, после стогодишно влада на рашанските бољари, го презеле водството на градот, почнувајќи да му даваат свој лик
и обележја, кои всушност било практично изразување на културните и политичките амбиции наследени од Лиѓаните, уз отстранување и менување на сè што носело
рашански печат.
Измеѓу останатото тие го преуредиле етрурското писмо, исфрлувајќи ги од
него карактеристичните знаци, кои претставувале гласовни вредности на словата:
Ж, Ц, Ч, Ћ, Ш, ШЧ, СТ, заменувајќи ги со комбинации на двоглас и троглас, кои
подоцна се нашле во сите романски јазици, подразбирајќи го и италијанскиот.
До тоа време ако икогаш постоело некое латинско писмо, кое како ошанско
или оско, личело на етрурско, тогаш тоа латинско писмо било фонетичко и имало
исти фонетични гласовни вредности како лиѓанското, идентично со етрурското. До
денес таков пишан документ не е пронајден. Повикувањето на натписот на златното Пренестинско петличе мора потполно да се отфрли, бидејќи од моето читање и
толкување на тој запис, кој се прикажува во оваа расправа, може да се заклучи, дека се работи за рашанскиот јазик и исто така и писмо.
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Многу зборови, потекнале од иселениците и избеглиците од Мала Азија, го
обогатиле говорот на сите рашански племиња во Италија. Подоцна тие зборови,
преку реформираното латинско писмо и римското наречје, влегле во речниците на
денешните романски и нордиски нации.
Тие народи во подолг процес на јазичната и графичката асимилација, а под
влијание на римската окупација и подоцна христијанската доминација, исфрлиле
еден дел знаци на писмото руни, заменувајќи ги со латински слова. Тие народи трагајќи начин да ги изразат гласовните вредности на својот јазик, пребегнувале на
словни и слоговни комбинации, слично на процесот на кој било подложно обликувањето на италијанската писменост.А кога го напуштиле рунското писмо, тие истовремено го напуштиле и фонетскиот начин на пишење.
Чинител е дека 20% римско- латински зборови и изрази ги немало во словенските јазици, а нарочито ги нема во кириличните пишани споменици, и ако 80%
на сите етрурски, лидијски и ликијски зборови и изрази е застапено во современиот
српски и другите словенски јазици, а не во латинскиот.
И ако бројот до денес правилно прочитани и протолкувани лидијски и ликијски пишани споменици кои носат печат на критската изворност е мал, во основа
тие ги потврдуваат важните чинители, кои порано не можеле да се докажат:
1) единственото јазично потекло на народите,кои потекнале од Подунавјето,
што се докажува со чинителот, дека лидијските и ликијските пишани споменици
прочитани со кирилица, биле протолкувани до потполно разбирање со современиот
српски јазик, управо како и етрурскиот;
2) народите на Мала Азија, кои се служеле со критските сликовни знаци,
обликувале словен и фонетски начин на изразување и пишење како единствена
алтернатива во односот на секој вид писменост.
3) тие воедно овозможувале неограничено и слободно ширење на писменоста од нивните малоазиски центри. Така уредената словна и фонетска писменост
им одела на сите европски народи, те нејзиното ширење не било ограничено само
на Средоземјето.
Трагајќи израз, кој би требало, од технички и историски разлози, најпотполно да го обележи и изрази процесот на обликување на писменоста во малоазиските
културни центри сматрам, дека за сега, додека не се најде некој можда подобар назив,би можело да се употреби терминот,кој веќе порано бил употребен, србица (12).
Оправдување за овој назив се најдуваат во два основни чинители:
Прво, што името Сораби, Сорби, Сирби и Срби, во најстарото доба било
применувано на сите народи во западниот дел на Мала Азија, кои говореле со ист
јазик (13).
Името Срби било однесено во областа на Балканот и северното подрачје на
Европа, сè до Северно Море. Тие нарочито се задржале во областите, каде секогаш
живееле киевско- руските племиња. Подоцна, тоа име било сеопфатен назив за сите
кои говореле словенски јазик, сè додека не било, многу подоцна заменето со името
Словени.95
Второ, што во современиот српски јазик96 се зачувани покрај најголемиот
број зборови, кои се најдуваат во етрурскиот, лидијскиот и ликијскиот јазик, исто
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Нестор(11-12 век) пиши: Русите потекнале од Илирија- од Балканот. Пак, Склавини само од 6 век.
Во Србија се говорело куќава-куќана-куќата како во Македонија-српскиот бил тн.старословенски.
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така и корени на многу други зборови, кои не се најдуваат ни во другите словенски
и несловенски јазици.
Сè повеќе населување на Италија доаѓало од Балканскиот Полуостров. Тие
потекнувале од Подунавјето97 чии жители биле со исто потекло, сој или раса,по
што добиле има Рашани, или Раси. Рашанските племиња кои порано се населувале
во Италија, доаѓале со копно преку подалпските терени, кои денес му припаѓаат не
геополитичкиот простор на северна Италија, јужна Швајцарија, западна Австрија и
Југославија.
Тие северни Рашани, кои говореле со ист јазик како и првобитните Римјани,
Римјаните ги прозвале подоцна Тусци, Трусци, да на крајот би се створил називот
Етрусци и Етрурци. Мошне е можно, дека тие северни Рашани измеѓу себе се викале, пред него што преминале преку Апенините во централна Италија и Трусци, оти
зборот ‘раса’ или ‘трса’ во српскиот јазик имаат идентично значење. До сега на
многубројни етрурски, или рашански споменици, се најдуваат записи само името
Рашани, Раси, а никако Трусци, Тусци или Етрурци.
Како името Етрурци и придевката етрурски влегла во науката, книжевноста
и во општа употреба, ние овде ќе ги употребиме двете имиња, давајќи предност во
науката на вообичајното Етрурци и етрурско, што во оваа расправа не битно“.
На стр. 12 е насловот: Егзодус од Мала Азија, а на стр. 13 тој наведува: „Бидејќи иселениците и избеглиците од било кој крај на Мала Азија говореле ист јазик
со домородното население, тоа писателите, кои за нив пишеле ги називале Трусци
или Етрурци, дури и тогаш кога секое поголемо придоаѓање од Мала Азија одавно
претстанало. Населениците пак, кои основале, уз помош на домородците, трговски
центри во Јужна Италија, ги прозвале Грци, веројатно само поради тоа што се служеле во трговијата со грчки термини. Населението во внатрешната на земјата говорело со своите рашански наречја што се гледа по имињата на местата кои останале
непроменти до денес.98
Писателот и историчарот Матио Гварнаќи (2), го наведува Страдон, кога кажува: ‘...Треба да се примети дека Лиѓаните не го применувале или измениле јазикот на Етрурците, што повеќе се потврдува, дека имале еден ист јазик, или сличен
еден на друг’. Тој исто така го споменува и Дионисиј од Халикарнис, кој говори за
Лиѓаните, кои дошле во Италија, и кажува: ‘...дека малку се разликува од оној јазик
со кој говореле Етрурците, па што повеќе, сè до неговото време, било мешавина измеѓу двата народи.’
Под Лиѓани треба да се разберат поголема група иселеници од Мала Азија
кои се населувале на западниот брег на Италија и нејзината внатрешност. Е сигурно, дека е време, кога Персијците ја освоиле Лидија и другите сорабски држави
во Мала Азија, не престанувале со иселување, само за тоа има малку податоци“.
Стр. 107: „Бугарскиот етрусколог Владимир И. Георгиев, во својот труд,
пишан на германски (3), ја поставил тезата за потеклото на етрурскиот јазик од оној
со кој говореле Хитите, Хититите или Китите, кои живееле во Мала Азија“.
Стр. 113: „Јазикот со кој денес говорат во Југославија, Србите, Хрватите,
Словенците и Македонците, никогаш од времето, кога почнало и кога се завршило
запишувањето на етрурските пишани споменици, не се оддалечувал од основните
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Подунавјето било населено од јужните простори. Па следи ДНК оддалеченост од југ кон север.
Било внесено името Греики=греи ки,од греи=греј(од кај греи-ш) за дојденци од каде грее сонцето.
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јазични корени, кои биле заеднички во зборовите на сите рашански племиња, било
оние кои се издвоиле од рашанската матица на Балканскиот Полуостров и се населиле во Италија, или народите кои никогаш потполно не се иселиле и ги напуштиле своите балкански огништа. И денес во централниот дел на Србија, еден крај
се вика Рашка, а неговите становници Рашани“.
Стр. 117: „Рашаните или Етрурците порано пишеле од десно на лево...“.
Стр. 143 е приказот Ала и Перун: „Овде прикажаната фото-копија на фреската од етрурскиот натпис, откриен на крајот на минатиот век во местото Тарквинија. Тоа место се најдува на север-запад од Рим, оддалечено околу 40 милји“.
„Во киричична транслитерација: АЛА ЖЕР СИП НЕИ ПЕРУН или протолкувано на современ српски јазик: ‘Ала жер сипа у Перуна“.
Етрурците имале бог Перун и пишеле со руни (рецки), како што било со Русите. Русите биле Венети, а според Нестор (11-12), тие потекнале од Илирија. Ова
говори, дека Етрурците и Русите биле едно те исто- само Венети и Илири- илирски.
Следи Лужичките Срби од страна на Германците биле нарекувани „Vindish“
(венетски), името Русија на фински јазик се среќава под терминот „Veneja“, а во
естонскиот – „Venelaien“. Па Европа била венетска со рецки=руни, ама и илирска:
deutsch=deut=teut-Теута поврзано со Теутони=Тевтони бил само балкански Илири.
Стр. 145: „ПЕРУН, троглав бог, кого го назвале Церун од оваа фреска, е врховен бог кај старите Словени. Тоа е оној ист бог кого го наведува Симо Лукин Лазиќ (2) на стр. 189, кога кажува: ‘...во балтичка и полапска Србија...големиот и главниот град Штетин, седиште на силниот бог Триглав.’ Тој бог Триглав кој има три
глави, како што тоа убаво се гледа на оваа слика од фреската, нас на сите ни е добро познатиот бог Перун, кој исто така им бил добро познат и на Етрурците односно Рашаните. Мавро Орбини во своето дело за Словените (3), навел дека разни обредни песни кои се чуваат особено кај илирските Срби, потекнуваат од најдавните
времиња, меѓу кои секако спаѓа и она која е прожета со мислата на богот Триглав,
кој со своето троглаво севишно битие го изразува својството во песната која кажува: ‘Силни Вељи Триглаву, Вишњи Боже Свесилни, погледај нас нејачке, Боже Богов Великих.’ Култот и почитувањето на богот Перун и трагови за тоа, се зачувани
во имињата на реките и висовите, почнувајќи од брдото Перун во Истра, Триглав
во Словенија, еден од врвовите на планината Динара, па сè до брдата и планините
во Македонија.
Византискиот писател Прокопиј (4), кој живеел во шестиот век на христијанската ера кажува, дека Словените почитувале врховен бог господар на громот и
нему му жртвувале говеда. Тоа можело да се однесува само на Србите и Бугарите,
оти Прокопиј бил само со нив во контакт. Така исто хрониките забележиле, дека,
кога рускиот кнез Владимир званично го примил христијанството 988 година, тој
големиот кип на богот Перун го фрлил во Дњепар кај Киев.
Смислата во прикажаната фреска е јасна. Тоа е борба на темнината која ја
претставува Ала и светлоста која ја носи Перун. Тоа е тема која се повторува во
етруртските записи од кои некои се прикажани во оваа расправа.
Компромисот кој со времето е извршен измеѓу христијанската црква и народните религиозни сфаќања, ги зачувал многу постари претхрстијански верувања и
обичаји кои често се поврзани со поедини црковни празници. Називот на многу места како Перун, Велес и др. кријат во себе имиња на стари богови. Во моите трудо-
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ви читањето и толкувањето на етрурските текстови, секако името кое се споменува
во етрурската митологија, има свој двојник во митологијата на словенските народи
(5)“. (Велес=Велс, Р.И.)
Се заклучува: во Мала Азија, Балканот и Италија живеел еден те ист народ.
Етрурците биле само Пелазги. Па Италија била населена со Венети и Илири.
Павел Тулајев99 пиши: „Грчката книжевна традиција, која достига до самиот
Хомер и Хесиод (VIII в. с.е.) сочувани во 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, потомец на древниот царски род на Дарданите’. Енеј бил најмилиот син на Афродита, ќерка Зевсова, која го зачнала со херојот Анхиз, на ‘шумовитите висии на планината Ида. Богата со пространи котлини, недалеку од Троја.
Освен Афродита, спрема храбриот херој покровителски се однесувале и хиперборејските богови- Лето и Аполон, а исто така и Посејдон, господар на сите мориња.
Кога Енеј го ранил противникот Диомед, боговите ми притекле на херојот на помош. Тие го грабнале синот на Анхиз и го пренеле во неговиот храм, на врвот Пергам, каде Лето и Аполон самите во ‘големото светиште му ја враќале моќта и убавината’. Посејдон го спасил Енеј да не би се згаснал благородниот род на Дарданите, на ‘Зевс најмилиот од сите луѓе’. Родословната порака чврсто се врзувала за
Енеј и така добиле литерарни полет во создавањето на римскиот песник Вергилиј
(70- 19 г. с.е.) кој живеел седум векови после Хомер. Грчкиот песник бил оличење
на древните етничко- морални традиции, кои се пренесувале од колено на колено, а
Вергилиј- генијален претставник на римско- хеленистичката книжевна традиција и
култура. Во тие книжевни трудови Енеј добива и нови црти, ама тоа не е некој друг
Енеј. Тоа е истиот херој на Троја кој го изнел на рамења својот татко Анхиз од
опколениот град. Спрема ‘Енеида’ Вергилиј, водач на Тројанците му било судено,
после долгите талкања, да доплови во Италија,каде ќе го основа градот Рим, и таму
ќе ги пренеси сите богови на Троја. Навистина, после учврстувањето на ‘родот
Енеја’, кој ‘потекнува од крвта на Тројаните’, на Апенинското Полуострово 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 Енеј. Синот Енеј, по името Јул, бил
основач на династијата Јулиева, на кому му припаѓал и Јулие Цезар, назван ‘боженствен’. Ето зошто во Италија имало толку светилишта на Афродита- Венера. И
зошто самиот Помпеј неа í посветил храм, како божица на Победниците.
Постоењето на античкото племе, Венети, го потврдуваат и историчарите и
географите на тоа време. Едно сведоштво најдуваме кај Херодот (V в. с.е.) во седмата книга повеќетомната ‘Историја’. Тој го споменува лучкиот град Енеја во
Македонија, а во првата книга ги опишува обичајите на продавање на невести, кој
бил вообичаен меѓу илирските Енети. Тие биле познати по својата убавина уште во
времето на Елена Тројанска.
Страбон сматра (63- 24. г. с.е) дека претците на Енетите живееле во Пафлагонија, на северниот дел во Пафлагонија, на северниот дел на Мала Азија. За
тоа Страбон подробно пиши во својата знаменита ‘Географија’. Сравнувајќи ги податоците од неколку извори, античкиот географ доаѓа до заклучок: ‘Најпризнато се
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сматра мислењето дека Енеите биле најугледно и најзначајно пафлагонско племе,
од кој директно потекнува Пилмен (водачот кого го споменува Хомер). Освен тоа,
повеќето Енети се бореле на неговата страна; кога го изгубиле својот водач, тие, по
заземањето на Троја, преминале во Тракија и така талкајќи после дошле во современата Енетика’. Нив ги водел Антенор кој се населил, со своите соплеменици, во
северниот дел на Јадранското Море.
Страбон прв ги подвргнал на критичка анализа противречните чинители од
различните легенди за талкањата на Енеј. Спрема 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 мрази Кронион
Оти Пријамовиот род го замразил веќе Кранион
ама снажната Енеја со Тројанците ќе владеат еднаш
и синовите му синови потоњи родени деца.’ (‘Илијада’)
Граматикот и географот Деметриј Скепсијски (II в. с.е.) сматрал дека после
рушењето на Илион, ‘престолнина на Енеј’, постанал столен град Скепсис (Кебрена) кој се најдувал на височините на Ида, во Троада. Тука се вкорениле два царски
потомци:Асканиј,Енејев син,кој бил познат по името Јул и Скамандриј, син Хектор.
На ова можеме да ја додадеме и приказната на Вергилиј за сретнувањето на
Енеј со Етртурците и со нивниот цар Тархон. Кога во време на долгите патувања по
морето, на водачот на Тројанците му затребала помош, тој дошол во етруртскиот
логор, ‘застанал пред царот и му го рекол своето име и своето потекло’. Сослушувајќи ја исповеста на херојот, тој ни во тренуток не оклевајќи, со него склучи сојуз,
а потоа му даде како ‘помош 30 бродови и дружина сојузни водачи’. Земјата на
Етрурците се најдувала во Италија, каде во тоа време владеела аристократската династија Тарквиниј, сè додека не го свргнале од власт, во VI в. с.е. републиканците
со италијанско потекло.
Сите три наведени извори ја потврдуваат една те иста повест за царското
потекло на Енеј, кој се прославил после Тројанската војна, иако тие извори по сè
различно го опишуваат самиот тек на животот на легендарниот херој и неговите синови. Мада Вергилиј ја вклучува во својата поема и такви чинители, кои се од доцната историја на Енетите. Заправо чинители кои уште не му биле познати ни на
самиот Хомер. Населувањето на придојденците од Троја и заземањето на сегашната
Венеција, на Јадранското Море, од страна на доселениците од Троја (Страбон, ‘Генетика’) ќе се одигра после долгото живеење во Тракија и веројатно, други патувања.
Во периодот од дванаесет векови од времето на падот на Илион, потомците
на Енеј поминале мошне голем историски пат. Затоа не е ни чудно, што, уште на
самиот почеток на христијанската епоха, или сродствените им племиња, под називот ‘Венети’, се раселиле по целата Европа.
Еден од првите пишани податоци за Венетите, најдуваме кај големиот римски војсководител Јулиј Цезар (100- 44 г. с.е.) кој е со потекло од Енеј, во неговиот
спис ‘Галска војна’. Во првата половина на I век, до родувањето на Христо, Цезар
презел воен поход Север уз учество на соседните варварски 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
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на бродови, со кои пловат сè до Британија, а со знаење на поморската вештина ги
надминуваат самите Гали. Покрај силните налети на брановите, кои со леснотија ги
совладуваат и малиот број на луки, кои се најдуваат во нивниот посед, тие собирале
данок од сите поданици кои пловат со ова море’. Цезар обрнува внимание на изузетната храброст и високата организираност на Венетите, кои ‘ги подигнале на нозе и другите заедници, убедувајќи ги да останат верни на слободата, кои ја наследиле од своите претци, отколку да го трпат римското ропство.
Во првиот век наша ера, Венетите се споменуваат во геогртафскиот трактат
на Помпеј 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 спрема
описот на Мела, има исто така и венетски планини, чија идентификација уште секогаш е спорна.
Римските историчари имале слична претстава за територијата и обичаите на
тој древен, разгранет народ, кои ги називале со различни имиња.Плиниј, нпр. (23
/24-79 н.е.) раскажува за некоја земја Енингија, која се најдува северно од Понтското Море, со заливот Килипен, островот Латрис и Мејотското Езеро. Таа (Енигинија) спрема преданието е ‘населена сè до реката Висула, каде се Сарматите, Венедите (Venedis), Скирамите и Хирамите.
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 обичните разбојници ги поминуваат сите шуми и планини, измеѓу Певкините и Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат во Германите, бидејќи знаат да
градат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на
Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи.’
Грчкиот астроном и географ Птоломеј (89- 167 г. н.е.) ги пронјадува нашите
претци меѓу Сарматите, кои живеат источно од Европа. Само (Сарматија) ја населуваат, спрема претпоставката на Птоломеј, и другите големи народи- Венди (Οωενεδαε) долж целиот венетски залив,покрај Гетоните,Фините, Суланите, Аварите“.100
Стр. 27: „Во време на неокласицизмот на изучувањето на јазикот било
обврска во програмата на образувањето на учената аристократија. Така, Хомер го
изучувале на гласични грчки, Тацит на латински, Библијата на црквено- словенски.
Се појавиле и први специјалисти за ретки јазици. Еден од нив бил А.Д. Чертков, кој
објавил, во тоа време, единствен труд ‘За јазикот на Пелазгите’, кои ја населиле
Италија. Тој, компаративно, ги 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. Тој ја побивал популарната во тоа време теорија за ретијското потекло на Етрурците, по која се сматраат потомци на нордијските племиња. Черктов докажувал дека Етрурците, кои себе се називале Расени, се селеле од средна Италија на север и обратно“.
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Стр. 60: „Покушувањето на исчитување на венетското писмо, им пружа можност на лингвистите да преминат и на дешифрирање на етрурското писмо, односо
натписите. Науката доволно собрала доволно податоци за Етрурците, ама сите тие
се крајно противречни. Едни научници сматраат дека Етрурците- се медитерански
етнос, кој дошол од М. Азија. Други, пак, дека тие се со североисточно потекло. Е
извесно дека ‘Етрурскиот’, е означен како и ‘Расенски’, што значи дека Етрурците,
всушност се Расени и дека се населиле на Апенинското ‘Полуострово’ знатно порано од Римјаните. Античките народи Етрурците ги називале Расени, Турени и Пелазги, и е познато дека имале напредна цивилизација (VII в. с.е.). Старите Грци е
познато и тоа дека имале развиена металургија, духовно знаење, војна традиција.
Во многуто тие им биле учители на Италијанците, нарочито во време на власта на
етрурската династија Тарквинија.
На Матеј Бор му пошло за рака да докаже дека јазикот на Етрурците содржи
елементи на венетската граматика, што за нас е мошне значајно. Користејќи се со
компаративниот палеолингвистички метод, тој ја предложува својата варијанта на
превод. Типолошки близок, на текстовите на Расените. Тука се и кратки епитафи,
натписи на надгробни споменици, дури и пошалици. Еден од натписите го содржи
обраќањето на божицата Минерва, (Menrva) позната исто така како Тинија (Tinia),
во другиот, се споменува угледниот војсководител и управител, Авлес Белускес
(Avleš Beluskeš), а на третата- се содржи предупредувањето на Расените: ‘Не пијте
заедно со Хетите’. Во еден познатно поголем текст, испишан на две страни на златна плоча, се кажува историја на храмот, кој е подигнат во чест на божицата Астарта (Ashtart), која Етрурците ја називале Јуна (Уна, Јуна). Тој храм го подигнал знаменитиот кнез или водач, по име Вељанес (Velianas). Храмот постанал сведок на
војувањата 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 него се споменува етносите кои сродно звучат со ‘Расените’ и ‘Словените’.
Од етрурските натписи, др Бор преминува на текстовите на ретијскиот и месапскиот јазик. Првиот натпис, се испоставило дека е поблиску на венетскиот, а
вториот- со илирскиот јазик. Со посредство на словенските дијалекти, Бор чита
кратки фрази на ловачките рогови (RITANIM VLKA- ловечки- ловчи волка, што
значи ‘ловим вука’ и на крчазите (ILIRAI ZI OVAJ- Илиријо ту зови). (Волк-а, Р.И.)
На Бор не му измакнува чинителот дека во истражувањата на натписите се
сретнуваат и зборовите кои им се блиски на балтичките. Ако го земеме ли примерот на патронимот Вељанес или Белускес, Бор конечно знае за теоријата за балтословенската заедница, која постоела во ‘Дунавскиот период’ (како илустрација се
наведуваат многубројни јазички паралели: dunet- донети, jemt-јемати, paiest- појести, sasalit- засолити, vartit- вртити, итн.) Тој знае исто така дека постои врска измеѓу религиозните центри на Словените- Ретрите- во централниот дел на Европа и на
балтичкиот брег. Тогаш Бор можел да прецизира- дека таа заедница се издразувала
на база на венетскиот јазик.
Да погледаме, какви општи заклучоци изведува Бор ? Прво, неговото откритие ја потврдува теоријата дека Словенците се автохтони, дека водат потекло од
Централна Европа.101 Тие се од давнина, од праисторија живееле на падините на
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Алпите и- на Дунав, каде имале блиски врски со другите Прасловени и прибалтички племиња. Тоа значи, биле ВЕНЕТИТЕ, кои имале развиена култура, свој јазик
и писмо. ‘Едина разлика измеѓу венетскиот и прасловенскиот’ според неговите тврдења, се ‘состои во тоа што по абецеда им биле блиски на Етрурците’; обете племиња дошле од север, но овие последните постепено се помешале со јужните жители.
Граматиката на венетскиот јазик, многубројните топоними и древните термини, сè
до сега го зачувало памтењето за животот на Прасловените во Централна Европа.
Меѓутоа, сите нивни истражувања и понатаму тврдоглаво не се прифаќаат, дури не
сакаат за нив ниту да слушнат, оти тие, особено политичарите, се прогермански ориентирани и одгледани во антисловенски дух“.
За да се потврди, дека има заговор врз пелазгиските=тн.словенски јазици,
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот ‘DE ILLYRICAE LINGUAE…, го пиши ова:
„Уз Ненад Ѓорѓевиќ, историчар, еден друг српски истражувач се бави исклучиво со дешифрирање на етрурските натписи и текстови. Тој етрурсколог е Свето
Билбија, кој околу Божиќ 1981.г., го објавил својот членок, чиј наслов го формулирал така, да звучи како одговор на насловот на Ѓорѓевиќ: ‘Рашани, а не Етрурци’.
Членокот е објавен во српските новини ‘Канадски Србобран’. Ние овде од тој членок ќе наведеме само еден мал, ама мошен речит оддломок:
‘Низ последните два века се правени безбројни покушаји, да се открие тајната на постанокот и потеклото на етрурскиот јазик, па во таа цел се давани безбројни противречни објаснувања. Се мислело, дека, ако се открие тајната откаде
потекнува етрурскиот јазик, дека само по себе да се открие тајната и потеклото на
Етрурците. Тоа било потполно исправно резонување, ама тие, покрај сите настојувања, не го откриле. Западните писатели покушале тоа да го пронајдат, упоредувајќи ги корените и зборовите на етрурскиот јазик со 27 други разни јазици и дијалекти, меѓу кои биле некои дури од Централна Африка. Британскиот писател James
Wellard во својата книга The Search for the Etruscans сите по ред ги споменувња, ама
не наведува ниту еден словенски јазик...’
Не се работи само за тоа. Господинот Билбија наведува и докажува, дека
етрурскиот може да се дешифрира (воостанатото, тој го дешифрирал потполно!) не
само со помош на српскиот јазик и исклучиво со помош на него, туку дешифрирањето може да се оствари само со примена на кирилските вредности на етрурскиот
јазик! Во врска со тоа во западниот свет ќе биде многу бука, кога делото на Господинот ќе биде објавено...“.
Авторката се излагала- заговорот на тн.словенски јазици уште постои. Па со
тоа што не биле земени за споредување најсоседните говори во Далмација...Словенија,а се земани говори и од Централна Африка,сè е јасно-секој одговор е излишен.
Павел Тулајев102пиши:„Хипотезата на руските научници, XIX в. попрецизно
ја утврдил и дополнил современиот специјалист за антиката, А. Немировски. Во
своето истражување на Етрурците: ‘Етрурците, од митот кон историјата’ (М. 1983),
тој потанко дава преглед на сите, нему достапни извори и литература во врска со
таа тема. Не без иронија, тој пиши за неумерената етрурскоманија на италијанските
научници (Dempster, Santangelo), германскиот хиперкритицизам (Majer, VilamovicMelendorf), романтичарскиот русоцентризам (Чертков), а потоа го разобличува тв.
‘етрурски мит’, давајќи на основ на темелно проверени чинители, својата слика на
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развитокот на древниот етнос, онака како тој реално изгледал. Јадрото на Етрурците, во почетокот, го правеле Пелазгите, најстарите жители на Елада, чиј центар се
најдувал во Тесалија. После Тројанската војна, продирањето на Дорците на Балканот и рушењето на микенскиот свет, Пелазгите го колонизирале еден дел на Апенинскиот Полуостров во меѓуречјето на Арно и Тибар. Таму почнале да соработуваат со Тиренците, дојденците од М. Азија, кои некое време живееле на островото
Сардинија. ‘Новата култура која од 700 г. можеме да ја викаме етрурска’, заклучува
Немировски, ‘претпоставувала мешавина пелазго- италијанска (вилановска) и тиренска (нурагическа) култура.103
Немировски не ги назива Етрурците ‘Расени’ и изгледа, не сматра дека тоа
бил нивни назив, како што мислат некои автори (Гриневич, Шчеррбансков, Абрашкин). Ама тој ја споменува кавкаската теорија на академикот Мара104 за преместување на ‘расенската гранка’ на Јафетид (‘рушанска група’) од јужниот брег на езерото Ван, преку М. Азија на Балканот и Медитеранот, а исто така и хипотезата на
германскиот историчар. К. Мулер105 за сродството на алпските Рети и ‘Расените’.
Етрурците и нивните претци Пелазгите, Тирените имале огромно влијание
на формирањето прво на грчката а потоа римската култура. На претците или најблиските роднини широко на светот познатите божици ио богови Зевс, Минерва,
Јунон, Семела, Аполон, Марс, Нептун, Ун, Апл, биле етрурски божества. Прославениот со многубројни подвизи, херојот Херакле, кој сите тие богови ги издигнал на
Олимп, им бил познат на Етрурците под името Херакле и се сматра нивни прародител. Ниту тука е збор за преземање, позајмувања, туку за генетско сукцесивно
наследство. Пелазгите (или Пеласги), чие име го сретнуваме веќе кај Хомер и Хесиод, биле еден корен, автохтони етноси на Елада. По сведочење на Есхил, тие имале пространо царство, која ја вклучувало Тесалија, Халкидик, Додона и Аргос, а
Херодот соопштува, дека самата Елада првобитно се називала Пелазгија.
Римјаните ги признавале заслугите на Етрурците во многу области; тие ги
сматрале свои заслужни, правоверни предци и учители во религијата, медицината,
ликовната уметност, музиката, градежништвото, поморството и војната вештина.
Имале и поради што да бидат поносни. Во време на владеењето на династијата Тарквиниј. Рим бил опкружен со моќните бедеми и постанал еден од првите градови
на Италија. Во долината Мурциј (Mursja)106 бил подигнат грандиозен стадион-циркус за 6000 гледачи. Тука Етрурците ги прокопале сите канали за исушување на барите, 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 слушнал за езотеричното знаење на Етрурците и нивната магија ? Етрурските жреци прорекувале со помош на црн џигер и летот на
птиците. Во XX в. археолозите пронашле бакарни модели на црн џигер со називи
на боговите и тој модел се сматра еден од поважните извори за современи истра103
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жувања. Погребните урни, музички инструменти, позоришни маски, симболи на
власта, оружје и дури легендарната волчица која ги орхранила Ромул и Рем- сè тоа
припаѓа на Етрурската цивилизација.
За нашите истражувања нарочита важност има влијанието на Етрурците- Тирените во современиот регион на Италија, а исто така и на Централна и Источна
Европа. После потчинувањето на пелазгиските стари градови на републиканскиот
Рим (Тарквиниј, Цере, Вулчи), возвишување на Сардинија и воспоставување на морските патишта, измеѓу Апенинскиот и Пиринејскиот Полустров, центарот на етрурската активност се преместил во Ареција и Перузија. Градовите на Етрурија почнале да ги освојуваат трговските копнени патишта кои ги поврзуваат Италија со
северните земји. ‘Оваа трговија, воглавно ги користеле алпските превојници Бренер и Сен-Бернар, како што пиши Немировски, почнувајќи од V век с.е.. оставиле
траги во Австрија, Германија, Франција, Полска, а исто така и на југот на Скадинавија. Етрурското оружје и домаќинските прибори се најдуваат исто така во Југославија, Унгарија и близу брегот на Црно Море’. Јасно е дека тој поволен трговски пат
го користеле и други народи, ама улогата на Етрурците била клучна. Баш во тоа
време почнува колонизацијата на басенот на реката По и 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.
Етрурските натписи би можеле да појаснат многу. Ипак, успесите на научниците во оваа област, след оскудноста на знаење не се доволни. Тие навистина,
успеале да дешифрираат и дури да читаат текстови на познатото фонетско писмо.
Споредувајќи ги со линеарното писмо, ама нивните толкувања се противречни и
меѓусебно се исклучуваат.
Работата нешто понапредувала кога се пронајдени бакарните модели на црн
џигер со имињата на боговите и познатите златни плочки од Пиргија. Но, толкувачите не дошле до исто мислење. Како пример, можеме да наведеме три различни
варијанти на еден ист текст со плочки, кој го предложиле А. Немировски, Г. Гриневич и М. Бор.
Немировски при прилика на дешифрирањето се однесува мошне внимателно, повеќе како опсерватор и систематизер, а не истражувач. Тој ги класифицира
натписите, анализира поедини имиња (патроними) и топоними, предочува податоци, најсигурни од негова точка на гледиште, и западните истражувачи. Текстот на
плочката од Пиргија, е посветен на божицата Јунон, во неговата варијанта звучи вака (ја наведуваме првата фаза): ‘Овој вотив (?) и овие дарови на храмот, жртвувани
на Јунон-Астарта, наменети. Владеејќи со оваа држава, Теофан Велијан, за време
на обредот закојувањето на шајките го подарил на ова светилиште и доградување
на храмот по божјиот налог’.
Нешто другиј смисол добиваме кај М. Бор, кога тој покушува да го дешифрира етрурскиот натпис од бакарниот модел и плочката од Пиргија, со помош на
словенечкиот јазик. Преводот почнува вака: ‘Овој храм добил назив во чест на божицата Јунона- Астарта и подигнат од страна војводата Велијанос Словен (vojvoda
Velianas sal sloveniji) каде тој се спрамал за битка’. Понатаму говори, дека храмот
го нападнале пирати и тој бил заземен од страна на Италиките од тоа време жители биле Италици.107
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Како што гледаме, преводот на М. Бор по смисол по толкувањето на Немировски, мада тој тој натпис го чита малку на другчиј начин. Главна одлика која паѓа
в очи е што тој различно ја интерпретира фразата ‘Velians sal cluvenias’. Бор сматра дека тука се говори за ‘словенски војвова Велианус’, а Немировски сматра дека
тука се споменува ‘обред закојување на шајките’, кој го обавил Велијан. Таков
обред навистина постоел и бил поврзан за култот на божицата Нортија, за што ќе
биде збор подоцна.
Г.С. Гриневич, автор на книгата ‘Прасловенска писменост и резултати на дешифриорање’ (Москва, 1993) го критикува секој покушај на читање на етрурското
писмо уз подршка на феникиското посредување. Главна грешка на научниците кои
се користат со тој метод, по мислењето на Гриневич, е во тоа што тие не го земаат
во обѕир силабичкиот, слоготворни, карактер на етрурската азбука со прасловенско
потекло. Да би претставиле 28 слова во дадената азбука ни е потребно повеќе од 50
знаци. Втора методолошка грешка е во тоа, што тие покушувале да ги читаат натписите од десно на лево, попат семитскиот начин на читање: ‘Етрурските натписи
кои се исчитувани од десно на лево, пише Гринвич, не даваат никаков смисол’. Писателот на книгата за дешифрирање на прасловенското писмо, разработил сопствен метод, трагајќи за секое слово одговорувачки слог и предложува свое толкување на златните плочки од Пиргија. На оној, кој има намера да го примени неговиот рецепт за дешифрирање, Гриневич советува да се послужи со искуството на
еден виноградар: прво да ја ‘накалеми расцветената гранка која дава сочни плодови
на основното стебло’, а потоа тој објаснува, треба да се одрежи летораст и да се
вади лист по лист, внимателно и натенане.108
Очигледно, противречностите во толкувањето на истоветниот натпис, сведочи за тоа дека методите на научниците захтеваат дополнително проверување.
Спрема тоа, успехот ќе го постигне оној истражувач ако се придржува, односно да
избере најприкладна метода. Лишен на зависноста од етничката или политичката
припадност. А бидејќи лингвистичкиот клуч лежи во граматиката на родословните
древни јазици, научниците треба да се потрудат што подлабоко да проникнат во
историјата на писменоста и да се определат за генетичко одредување на припадноста на јазикот на Етрурците- Пелазгика.109
Еден од првите, кои обратил внимание на длабоката старина на индоевропските слоевитости на старогрчкиот јазик, бил бриљантиот В. Георгиев. Тој најдлабок слој, тој го назвал ‘праилирски’, а потоа пелазгиски, спрема научникот Милан
Будимир, кој ја истражил и проучил пелазгиската топонимија во Италија, Анадолија, Илирија и на Кавказ. Притоа, Георгиев типолошки го поврзал тој слој со хетитскиот, споредувајќи го со протоалбански и ерменски.110
Современите научници сматраат дека нема потреба трагите за изворите на
Пелазгите во предна Азија. Ј. Откупшќиков во истражувањата на ‘Догрчкиот супстрат’ (Л. 1988), докажал дека на Балканот уште во V в. с.е. настанала цивилизација
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со развиена еконимија и култура во прегрчкиот период и дека постоел развиен јазик со линеарен систем на пишење- палеобалкански коино. Тој поникнал од неколку супстрати: протогрчки, тракиски, фригиски, старомакедонски и кариски.111
Алфабетот кој му претходел на грчката грамата, наведува исто така и Марија Гимбутас (1973). Таа писменост настанала од пиктографските знаци на линеарниот карактер. По нејзиното мислење, припаѓа на многу постарата балканска култура на VII-VI мил. с.е. која е поврзана за М. Азија.112
Критички настроени истражувачи, повеќе сакаат да говорат не за прајазикот
или за еден древен супстрат, туку неколку негови слоеви. Така Л. Гиндин гледа во
пелазгискиот јазик три копоненти: 1) доиндоевропски (егејски); 2) индоевропски
пелазго- тракиски; 3) индоевропско- анадолски.
Меѓутоа, А. Немировски не ја прифаќа хипотезата на своите колеги од словенските земји, како и ‘повеќето етрурсколози’ (првенствено западни). Тој сматра
дека јазикот на потомците на Пелазгите ‘не припаѓа на индоевропската група на јазици’. Етимолошката метода тој ја наклонува на словенската лексика и граматика,
те сматра дека таа е погрешна, мада не ги исклучува, во принцип пораните достигнувања на компаративната палеолингвистика.113
Венетскиот јазик за разлика од етрурскиот, официјалната наука го признава
како индоевропски, мада во ова семејство на јазици го става малку издвоено. Венетските текстови на V-I в. с.е. (познати околу 200 кратки натписи) имаат општа карактеристики на палеобалканската писменост, на што обратил внимание М. Бор.
Кај двата јазика можат да има заеднички корени од времето Пелазги. Тие
можеле да се појават во периодот на експанзија на Балканот на северните народи
непосредно после падот на Троја. Археолошките ископини на местата на таа историска селидба, имаат карактеристики на лужичката култура (сохранување во ковчези, спирални прстени, плетенасти нараквици). Во венетскиот јазик можеме да
најдеме елементи на словенски, балтички, италски и германски дијалекти, ама сите
паралели захтеваат проверка“.
Белата раса била еден народ со еден јазик- таа стигнала во Јапонија како раса Аину + в + л + к = влакину-таа била влакнеста, а влакното се влаи=влаји=влачи...
Германски народ со германски јазик со свои дијалекти никогаш немало. Тн.
германски простори биле само тн.словенски (венетски, склавински, српски...), само
со тн.словенски руни, кои биле рецки. На тие простори службени јазици биле латински и француски- двата католички.Со Мартин Лутер бил и германскиот- тој бил
протестантски јазик. Тој, англискиот... биле готски: Пекинг=пе (град) кинг (владетел).Следи кинг=кениг-Викинг. Па готски инг, их... Готите биле Татари со бог Асен.
Со тоа што Лутер бил Србин, како и Бизмарк со германска држава,сè е јасно.
Во книгата на Павел Тулајев, на стр. 170, има додаток од издавачката куќа:
„Винчанското писмо и откритието на Радивоје Пешиќ“.
„Древната историја само на прв поглед...“.
„Радивије Пешиќ...две негови дела: Винчанско писмо (The Vincha script,
Белград 2001) и Завера на порекувањето (l accuse the silence, Белград 2001)
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Суштината на револуционеното откритие на професорот Пешиќ се состои во
тезата дека класичните цивилизации на Елада и Рим им претходела развиената прото-словенска култура. Таа достига до VI-V илјадогодишта пред новата ера и добила
назив Винча,по неолитската населба близу до Белград, каде српскиот археолог професор Васиќ, на археолошките ископини открил древни натписи“.
Прото-словенска култура никогаш немало. Пак, Васиќ пишел, Винчанската
култура í припаѓала на Егејската, која била наследство на развојните фази за време
на леденото доба во Левантот. Ова било повод, во Егејот и Винча сè било во готова
форма: градежите...и писменоста. Па во Винча нема постепен преод од дивјаштво...
„Систематизацијата на писмените знаци кои најпрво биле оквалификувани
како ‘знаци на своина’ или ‘трговски знаци на мајсторските работилници’ (М.А.
Георгиевски), нивното поредување со етрурските, венетските и санскритските натписи го довеле професорот Пешиќ до уште подревен знаковен систем- протописмо
на Лепенски Вир (VIII-VI милениум стара ера). Научникот не успеал да ги дешифрира тие знаци и направи преводи, ама го утврдил линеарниот (алфабетски) карактер на натписите за разлика од пиктограмите (хиероглифите) на источните системи писма.
После званичното презентирање на древните натписи во Милано (1986. г.)
тие добиле академски статус ‘Винчанско писмо’. По хронологијата тој словен систем им претходи на другите видови линеарни писма (феничко, грчко, сумерско,
индуско), посебно ако се земе во обѕир и основата на протописмата на Летепнскиот
Вир. Длабоките истражувања го довеле професорот Пешиќ до важен заклучок дека
типот на Винчанското писмо бил раширен пред IV милениум с.е. не само на Средното Подунавје, туку во далечната поширока област: од Црно и Јадранско Море
до Карпатите и Крит. Во алфабетот Етрурците (Расените), по мислење на српскиот
научник, во целост се поновуваат винчанските знаци. Тоа значи дека системот на
древното Винчанско писмо и броевите можел да биде исходиште не само за Етрурците, туку и за уште помладите цивилизации на Венетите, Фениките, Грците и Римјаните. Разбирливо, секое научно откритие, нарочито такво кое претендира да ја
промени сликата на светот, захтева грижлива проверка. Тој процес може да земе
години, децении, па дури и столетија. Само специјалистите можат темелно да проникнат во резултатите на истражувањата на професорот Пешиќ, кои се однесуваат
на малку истражени области“.
Се кажа: „видови линеарни писма (феничко, грчко, сумерско, индуско)“.
Нивно централно место бил Левантот, кој е под вода во Средоземното Море.
Белата раса дошла во Јапонија со пирамиди и писменост-крвна група А 38%.
„Во Русија се нашол таков еден стручњак- В.А. Чудинов, доктор на филолошките науки, професор на Академијата на словенската култура, автор на фундаметални работи на тема дешифрирање на древните натписи, вклучувајќи ги рунските. Чудинов високо ги оценил општите заслуги на професорот Пешиќ...
По мислењето на професорот Чудинов...Навистина би било тешко да се оспоруваат неопходните деталји на прецизирање во областа на изучување на Винчанското писмо. Овде посебно може да се покажат корисни откритијата на писмата на
Камените Могили (современа Украина), кои недавно ги објавил професорот Кифишин. Наравно, би било неоправдано да се занемарат и останатите аргументи кои
професор Пешиќ ги формулиран покрај тестологијата.
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Дополнителни докази во прилог на својата теза, српскиот научник најдува
кај античките научници (Хомер, Хесиод, Херодот, Страбон и други). Тие тврделе
дека на територијата на Балканот во длабоката древност постопела цивилизација на
Пелазгите, која ги опфаќала Тесалија, Халкидик, Додона и Аргос. После падот на
Троја и рушењето на критско- микенскиот свет кој е предизвикано со упадот на Дорците, Пелазгите го колонизирале делот на Апенинскиот Полуостров, каде после се
споиле со Етрурците. Пелазгите, исто така, биле поврзани со Е(е)нетите (Венетите),
кои се преселиле во Тракија и Хенетик на северниот Јадран.
Дали е можне да се сматраат Пелазги, Етрурци и Венети, кои се поврзани со
генетските нити, за предци на Словените ?Професорот Пешиќ твди, дека како доказ
тој ја развија теоријата која пред него ја застапувале А. Чертков (Cherrtkov), Г. Данковски (Dankowski), М. Будимир, В. Георгиев и други научници. Тие тврделе дека
пелазагијски супстрат првобитно бил протословенски а делимично протогрчки. Такви области како Тракија, Дакија, Илирија, Дарданија, Фригија е можно да се сматрат дека биле протословенски. Овде е важно да се примети дека Балканот бил единствено место на неселувањето на Словените. Траги на нашите предци се најдуваат во Горното Подунавје,на Источните Алпи, на север на Апенинскиот Полуостров,
каде подоцна се развила провинции- сојузници на Рим- Венеција, Норик, Ретија.
Овде подоцна се населиле потомци на Илирите, Венетите, Калабрите, Јапигите,
Мезијците. Длабоки корења на протословените кои достигаат од X-VIII милениум
пред нашата ера, не наведува на преиспитувања на многу застарени представи за
антиката и подвргнување на критика на некои научни школи“.
Пелазгиски јазик бил тн.грчки и тн.словенски- коине немало до 300 г.п.н.е.
„Пред сè тоа се однесува на: ‘индоевропеистика’ која настанала во XIX век
во западноевропските земји, напоредо со ‘индогерманската’ идеологија или ‘германско- ариевска’ цивилизација. Поборниците на тие школи тврдат дека тв. ‘индоевропска’ заедница се формирала во срцето на Евроазија приближно во VI- V милениум пред нашата ера, ама тоа значи дека таа била подоцна со споредување со протословенската и се развивала во други области, дека била поврзана со Дунавската
прапостојбина на Словените само посредно. Спрема тоа, нема основа тие да се помешаат во една целина. ‘Теоријата за индоевропските јазици е маска зад која политичарите се постарале да ги заскријат вистинските вредности на словенската цивилизација’, заклучува професор Пешиќ“.
„Дунавската прапостојбина на Словените“ не ја знаел Херодот…Прокопиј…
„Словенското општество се развивало самостално одпочетокот во Подунавјето и Балканско- Средоземните области, потоа во централна Европа и Северноморските области, на крајот во Подњепровље и во Источно- европската низија. Такви
заклучоци во потполност се подудираат со познатото тврдење на летописецот
Нестор од Киев за прадоновината на Словените. ‘После многу времиња (после Потопот) Словените се населиле на Дунав, таму каде е земјата Унгарија и Бугарија и
од тие Словени отишле Словените по земјите и се назвале со своите имиња, таму
каде кој на своето место се населил’ “.
Со потопите на Левантот Белците(Пелазгите) се населиле и до реката Дунав.
Во Егејско Море остров Карпатос до Карпати; Морава Балкан до Моравци...
Преселбите биле воглавно по долината Вардар- Морава- Дунав... и тоа со
воловски коли- бидејќи лозата ја нема во Русија и западно, Европа не е донаселена.
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„Доследната родовска логика го направила професорот Пешиќ уверен пријател на Русија. Словените, ма каде живееле денес, се должни по неговото мислење,
да се дружат сложно, взаемно да ја истражуваат нашата општа историја и заеднички да им се спротистванат на предизвиците на современоста. Оти, имаме не само
пријатели туку и супарници, на пример пангерманистите свесно го растачуваат
словенството на меѓусебно спротиставени страни“.
Љубомир Кљакиќ114 пиши: „За стварниот карактер на Фрејксовиот увид во
хунскиот комплекс, увидот кој нападно ги исклучува Словени, говори и познатиот
пример на Венеција, чиј историски ‘постанок’ исто така е поврзан за Атиловото војување. Тој пример, исто така не влегува во Фрејксовиот видокруг. Веќе порано пишевме за Венетите во северните области на Апенинскиот Полуостров, за нивниот
словенски идентитет, како и роднинските врски со словенските заедници на Балканот. Ова прашање не е доволно истражено ама, ги следиме ли Будимировите анализи на Етрурија и Етрурците, те несумливите чинители утврдени за венетските
прашања, не ќе можеме да затвориме очи пред евидентното присуство на словенската димензија на овие настани. На тоа предупредува и легендата за најстарата венецијанска населба која нејзиното постанување го поврзува за преживеаните борци
од Тројанската војна, ама и истражувањата чии резултати недавно се објавени.
Го споменувам и чинителот дека последен човек за кој поуздано се знае дека
говорел на јазикот на старите Далмати, заедница која е сврстана во Илирите кои
поново припаѓаат во големото семејство Пеласти, дека значи тој човек умрел на
Крк на ден II. Јуни 1898. година. За тоа не обевестува Милан Решетар, повикувајќи
се на делото на професорот на торинтскиот универзитет М. Бартолиј Das Dalmatische, кое е објавено 1906. година во Виена. Занимливо е дека Бартоли, како што
наведува Решетар, далматинскиот јазик подоцна почнал да се вика ‘превенето’,
што Решетар го преведува како ‘предмлетачки’. Тоа би можело да се преведе и како ‘предвенецијански’ или, уште подобро, како ‘венетски’, со обѕир на чинителот
на постоење на словенските Венети во таа област во античко доба. Ако ли тргнеме
понатаму со овој траг, ќе видеме дека најадекватен превод на овој Бартолијев ‘превенето’ јазик би бил ‘предсловенски’, односно ‘словенски’ јазик. Решетар претпоставува дека во ова преименувањето на далматинскиот во ‘превенето’. Бартоли бил
раководител со амбиција да утврди како тој јазик заправо ‘италијански дијалект
што се говорел на источниот брег на Јадранското Море пред него што, од XV. век
понатаму, Млетците го вовеле својот млетски дијалект’. Без обѕир на Бартолијевите
намери, стои чинител дека идентифицирањето на тој јазик како ‘превенето’ јазик,
Бартоли укажал на лексичкиот фонд кој бил доминантен во тие области многу пред
што градот Св. Марко постанал светска велесила. Венетите, кои ја населиле таа
област во долгото време со текот на II- I милениум пред н.е. и кои се основачи на
Венеција во V век нова ера (таа област и денес се вика Veneto, а самиот град Venezia) се потврдени како заедница во чиј словенски идентитет не може да се сумња, а да не се огрешиме за тврдиот чинител. Продолжувањето на оваа венетска
населба на островите е поврзан за инвазијата на Атилините трупи. Затоа тој настан
може да се интерпретира паралелно со анализата на Присковите фрагменти. Со ист
оној резулат на кој упатува Баришиќевиот наод, како и поновите истражувања на
венетскиот корпус. Па и оттука овој пример не можел да го заинтересира Фрејкс“.
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Густав Вајганд,115на стр. 6, пиши:: „Ако Траките го заземаат центарот на целиот североисток на Балканскиот Полуостров, така Илирите на северозапад. Тие
освен тоа продреле понатаму од Балканот; не само во Горна Италија се најдуваат
илирските Венети, туку исто така во југосточниот брег на Апенинскиот Полуостров ги сретнуваме Јапигите и Месапирите, чиј јазик е докажано како за илирски.
Колку подалеку тие на југот на Балканскиот Полуостров биле дојдени, не е сосем
сигурно, Епирус изгледа во неговите јужни делови веќе во предисториското време
бил јако грчки, ама тогаш следело продирање на Илирите на југот...“.
Наведеното говори, во Италија живееле само Пелазги со тн.словенски јазик.
Љубомир Кљакиќ116пиши:„Установувајќи ја оваа типологија...Големиот славист Јан Колар 1853. година објавил капитално дело Стараиталиа славјанска, публикувајќи на преку 700 страни документација за словенското присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се
нашла на папскиот индекс на забранети книги, па тоа е разлог што ова капитално
дело не го споменува енциклопедиската одредница, ниту потоните лингвистички
стручњаци. Александар Димитријевич Чертков се бавел со истиот проблем на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O jazyke pelastov,
naselivših Italiju, i sravnenie jevo s drevnoslovenskim, објавено во Москва 1855. година. Радивоје Пешиќ прв потсетил на ова, во меѓувреме ‘заборавени’ истражувања
пишејќи за континуитетот на словенското присуство на Апенинскиот Полуостров и
другде по Европа“.
РИМЈАНИ И ЕВРОПЈАНИ САМО СО НАРОДЕН ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Љубомир Кљакиќ117 пиши: „Влијанието на Етрурците и нивната култура на
Рим и неговата иднина било пресудно; ‘римската писменост покажува траги со
етрурско потекло или влијание, а римските деца го учеле етрурскиот јазик додека
не го заменил грчкиот.Етрурско потекло е церемонијата на римската управа (фасти,
ликтор, курулска столица) и облеката на римските магистрати (пурпурниот раб на
тогата и пурпурна кабаница на војскодачите)...’ “.
Се говори за етрурска писменост и етрурски јазик. Ама исто така и грчки јазик. Меѓутоа, ништо немало римско за да се говори римско,а и за римско делување.
Стр. 82: „Римскиот граматичар Сервиј, во коментарот уз Вергилијевата Енеида (Ајнеида како што пиши Будимир) наведува дека Тибар порано се викал Румон, што упатува на веројатно етрурско потекло на тој хидроним. Името на легендарниот основач на римскиот народ Татко на Ајнеј, Енеј (Pater Aeneas), ‘укажува на
балканските Дарданци, античките жители на Србија.’118 Во тој смисол Енејов род е
дардански, на што упатува и gens lulia и Гај Јулије Цезар или Кајзар.
Па Рим и Римјаните биле само пелазгиски, како што биле и сите Балканци.
Бранко Вукушиќ119 пиши: „Мистеријата на Етрурците, заедно со тројанската
...Најстариот етрурски назив за Рим е Горчин (Gortin) итн.“
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Павел Тулајев120 пиши: „Грчката книжевност...Спрема ‘Енеида’ Вергилиј,
водач на Тројанците му било судено, после долгите талкања, да доплови во Италија, каде ќе го основа градот Рим, и таму ќе ги пренеси сите богови на Троја. Навистина, после учврстувањето на ‘родот Енеја’, кој ‘потекнува од крвта на Тројаните’, на Апенинското Полуострово 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 Енеј. Синот Енеј, по името Јул, бил основач на династијата Јулиева, на кому
му припаѓал и Јулие Цезар, назван ‘боженствен’...“.
Се кажа: Венера... „Неа ја сматрале прародителка на Римјаните“.
Прародителката говорела само со варварски и пелазгиски, како и Римјаните.
Па Павел Тулајев продолжува: „Постоењето на античкото племе, Венети, го
потврдуваат и историчарите и географите на тоа време. Едно сведоштво најдуваме
кај Херодот (V в. с.е.) во седмата книга повеќетомната ‘Историја’. Тој го споменува
лучкиот град Енеја во Македонија, а во првата книга ги опишува обичајите на продавање на невести, кој бил вообичаен меѓу илирските Енети. Тие биле познати по
својата убавина уште во времето на Елена Тројанска“.
Според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ- Пелазги Римјани.
Македонците говореле варварски во старата ера,што останало во новата ера,
дури и во вториот милениум.Значи, Македонците како Пелазги говореле варварски.
Дионисиј (60 г. п.н.е. до 7 г. н.е.) од Халикарнас, „Римјаните говореле на
варварски“, пиши: „...Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски,
ниту пак апсолутно хеленски, но претставува мешавина од двата. Поголемиот дел
од тој јазик е истоветен со еолското наречје...“.121 Во прилог се наведува што пишел
Херодот. Според него, „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“.
Се повторува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но претставува мешавина од двата. Поголемиот
дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била
Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи. Овде е чудно, зошто поимот варварски се употребува за говор. Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите
поими се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време
немало латински јазик. Латинскиот бил по коине, во 3 век п.н.е.- негова „копија“.
Па сите автори го познавале Дионисиј, а него сите го одбегнувале- крив бил
јазикот на Римјаните, кој бил варварски=пелазгиски и еолски. Значи, тн.словенски.
Дионисиј пиши само варварски=пелазгиски како Македонците и Еладците.
Тит Лив (59 г. п.н.е. до 17 г. н.е.) пиши за по окупацијата на Македонија,
Римскиот Сенат донел одлука: „Македонците да останат слободни (omnium primum
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liberos esse iubere mcadenas)“ со оглед што „Римјаните чуствувале родовска блискост со Македонците“.122
Бранко Вукушиќ123 пиши: „Етрурците...Јазикот на Етрурците, како уште Дионис Халикарнишки рекол- ‘не личи ни на еден друг јазик’…“.
Па „Јазикот на Етрурците“ бил пелазгиски, со посебен говор, кој „не личи
ни на еден друг јазик“. Следи пеонскиот говор бил сосем друг од бригискиот говор.
Секако, за јазикот на Етрурците не се криела вистината, но не на Римјаните.
Олга- Луковиќ- Пјановиќ124 има наслов: Franciscus Maria Appendini… пиши:
„Така да се вратиме во овој тренуток со непрецизните Овидијеви обавестувања во неговите писма под име ‘Тристија’, да научил да говори, па дури и да пиши песни со јазикот на ‘Варварите’, кои тој ги назива час трачки, час дачки, гетски,
скитски, или сарматски...“.
На Балканскиот Полуостров се говорел варварски и пелазгиски.Па и во Рим.
Па наведеното објаснува, коине и латинскиот јазик не биле народни јазици.
Х.Џ.Велс,125на стр. 264, пиши: „Со смртта на Марко Аурелиј...Е доволно ако
од тоа доба да спомениме само неколку цареви, кои, изгледа, биле поспособни од
останатите владетели на тоа доба, а такви цареви н. пр. биле Септимиј Север, Аурелиан и Проб. Септимиј Север бил Картагињанин. Неговата сестра целиот свој век
не научила латински. Сред Рим управувала со својата домашна послуга на пунски
јазик. Катон Стариот секако во гроб би се превртел...“.
Латинскиот не бил народен јазик туку само варварски и пелазгиски- тој бил
само тн.словенски.Таков бил пунскиот на Фениките=Венетите со Олиписки богови.
Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ставена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,
дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...
Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под римско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме. Исто така, Келтите имале бригиска писменост...
Значи, според наводите Европјаните биле Бриги, само со тн.словенски јазик.
Иво Вукчевиќ126 пиши: „Доказите укажуваат на тоа дека од ‘почетокот’ на
народната свест била појака меѓу Лужичките Срби отколку меѓу Германите. Од
Фредегаровата хроника, четврто- томна историја на Франките од средината на VII
век, до историја на Франките, De origine gentis Francorum compendium, на Јохан
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Тритемиус од почетокот на XVI век, Франките сматрале дека потекнуваат не од германскиот народ, туку од Тројанците кои говореле грчки јазик, од Тројанците викани Сикамбри: ‘Сикамбрите, кои биле потомци преживеани од Троја и се населиле близу устието на Дунав’. Спрема Тритемиусвиот подробен извештај, околу 430.
г. пред Христо,Сикамбрите стигнале во Германија и ја населиле земјата долж Рајна:
‘Сигурно дека Сикамбрите го задобиле својот прв дом таму каде денес се Гелдерн,
Вестфалија, Мунстер и Клеве.Нешто по задобивањето на Ветеранум и целата земја,
сè до Саксонците, Сикамбрите, од љубов спрема еден од своите најголеми крала,
кралот на Франките, се нарекле Франки (Sicambri amore sui Regis se vocari statuerunt). За време на владеењето на кралот Пријам: ‘Сикамбрите... почнале да го заборавуваат свој дивен јазик и древната домовина и постепено почнаа да го употребуваат германскиот јазик, сè додека никој од нив на знаел ниеден јазик освен тевтонскиот. Многу зборови им останале кои, изгледа, се повеќе со грчко отколку со
германско потекло, како што добро знае секој кој разбира и грчки и тевтонски јазик. Исто е и денес’127 “.
Хомеров јазик бил само тн.словенски. Таков имале Македонците-од Пријам.
Германскиот јазик бил само пелазгиски- Германија била само тн.словенска.
Герман како и тн.словенски бог Герман, Теутони според Теута- само Илири.
„Во исто време, Франките и нивните наследници се претворувале во најголеми Романи и најголеми христијани. Карло Велики и наследниците биле: ‘A deo
Coronato…hristianismus…Caesar… Imperium Romanorum… magnifico et pacifico imperatori… felicitor Octaviano, melior Traino… totius mundi dominus… caput orbus.’ За
учениот Алкуин (730- 804), најпознат на она време, Карло Велики, благороден син
на Троја,имал легитимно право да се назове поголем од rex Francorum или imperator
Romanorum, ништо помалку од caput mundi“.
Па имало само тн.Словени (Венети, Склавини, Срби...) повеќебожци со својот народ варварски=пелазгиски јазик и Романи само христијани со латински јазик.
“Другите германски народи тврделе дека имаат негермански корени. Саксонците своето потекло го изведувале од Македонија, од Александар Велики и преживеаните војници на Александар Велики, кои ги напуштиле покорените земји по
смртта на својот водач. Спрема другата генеалошка линија, Швабите исто така тврделе дека се со македонско потекло. Баварците, синови на Бавариус, мигрирале од
Ерменија после големиот потоп“. (Херодот- Бригите ја создале Ерменија, Р.И.)
„Покрај ваквите тврдења, во очите на своите современици Германите останале варвари, неотесани, прости, нецивилизирани варвари. Користејќи ја верата како штит, на почетокот на XVI век еден германски научник и теолог моли за окончување на сталните навреди и преѕири спрема германското име: ‘Многу писатели ги
клеветат Германите, називајќи ги варвари... Денес овој збор не би требало воопшто да се употребува, освен дека со неа се опишува непријател на христијанската
вера. Никогаш не би требало да се применува на Германите, оти... христијанството
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етимилогијата на тоа име нејасна и спорна... Франките во меѓувреме во општењето го презеле западногерманскиот јазик на она пошироко Порајнаја од кои притекнувале нивни борци (Uz početke
hrvatskih početaka,1993).
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ги сотрува сите траги на варварството во Германија (Franciscus Irenicus, Exegesis
Germaniae, 1518)“.
Следи само да се разберат варвари како повеќебожци и Римјани христијани.
„Спрема Хјустон Стјуард Чемберлен, најголем поборник на германизмот во
XX век, од ‘почетокот’ древните Словени имале појака свест за себе, својот јазик и
култура, отколку другите народи на Европа, вклучувајќи ги Германите: ‘Невереојатни тешкотии низ кои поминувале преобратените Словени во христијанството
сведоштво се нивните длабоки религиозна природа: Италијаните и Галите најлесно
се преобразиле, Саксонците можеле да се покорат едино со снагата на мечот, ама
Словените да се принудат да се одречат од верата на своите татковци биле потребни долги години и ужасна свирепост. Злогласните прогони траеле, заправо, до Гутенберберговиот век’ (Die Grundlagen derr Neunzehnten Jahrhunderts, 1899). Во христијанската ера, пиши Чембрлен, Словените самите имале народна снага и волја да
им се спротистават на Рим и латинството, да му се спротистават на боженската служба на било кој јазик, освен на својот ! Корените на реформацијата Чембрлен ја
најдува во континталната Европа, во реформистичките и патриотски настојувања
во словенските земји“.
Се говори за преобратени Словени. Тие биле само едно- само Повеќебожци.
„Чембрлен гледа непосредна и несумлива врска измеѓу словенскиот елемент
и германската цивилизација: што се однесува на уделот на Словените, дали се поголеми германските или словеногереманските’ подвизи. ‘Франците ја постигнале
својата полна снага и му дават на светот нов вид хуманост каде год се вмешаат...
како во Франконијата, точно од тренутокот на обединувањето на повеќете германски словенски елементи. Саксонија, која на Германија í дала толку свои најдобри
луѓе, содржи население готово и потполно освежено со мешање со словенска крв.
И зар Европа во последните три века не видела како народот со потекло од Прусија, во која мешањето на крвта имало уште повеќе, се воздигнал со својата надмоќност постанала предводник на Германското Царство ?“
Па имало само тн.Словени- Повеќебожци и Германи- Римјани Христијани.
О.Луковиќ-Пјановиќ,128во поднаслов б) „Турција“, одн. Унгарија и Бугарија,
пиши: „Во однос на сите овие претходни напомени, ни се чини, дека би било и важно и потребно, на ова место да се осврнеме на тврдењето на еден дури и во светот
непознат, ама чуден и интересен автор, чие има е Otto Hanisch (Ото Ханиш). Насловот на неговото дело, од кого овде ќе го земеме во обѕир само еден мал одломок,
есте ‘Маздазнан- Учењето за расите’. Внимание на писателот на овие редови го
привлекло особено следниот Ханишев текст, кој во превод вака гласи: ‘Јужните
Словени имаат како и Унгарците свое главно седиштето во Унгарија и оттаму се
прошириле по Баварска, Тирол, Ломбардија, Луксембург, Шкотска и Португалија...
По нивното доаѓање тие не се мешале, па затоа ги зачувале своите првобитни одлики. Нив ги вбројуваат во Словени, ама тие не говорал словенски, туку јазик на
жителите на Хималаите, кои претставуваат остаток на луѓе на белата раса...’ “.
Ото Ханиш пиши, дека тн.Словени биле од Унагарија низ цела Европа.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот Franciscus Maria Appendini, пиши:
„Некои италијански ракописи називот Ширдани, одн. Шардани- донесуваат
како Шартина, Шартан, па дури и Сертан, додека изворите пишани со клинесто пи128

Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет.
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смо- како и египетските хиероглифи- имаат во почетокот исто така ‘Ш’, ама вместо
‘Т’- ‘Д’, значи- Ширдан.
Тие меѓу читателите, кои за овој проблем посебно се занимаваат, ги упатуваме, значи, не само на споменатите историчари, туку и на една мошне интересна
расправа, објавена во Виена, во која ‘Ширданите’ се опишани како војници со одредена прецизност, најголем број меѓу нив имал густа, долга брада, а потоа носеле
некој вид ‘кецелја’ која, како што кажува авторот фон Бисинг (von Bissing), достигала до колена, па тркалезен штит, долго копје, свиткан нож, и тн.129 Истиот писател репродуцира во свјот текст хиероглифски натписи и ги коментира. При крајот
на својата расправа фон Бисинг тврди, дека не е точно, дека ‘Ширданите’ стигнале
во Египет само со море, што недвосмислено покажуваат бродовите, туку и со копно,130 што докажува барељевно прикажана воловска131 кола на северно- сириски
облик... ‘Веројатно, изложува тој понатаму, дека овие последните дошле од Мала
Азија, додека меѓутоа по текстот тоа не е јасно; хиероглифите за тоа не даваат ништо попрецизно...’ Уз тоа, листата на заробеници, откриена во Мединет Хабу го
донесува името Туирша, Турша, што, како истражувачите мислат- Етрурци. Но- нека ни биде допуштено, изузетно на ова место- да направиме можда една неочекувана примедба. Наиме, како сите стручњаци се сложуваат, Етрурци ги назвале Етрурци Грците, па тоа име тогаш го освоиле и други. Меѓутоа, Етрурците сами себе се
називале само РАСНИ, или РАСЕНИ. А времето од кого потекнува египетскиот барељеви со наводни претстави на Етрурците претходело í дури и на Тројанската
војна, те. период кога измеѓу Грците и Етрурците уште немало врска, па- спрема
тоа- тие два народи уште не се познавале. А по најједноставно логично заклучување непознатиот на непознат не може да да му надени име, бидејќи, дека затоа треба
да постојат предуслови... само толку како краток потсетник на марливиот истражувач, кој би се зафатил, овде допрениот проблем да го испита и објасни. А тоа треба
да се оствари вотолку повеќе, што од фон Бисингеновата расправа дознаваме, дека
Туиришите, или Тирсените, одн. Етрурците едно време живееле по целиот Егејски
Базен, сè до трачкиот брег, како и дека на тој широк простор се наидувало на нивни
траги уште во историско доба... Меѓутоа по Енциоклопедијата Паули- Висова, по
Милер- Дееке и по Е. Мајер- да се заклучи, дека писателите често место Етрурци
споменувале Пелазги, што ги молиме читателите да ги поврзат со ова, што сме кажале за Етрурците- Рашаните и за истражувањето на нивниот јазик во поглавјето на
‘Староста и распространетоста на илирскиот јазик’ “.
„Но да се вратиме уште еднаш на ‘Ширданите’, за кои фон Бисинг кажува,
дека имале орлово носеви, некои мошне густа и јака брада, а некои не. На двата напред прикажаните репродукции од Орбиновиот дел и тие поедионости доаѓаат до
израз.
Како науката уште не установила откаде и со кој пат стигнале тие војници
до Египет, уз сите претпоставки, ние себе ќе си допуштиме да додадеме уште една,
129

Тие биле Белци=Пелазги, чија крвна група А настанала во Левантот- постара од 15.000 г.п.н.е.
Бригиското говедо стигнало во Египет. Следи погребалната кола на фараоните да ја влечат балкански говеда, расата буша со наднесени рогови на главата, но не египетски со рогови напред поставени. Исто така, арапскиот коњ бил бригиски. Него Хиксите во 17 век п.н.е. го однеле во Египет. Коњската кола била магарешка. „Поморските народи“ носеле рогови на буша- исто било со Викинзите.
131
Крвната група А настанала од чумата на говедото и грипот на свињата- до маласипаница и грип.
130
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потсетувајќи ги и овде западно- европските научници, дека многу историски проблеми не можат да се решат уз потполно занемарување, одн. отфрлување на Словените. Па затоа овде поставуваме прашање: Не се ли северните Словени (‘Хиперборејците’) здружени со Јужните Словени (со оние од Балканот и од брегот на Црното Море) вршеле зеднички поход на Египет ? И тоа така, дека северните оделе со
бродовите, додека јужните се служеле со копнен пат. А бидејќи, во тоа доба тие
биле секаде, не наидувале ни на расна, ниту на јазична препрека. Херодот рекол
дека ‘Варварите’- сите говореле со ист јазик и имале исти обичаји, па тоа се однесува и на ‘Варварите’, или Вендите, кои уште Јулие Цезар ги нашол на тлото на денешна Франција, некогашна Галија. Тоа се Венетите- Вендите живееле најповеќе
по брегот на Атлантскиот Океан, бавејќи се со морепловство, бидејќи биле врсни
градители на бродови. Јулие Цезар кажува, дека во едно и друго ги надминувале
сите останати. Бродови имале многу, сведочи римскиот заповедник, а имале и голема поморска моќ, држејќи ги луките во своите раце. Оние пак, кои не биле нивна
своина, им биле потчинети... Накратко, Јулије Цезар тие стари Венети, или Венди
ги карактерзира како голема сила, а само со тоа и би можело да се објасни една таква голема експедиција, како што била онаа, која се усмерила према Египет... Така
нешто во потполност би се сложувало со Цезаровото тврдење за Венетите како извонредни бродоградители, господари на поморските луки и за оние, кои контролирале поморски патишта. Уз сè тоа, Венетите воделе трговија со британските
острови.
Поради сите тие својства Јулие Цезар нашол начин, да изврши препад и колеж над венетските војници, додека жените и децата немилосрдно ги продавал како
робје по квадратен метар...
Коментирајќи го овој Цезаров извештај, Шафарик и Суровјецки, на страна
68, на заедничкото дело ‘Потекло на Словените’- кажуваат, дека Цезар не ни провирил во Англија,оти тоа да го направил и таму би нашол исто така ‘вендски Срби’,
што е нивни израз. Нив двајца потоа објаснуваат, дека тек 449. г. по Христо, кога
погерманените Саксонци132 се истовариле во Британија, победиле, како што историјата кажува- луѓе- ‘Серфе’, што на стран начин погрешно е напишано Срби. Двата автори потоа ја дополнуваат својата изјава со зборовите:
‘Додадеме на тоа, дека во тој смисол географските и јазичните сведоштва
вон секоја сумливост се веродостојни.’
На тоа место тогаш двата писатели наведуваат Сербиодунум, град, кој имал
дури и свои пари, па објаснуваат, дека тој назив значи точно ‘Сербен-Град’, кој во
нивно доба (а можда и сè до нашите дни) се вика ‘Олд-Сарум’.Тие после тоа, држејќи се секогаш на Антон, а потоа на Птолемеј и Равенскиот Ракопис, се споменува,
дека во Англија понатаму постојат: Вента, Виндобела. Виндолана. Виндомара, Виндовија, па повеќе пристаништа и реки, чии имиња носат словенски јазичен печат“.
Следи цела Европа биле тн.словенска-Европјаните како Белци биле Пелазги.
„После предното, Суровјецки и Шафарик говорат понатаму во своето дело
за зборовите во англиски јазик, кои можат да се објаснат само со помош на словенскиот и тоа- во прв ред- со помош на српските говорни варијанти, како напр.:
англ.: ......................... срп.:
to beat………………..бити
132

Германи биле само Христијани=Католици-тн.Словени(Анти,Венети...Срби...) само Повеќебожци.
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murk………………….мрк
murky………………...мрк
mute…………………..мутав
meat…………………...месо
to stoop……………......ступати, ступити
sty! …………………....стој !, etc., etc.
Овде сме прикажале само неколку примери, кои ги навеле нашите двајца
слависти. Меѓутоа, оваа листа би можела да се продолжи во недоглед, што е само
доказ, дека една совесна јазична студија во тој смисол, би донела, покрај веќе постоечкиот напредок на лигвистите во наше доба, неочекувана светлост, која поради
збрките за ‘Пелазгите’, ‘Варварите’, а во најново доба за ‘Индо- Европјаните’уште во потполност не може да се пробие“.
Бидејќи Индијците биле темни, а Евројаните со своите Германи опстоиле
бели, Индо- Германи и Индо- Европјани се однесувало само за Пеласти=Беласти
или Пелести=Белести. А ова значо само едно Пелазги за Белци со пелазгиски јазик.
„Во врска со тоа, одма да предупредиме на еден занимлив членок на Милош
Црњански, под насловот:
‘Оттука потекнуваат имињата на нашите реки и брда’,
кој тој го напишал како синтеза на своите запазувања специјално за белградскиот неделен лист ‘НИН’ (од 1980. г.).
Својот членок Црњански го отпочнал со цитирањето на заклучоците на американскиот професор и археолог Albright:
‘Their name are sametimes preserved for thousands of years’.
Таа мисла ја напишал американскиот професор со желба да потврди, дека
брдата и реките со своите имиња допираат до најоддалечената минатост, што утврдиле- на разни географски подрачја- не само археолозите, туку и географите, лингвистите и историчарите. Во овој конкретен случај, Црњански мислел на брда, реки
и места на Англија, кои накнадно добиле англосаксонски и скадинавски имиња; меѓутоа, на античките Птолемејеви карти, па во старите споменици на Ирска, Велс,
Англија и Шкотска, тие се другојачки... Кога се споредат со имињата на нашите брда и реки, тие, те. тие древни имиња, со нив се мошне сродни, а некои просто истоветни со географските имиња во балканските српски земји...
Бидејќи паралелно ги претставил имињата на мноштво брда и реки на Брианското острово и во српските земји на Балканот. Црњански при крајот заклучува:
‘И други зборови хидрографски на Британското Острово звучи славофоно.
Тешко тоа да се транскрипции на препишувачи. Секако, дека во имињата и на нашите и на британските реки- можда уште постари, санскритски корени и санкритски врски, ама тешко славофоноста на келтските и нашите реки да е случајна.
По наше мислење, тоа се знаци на преисториски допири и врски ! ...’
Сосем на крајот на својата критика, ама содржајна расправа, Црњански не
обавестува, дека имињата се ‘словенско’ потекло, нпр., во Шкотска на професрот
Chadwick му задава многу главоболје, па наведува кои се: Улије (со латиница испишано- Ullie), потоа Ладо и Малена...’. Црњански заклучува, велејќи, дека се работи
за мали шкотски зборчиња:
‘Ние мислиме дека се словенски!‘ “.
Само во Србија...и Европа се пишело како до денес на македонските говори:
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Улие без тн.Вуково ј, ама и Малена=мале на со ва-на-та,и денес македонски.
Европа била венетска со илирска култура. Па таа 100% била тн.словенска.
„На тоа ние би додале: ‘И тоа потполно!’ Уз напомена: Еве уште една тема,
која мора да се обработи како посебна студија. Во таа студија- уз ономастика- мора
да се размотри мошне озбилно и етнолошката проблематика, особено тргнувајќи од
прашањата на Ежен Питар (Eugènen Pittard), откаде присуство на така голем процент припадници на динарската балканска раса во Англија ? Неговите размислувања
со тоа во врска мошне се интересни и би било- не само штета, туку и голем грев да
се остави она, што тој го отпочнал, без завршеток, те. без разјаснување, како и кога
Динарците се нашле во- како еден современ песник сака да каже- Велика Братанија, одн. Велика Британија ?“ (Брит=врит=вриет- Британија со вода вриет..., Р.И.)
Цела Европа била населена со Балканци и Малоазијци, сите Белци=Пелазги.
Слободан Јарчевиќ,133 на стр. 36, пиши: „Црњански укажува на британските
научници кои не само да тврделе дека староседелците на западна Европа во античко доба биле Словени туку докажувале дека постоела тесна врска измеѓу општествените зедници на Балканот и во Британија. Тоа упорно го тврдел и англискиот
исторчар Гордон Чајдл. Чајдл го подржувал британскиот биолог Ј.Б.С. Холдејн, кој
истакнувал во многубројните членци дека во Британија во праисторијата била колонија на народите кои ја населувале просторите на Југославија ! Секако, ова тврдења биле неприфатливи за званичната британска историја,па чуената Џакета Хокс,
археолог, оштро го критикувал овој став на професорот Холдејн. Отимајќи се на
авторитетот на Џакета Хокс и званичната британска историја, поедини британски и
ирски истражувачи продолжиле да докажуваат дека жителите на овие држави, во
давно време, припаѓале на групата народи во која биле и народите на Балканот. Ова
било убедливо, оти сродноста на луѓето на овие две оддалечени подрачја се докажувале со заеднички зборови од српскиот или некој друг словенски јазик. На основ
тоа ирскиот археолог Мек Алистер верувал во длабока старосна врска на жителите
на Балканот и Британија, нагласувајќи дека културниот центар на нивната заедничка цивилизација бил во Винча покрај Белград !
Црњански се сложил со истражувањата на Мек Алистер, оти и самиот ги потврдил Алистеровите докази дека во праистиријата на Ирска и Британија постоја
траги и на Ведите и на Илирите. Наодите се така убедливи, дека и Џакета Хокс,
противник на наводното илирско господство во Британија, признала дека археолошките наоди, во што таа е најпознат стручњак, непобитни ја потврдува врската на
Илирите и староседелците на Ирска и Британија.
Авторитет равен на оној на Џакета Хокс, уживал во науката и чуениот археолог на Шкотските универзитети проф. Стјуарт Пигот, кој најдува рани траги на
Илирите во својата земја, и ја запознал научната јавност дека се во прашање и литерарни траги. Пигот, покрај цивилизациските врски на Балканот и Британија во бронзено доба, го додава и твдењето дека и старата цивилизација на Микена имала
блиски врски со жителите на британските острови.
Најинтересен детал на Пиготовите истражувања се однесува на пронајдените скулптури во Британија од старата минатост, за која Црњански наодите го потсетуваат на скулптурите во Полска и многу личат на нашите стеќки ! Колку овој
податок е драгоцен, ќе се види кога последниците на науката би го разматрале во
133
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светлото на тврдењето на званичната историја кај нас дека стеќците се творба на
припадниците на богомилската религија во средновековна српска Босна“. итн. итн.
Љубомир Кљакиќ134 вели: „Установувајќи...Италијанскиот XIX век со Мацинј, Кавур и Гарибалди не би бил можен без антипапска борба, ниту еманципацијата
на британските острова која траела од XI-XII век, би дала резултати без пресметка
со папството. Тоа важи и за германските земји XIX век, чие обединување го овозможила протестантска Прусија, како што тогаш се викале некогашните земји на
Полапските Словени. Повикувајќи се на наводите на старите англиски, шкотски,
ирски и велшки преданија и хроники, како и трудовите на бројните британски
научници во XX век, а посебно Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер и други, како и
на сопствените топономастички и историографски истражувања, Милош Црнјански
1964. година ја запознал нашата јавност со чинителите за словенското присуство на
британските Острови во текот на II-I милениум п.н.е., ама и подоцна. Големиот
славист Јан Колар 1853. година објавил капитален труд Стараиталиа славјанска,
публикувајќи на преку 700 страни документација за словенското присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се
нашла на папскиот индекс на забранети книги, па тоа е разлог што ова капитално
дело не се споменува во енциклопедиската одредница, ниту потонији лингвистички стручњаци. Александар Димитријевич Чертков се бавел со истиот проблем
на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O jazyke pelastov,
naselivših Italiju, i sravnenie jevo s drevnoslovenskim, објавено во Москва 1855.
година. Радивоје Пешиќ прв потсетил на ова, во меѓувремено ‘заборавени’ истражувања пишејќи за континуитетот на словенското присуство на Апенинското Полуострово и другде по Европа“. (Источна Германија со илирска култура..., Р.И.)
Слободан Јарчевиќ, на стр. 35, наведува: „Ваква неодумица околу историјата на Јужните Словени не им дале мир на Милош Црњански...Црњански открил дека и топонимите на средниот француски брег, посебно во Бретања, имаат свои имењаци на Балканот: Дрина, Свердол, Вран, Вечан, Бреге, Новар итн. Во Британија
француските археолози откриле дека тука фолклорот е скоро идентичен со фолклорот на словенските народи. Племињата кои се појавуваат во Британија, Ирска и
на западните брегови на европскиот континент носат словенски имиња: Бодуни,
Добуни, Думани, Корнови, Корни, Корнути, Морини, Бориштени, Горичани, Луги,
Ладени, Мијати, Рутени, Морави...“.
Стр. 36: „Заправо, сите истражувачки на исконата на Ирска и Британија се
мачат околу јазикот на своите предци. Името на денешниот град Солсберија, во
близина на Стоунхенџ, на старите карти е забележан како: Сорбиодун, Сорба, Сарун, Сербола и Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња упатуваат на српски јазик
и на облик на името на српски народ. А покраината во која се најдува Стоунхенџ се
викала во старите времиња Вилчи, што е име на словенски народ. Во Ирска, Англија, Велс и Шкотска ги имаме старите топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Видуа,
Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина... Провинцијата Велс тогаш се викала Венедотија“. итн. итн.
Бранко Вукушиќ135 кажува: „Истакнатиот српски научник, келтолог проф.
др. Ранко Куиќ, член на Велшката академија на наука во своето дело ‘Српско-кел134
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тски паралели’ (Бања Лука 2000.) наведува до сега непознати докази на етнокултурни сродности на Келтите со Словените. Оттука словенски траги кај преживеаните потомци на Келтите во далечна Британија ? Оти, Римјаните биле окупатори во
Британија приближно колку и на Балканот. Во римските мапи и административни
списи од тоа време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу имиња на
реки, планини и други топоними и етноними се подудираат со имињата во денешна
Србија и другите делови на бивша Југославија. Неверојатен е списокот на реките:
Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра,
Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарската Осма итн. Списокот
на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор. Пирлитор
и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име“.
Следи Велс=Велес=Волос, а за Германите Герман и Теутоните Теута-Илири.
Енгеланите и Десаретите биле бригиски, со основа енгел=ангел Енглија=Англија и Десарети=де есарети=есерити=езерити: до денес де е во употреба дебре=де
бре,како и во Елада девтер=де втер=втор.136Важно: езерит=езер[о] ит=ет- бригиско.
Па народен јазик бил само пелазгиски=тн.словенски, а службен латинскиот.
РОМАНЦИТЕ НЕ БИЛЕ ЛАТИНИЗИРАНИ ЗА ВРЕМЕ НА РИМЈАНИТЕ
Бидејќи на Римјаните народен јазик им бил пелазгискиот без латинизирање.
Олга- Луковиќ- Пјановиќ137 има наслов: Franciscus Maria Appendini… следи:
„Но додека Суровјецки и Шафарик подвлекуваат, откаде потекнуваат првите корени на раздорите меѓу Јужните Словени, дотогаш Апендини укажува- одма
на почетокот на својот преговор на Стулиќевиот Речник (кој и не е приговор во
обичаената смисла на зборот, туку една продлабочена и мошне документирана
студија), дека Илирите биле Срби, а дека ‘илирскиот јазик’, кој Апендини најчесто
го назива словенски, а поретко далматински, стварно бил од најдавните времиња
српски јазик, оти- според неопречивото на Шафарик- Далматинците отсекогаш биле Срби.
Потребно е исто така да подвлечеме, дека оваа Апендинова студија- предговорот напишан со латински јазик, што во негово време готово бил закон, на кого се
држеле луѓето на перо. Тој- во самиот почеток- говорејќи за распространетоста на
илирскиот, или словенскиот јазик, пиши, дека неговото подрачје се пружа од Северно Леден Океан, па сè до Средоземното и Јадранското Море:
‘…AB OCEANO GLACIALI… ASD MARE USQUE
MEDITERRANEUM ET ADRIATICUM POPULI SLAVINICI
IDIOMATIS REPERIUNUR’
Бидејќи, на основ на Хофмам се изредени сите области на споменатиот
огромен простор, кои говорат со словенски, го додал на тоа обавестувањата, кои во
негово доба уште преставувале стварност, како нпр.., дека со:
‘СЛОВЕНСКО- ИЛИРСКИ ЈАЗИК се говорело уште секаде кај остатокот
Срби ‘на онаа страна на Елба’ (ultra Album)... на што требада се додаде исто така
Молдавија и Влашка Низина, каде, сигурно, тврди Апендини, се говори словенски
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јазик делимично потполно, и делимично- како во Влашка, помешано со јазикот на
старите Римјани’ “.
На Апенинскиот Полуостров народен јазик само пелазгиски=тн.словенски.
„Апендини тоа го изразува на следен начин:
‘Quibus sane regionibus addenda etiam est Moldavia et
Valachia, ubi certe slavica lingua viget, sed partim integra,
Partim, ut in Valachia, cum veteri Romana permixta’ “
Латински јазик не бил народен и нов од 240 г.п.н.е. и не битен за народот.
„Во врска со горниот навод, му го упатуваме на читателот на поглавјето на
оваа студија, во кое се бавиме со прашања на јазикот, кој го научил римскиот песник Овидиј во прогонство, на брегот на Црното Море, оти- судејќи по Апендинијевиот заклучок- измеѓу останатото и на основ на Guagninus, јазичната ситуација се
до времето, кога тој ја пишел својата студија, битно уште многу не би изменила.
Исто така, тргнувајќи од неговите напомени, во Влашката Низина говорело со помешан словенско- римски, те. Словенско- латински јазик, се наметнува заклучокот,
дека оваа мешавина преовлаувала најпрво во отворената рамница, која им била лесно достапна на римските освојувачи. Поодалечните планински предели зацело долго останале во јазичен поглед чисто, бидејќи, дека нивните жители сè до доцниот
историски период наставиле да говорат ‘трачко-скитско-дачко-гетско- сарматски
јазик’… (Римјаните имале варварски и пелазгиски. Значи, тн.словенски јазик, Р.И.)
Овде, узгред нека биде речено: ако врсните слависти, како што биле Шафарик и Суровјецки страшно се лутеле на грчко- римските писатели, кои пак оставале
погрешни и непрецизни сведоштва, имале право. Во текот на овој труд, често и
сами се запрашувавме, како е можно, луѓето, кои имале списателски амбиции на
било кое подрачје, не покажувале- ако не длабок интерес, а она бар извесна радозналост за јазикот на народите, со кои доаѓале во допир ? Објаснувањето кое го дал
Плиниј, споменувајќи ги ‘одвратните варварски називи, како и дека има малку народи, чии имиња се достојни да бидат изговорени, или пак лесно да бидат искажани и кои не е срамота да се изречат- ние таквите објаснувања ги сматраме неприфатливи и- за, колку !- неоправдани ! Или- да земеме инаку, како воглавно се
сматра, радозналиот ‘татко на историјата’, Херодот, кој, што не може да се, оставил
многу сведоштва… Измеѓу останатото, дека Грците со најголем дел постанале од
староседелците на подоцнежната Грција-138 Пелазги, кои се ‘променале’ во Грци, те
овие така од мали и малубројни, постанале големи и бројни. Мислиме, дека најголемиот број денешни научници и истражувачи не би можел да остане незаинтерсиран пред прашањата:
-Па кои биле тие Пелазги ?
- Кога дошле ? Откаде дошле ?
- Најпосле, би се поставило неизбежното прашање: на кој јазик говореле.
Навистина, ‘таткото на историјата’ го поставува тоа прашање:
‘Со кој јазик говореле Пелазгите ?’ Но одма во продолжението на истата
реченица самиот се дополнува:
‘Заправо не би знаел да кажам...’ да потоа, како во некаков победоносен марш го завршил истиот одломок со зборовите:
‘Пелазгите говореле со варварски јазик’
138
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На ова место можеме само тешко да му префрлиме на ‘таткото на историјата’ и горко да му замериме, што не покажал ни најмала, апсолутно ни најмал интерес за јазикот на оние, кои- со најголем дел биле предци на Грците. Би можел некој да помисли, дека Херодот немал прилика да ги слушне. На жалост, во тоа воопшто не можеме да поверуваме, оти уште век после Херодот те. во четвртиот век
пред Христо, живеел и работел Платон, кој оставил свои списи воглавно во облик
на дијалози. Во еден од тие дијалога, на кого му посветивме посебно поглавје во
другиот, уште дел на оваа расправа, Платон ги споменува истите тие ‘Варвари’, кои
дури и во негово доба уште говореле меѓу Грците со својот древен јазик... Јазикот,
од кого, по Сократовото објаснување во Платоновите дијалози, се развил грчкиот
јазик. Платон дури изнесува поединост, која не е плод на неговата машта, туку
стварност, кој тој ја запознал. Тој, наиме тврди, дека со тој ‘варварски’ јазик во Грција во негово време особито говорат жените, кои се поконзервативни од мажите и
кој подобро од нив ги чуваат традициите. Првиот пример кој Платон тука го наведува, есте еден збор потполно српско созвучје... па ние не можеме, а да не се чудиме, дека никој од професорите Срби тој Платонов дијалог не го изучил, бидејќи,
дека не е во прашање само еден српски збор, туку цел српски јазик.
Така да се вратиме во овој тренуток со непрецизните Овидијеви обавестувања во неговите писма под име ‘Тристија’, да научил да говори, па дури и да пиши песни со јазикот на ‘Варварите’, кои тој ги назива час трачки, час дачки, гетски,
скитски, или сарматски, ипак ние од ова негово објаснување можеме да направиме
еден сигурен заклучок, а тој е: Овидиј, човек од перо, не кажува дека научил пет
различни јазици, на кои ги пиши своите нови песни, туку со поедин назив се служи
секогаш во еднина, те. или и, испраќа вест на пријателите, да пее на гетски, или пак
се служи со друг назив, но секогаш во смисол, дека се работи за еден единствен
‘варварски’ новонаучен јазик. Спрема тоа, едно е сигурно: без обѕир, како име песникот ќе употреби, секогаш се работи само за еден едини јазик, оти да не било така, тој веќе на некој начин би се довел, до знаење, дека пет различни имиња,
означуваат пет различни говори. Значи, на брегот на Црното Море одјекнувал насекаде само еден јазик, а еден пак француски патописец тврди, дека на ист тој јазик
го слушнал околу Црното Море, во Подунавјето и понатаму оттаму во третиот век
после Христо... Ние за тој француски патописец и дипломат говориме повеќе во поглавјето за Овидиј, а овде само ќе подвлечеме неговото тврдење, дека се работи за
истиот оној словенски говор, кој го чул и на Балканскиот Полуостров. Така францускиот етнолог Millet од минатиот век пиши, понесен од некаква задивеност:
‘И тоа е нешто! Тие заборавиле дека се браќа, ама од Црно до Јадранско Море ќе ви речат добар ден на српски јазик!’
Ние исто така во друг дел на оваа студија повеќе се осврнуваме на споменатиот француски етнолог, а овде само ќе го истакнеме, дека според Миле, како и
по нашите бројни собрани сведоштва секогаш се работи за јазикот на српскиот народ. Во прилог на ова наше тврдење доволно е- во прв ред- да консултираме разни
географски карти- не само на споменатиот дел на Европа, туку и многу понатаму
оттаму. Што тие карти носат постари датуми, вотолку се позборливи, ни прикажуваат- одејќи во сè подавно време- сè повеќе називи со словенски обележја, за кои
Милош Милојевиќ, дека најчесто се српска варијанта, кое имаат смисла само ако се
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толкува од становиште на српскиот јазик.139 Ние после овој текст ја приложуваме
географски карти на Романија, на кои покрај измените, прилагодувањата и прекстувањата ипак ќе може да се откријат- не само траги, или остатоци на некогашните
географски имиња, настанати на основ на српскиот јазик, туку и поголем број чисто српски називи, за кои- изгледа било потешко да се најде замена. Во едно ја користиме приликата, на ова место да му заблагодариме на изгубениот пријател, кој
овие карти ни ги испратил пред повеќе години. Се надеваме, дека ќе биде задоволен, кога открие, дека трудот не му бил залуден. Истиот тој непознат пријател, не
обевестил, дека овие карти потекнуваат од минатиот век- значи, од еден подоцнежен историски период. А што тек би пронашле, тие да по некој случај да се постари
за кој век?! Еве, значи, непобитен доказ, со кој јазик се говорело на некогашниот
простор на денешна Романија! А како географските називи се нешто, што достига
во најдалечната минатост, спротиставувајќи се на промените, еве ни воедно и докази, кој јазик го научил римскиот песник Овидиј, во прогонство на црноморскиот
брег...“. (Овидиј говорел пелазгиски- јазикот на Апенинскиот Полуостров, Р.И.)
Во насловот „Кој јазик научил римскиот песник Овидиј (живеел од 43.
г.п.н.е до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море“ авторката го пиши ова:
„Наведувајќи ја претходно песната, не ни била целта, да вршиме естетсколитературна анализа, туку исклучиво, да се послужиме со неа како сведоштво за јазикот, кој го научил Овидије во прогонство во Томи на Црно Море.
Познат е презирот кои го гаеле Грците и Римјаните во однос на сè што е ‘варварство’, те така ни едните, ниту другите не се труделе ниту да го научат јазикот,
кои едноставно го назвале ‘варварски’, што совесниот Шафарик мошне оштро критикува. Еден Херодот, нпр. се задоволувал само со тоа, да напиши:
‘...ηντινα δε γλωσν ιεσαν οι Πελασγοι, ουκ εχο ατρεκεωξ ειπειν...’,
што значи: ‘...со кој јазик говореле Пелазгите, не можам точно да кажам’,
потоа да би додал- попат било каков незаинтерсиран грчки граѓанин:
’ησαν οι Πελασγι βαρβαρον γλωσαν ιεντεξ’,
те.: ‘...Пелазгите говореле со варварски јазик.’
На Херодот му надоѓа Римјанинот Плиниј со следното запишано сведоштво:
‘…populorum pauca effatu digna, aut facilia nomina… quibus
nominare non piget…’ или: ‘…ignobilium ac barbarae appelationis…’
што значи: ‘...малку имиња на народот се достојни, или лесно да се изговорат...’ или: ‘простачки и варварски назив...’.
Затоа е вистинско чудо, дека тука и таму понешто очекувало, што можело да
послужи како сведоштво на истражувачите со желби на знаења и вистина, па и тие
мошне ретки остатоци со најголем дел се расипани и изобличени, да е често потребна голема оштроумност и довитливост, низ густата магла да се угледа трачок
на светлина.Всушност, исто тоа би можело да се рече и за римскиот песник Овидиј,
кого 9. г. по Христо римскиот цар Август го прогонил од Рим во далечното место
Томи, на брегот на Црно Море, каде Овидиј и умрел девет години подоцна, те. 18.
г. по Христовото родување. Иако песникот во својата Елегија 3., од книгата III,
оставил аманет, да биде закопан во Рим, таа желба не му била испполнета. Спрема
Еусебиј, гробот му бил ‘juxta urbem’, те. сосем покрај градот на прогонството. Минуциус (Minucianus) пак, кој бил поблиску на Овидијевото време, тврди, дека Гети139

Словенски народи со свои јазици немало-народот на Балканот бил еден,само со говорни разлики.
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те го сохраниле и му подигнале споменик пред вратите на куќата, во која како
прогонет живеел:
‘Structum ideni illi a Barbaris, per multis lacrimas, tymbum anne jannam.’
Значи, не само ‘варварите’ да го сохраниле, туку за него пролиле и многу солзи, ‘multis lacrimas’, што значи, дека тие ‘варвари’ не биле она, што под тој збор
разбирале Грците, и нивните подржувачи Римјани !
Па, бидејќи, дека Овидиј меѓу тие ‘варвари’ провел скоро една децанија, ние
од него би очекувале за нив многу обавестувања, кои денес би биле и те како непроценливи драгоцени. Колку год дека неговиот страв на угладениот римски граѓанин пред варварите наоружани со отровни затруени стрели бил голем, ипак песникот Овидиј, не можел а да не запази една благородна особина на тие нему туѓи
луѓе, за кои кажува:
“Nomen amititiae Barbara corda movet…’ (Ex Ponto, III, 2., 100.)
те.: ‘Пријателството ги возбудува варварските срца...’
Но кои биле тие варвари и какви имиња им дава римскиот песник ? На жалост, до нашите раце дошле само Овидијевите латински стихови, а тие се оскудни
во обавестувањата. Она, што би било најидеално, тоа се Овидијевите песни со ‘варварски’ јазик, за кои од самите варвари добил аплауз. Би ни било доволно само
еден јасен ‘варварски’ збор, да би направиле заклучок за видот на некогашен говор
на дунавскиот и црноморскиот брег ! Навистина, Овидиј пее:
‘Carmina quae faciam paene poeta Getas.
A! pudet et Getico scripsi sermone libellum
Structaque sunt nostris barbara verba modis;
Et placul- gratare mihi !- coepique poetae
Inter inhumanos nomen habere Getas.
(Ex Ponto, IV, 13., 18- 22.)
Претходните стихови во превод значат:
‘Јас сум скоро гетски песник. Ах! Стилот ми е напишан со гетски јазик на
книжицата и ја распоредив спрема нашите мерила со варварски зборови; и им се
допаднав; честитај ми! И отпочнав да уживам глас на песникот меѓу неугледните
Гети...’ “.
Бидејќи Гетите... биле Тракијци, Траките и Илирите говореле варварски. Па
тој варварски јазик бил само тн.словенски.Значи,на Антите,Венетите и Склавините.
„На жалост, при ова Овидиј не соопштува ни еден едини ‘гетски’ збор. Наставувајќи ја истата своја елегија,тој понатаму (стихови 33.-38.) кажува,кога го сврти последниот лист и завршил со читање на песната инсипирирана со страна муза:
‘Et caput et plenes omnes movere pharetras,
Et longum Getico murmur inb ore fuit…’
‘...се уздрмале главите и сите тоболци полни (стрели) и долг жамор во гетските усти беше...’
На едно друго место на истата збирка Овидиј се жали, како често би сакал
нешто да каже, ама отпочнува зборовите да му недостасуваат, како да го заборавил
да говори латински, па додава:
‘Threicio Scythoicoque fere circumsonor ore
Et videor Geticis scribere posse modis.
Crede mihi, timeo ne sint inmixta Latinis
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Inque meis scriptis Pontica verba legas.’
Значење на наведените стихови е следно:
‘Околу себе слушам да се говори само скитски и трачки и ми се чини, дека
можам да пишам на гетски начин. Верувај ми, се плашам, да не читаш во мојот ракопис понтски зборови, помешани со латински.’
До сега воочивме, дека Овидиј споменал Готско, Скитско и Трачко име, на
основ што сигурно може да се заклучи, дека и Гетите, и Скитите, и Трачаните говореле- ако не потполно со ист јазик, а она сигурно на начин, дека измеѓу себе мошне добро се разбирале. Но со тоа не е завршена листата на имиња; неа í придодаваме управо споменатите ‘понтски зборови’, кои би можеле да се оденесуваат на
сите три изредени имиња. Па ни тоа не е сè. Оти истите тие ‘понтски зборови’ можат да се однесуваат и на Сарматите, кои во Овидијевите стихови исто така имаат
свое место; ставајќи ги Сарматите уз Гетите, одн. сарматски јазик уз јазикот на Гетите, тој со тоа, несумливо, јасно дава на знаење, дека обата тие јазика спаѓаат во
иста група, оти инаку следниот стих не би бил неразбирлив:
‘Jani didici Getice Sarmaticeque loqui…’ (Trist., V, 12., 58)
Овидиј, значи, овде кажува: ‘Веќе научив, да говорам гетски и сарматски.’
Па не само тоа; песникот тврди, дека често дури е и принуден да говори сарматски:
‘Ille ego Romanus vates- ignoscite, Musae!Sarmatico cogor plurima more loqui.’ (Trist., V, 7., 55.- 56.)
Овде Овидиј се жали: ‘Јас римски песник- опростите музи!- мошне често
сум принуден, да говорам сарматски.’ И овде тој во наставокот додава, дека започнува да ги заборавува латинските зборови, те се плаши, дека книжницата која ја
испраќа во Рим содржи многу ‘варварски’ изрази“.
Овидиј истакнал дека тој „започнува да ги заборавува латинските зборови“.
Се потврдува, латинскиот јазик никогаш не бил народен јазик туку службен.
„Во книгата V елегија од Црно Море, Овидиј поново се жали, како е ‘фрлен
далеку на сраматскиот брег’:
‘Sic ego Sarmaticas longe proiectus in oras…’
да тоа во книгата IV, ел. 8., 16. потврдил со два збора: ‘…Sarmaticis locis…’,
те. ‘сарматски места...’ Во книгата V, ел. 7., 9, 20., Овидиј го прашува својот пријател од Рим, дали би можел нешто да сознае за народот на градот Томи, за неговите
обичаи и воопшто за средината во која живее ? Потоа ја опишува мешавината на
Грците и Гетите, на што додава поголем број на Сармати:
‘Sarmaticae maior Geticaeque frequentia gentis…’
‘Поголемото мноштво на сарматски и гетски народ’, меѓу кои римскиот песник не прави разлика. Напротив, тој подвлекува, дека и едни и други редовно носат на плеќите тоболци, полни со стрели со врвови затруени со жолт змијски отров;
и едни и други имаат снажни гласови, сурови лица, претставувајќи така жива слика
и прилика на богот Марс. Тој нас понатаму не обавестува, дека ни Гетите, ниту
Сарматите не ја сечат косата, а ниту брадата, како и дека нивните раце се мошне
брзи да задаваат рана со нож,бидејќи, ‘дека секој варварин носи нож во појасот’. Со
други зборови, Сарматите и Гетите овде во некоја рака се поистоветени и опишани
како војнички народ, што тие- по историја- и биле. Тоа Римјаните, во останатото,
добро го осетиле, водејќи со нив долги војни. (Марс=м арс=Арс=Арес, Р.И.)
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Во книгата I, 8., 38.-39., Овидиј го назива Црното Море ‘злосреќно’ море, со
ке ги спојува ‘дивите планини на Скитија и Сарматија...А’, додека ‘сарматските волови ги влечат варварските коли’.140
Римскиот песник, изгледа, бил најповеќе опседнат на мислењето за Сарматите, по нивното име, го поврзува и со идејата за својата смрт, певајќи со извесно
чуство на судбинската неминовност:
Nam si morte carens vacua volat altus in aura
Spiritus et Samii sunt rata dicta senis,
Inter Sarmaticas Romana vagabitur umbras…’
Ево, што кажува Овидиј со претходните стихови: ‘Оти, ако бесмртниот дух
високо лета горе и ако зборовите на старците од Самос се вистински, мојата сенка
на Римјанин ќе лута меѓу сите Сармати.’
Така римскиот песник во некоја рака му дал предност на сарматското име,
поврзувајќи се себе со Сарматите и после смртта, што во никој случај не е за занемарување. Иако не се посветивме само на студијата на Овидијевиот боравок меѓу
црноморските ‘варвари’, едно пак сме запазиле: оние, кои со таа студија се бавеле,
го земале во обѕир воглавно гетското име, исклучувајќи ги сите останати. Секако,
овој проблем мора темелно да се изучи, уз особено посветување на вниманието на
откритието, или откритијата на Игнат Ѓорѓевиќ, кои- своедобно- Себастијан Долчи сигурно морал да ги има во рацете, познава и високо цени. Оти Долчи, како
што е тоа- воостанатото- бил обичај кај неговите современици, извонредно ги познавал античките автори и со лесност се служел со нивните аргументи за својата, во
почетокот на ова поглавје спомената теза за ‘Староста и проширеноста на илирскиот јазик’, на која ние му заблагодаруваме во напред цитираната песна. Уз тоа, Долчи во потполност се сложувал и со самиот Игнациус Георгиус, кој ‘…a solis Thracibus nostrum deducit originem…’, те.:? ‘...нашето потекло го изведол од самите Трачани...’.
Нека ни биде допуштено, на ова место да го изразиме својот суд за- така да
се изразиме- неозбилноста на европската наука, која поминала со извесна површност преку Херодотовото тврдење за Траките, за кои тој кажува, дека после Хиндусите се најмногуброен народ на земјата...“. (Европа најбројни тн.Словени, Р.И.)
Од наведеното се потврдува,латински не бил народен јазик,и со него во време на Римската Империја не било можно латинизирање на варварите во Романија…
ЛАТИНСКИ ЈАЗИК
Улрих Вилкен,141на стр. 340, пиши: „Влијанието на Александар за ширењето
на грчката култура не беше ограничено само на Исток. Победоносниот марш на
елинизмот кон Запад не треба да се сфати надвор од неговото животно дело. Инаку
тој не ги спроведе своите последни планови, кои беа насочени кон Запад, сепак со
поставувањето на основата за светското ширење на грчката култура во неговата
Источна империја, Александар создаде услови за нејзина експанзија и кон Запад,
надвор од политичките граници на своето кралство. Дури и пред неговото време,
грчката култура направи извесна експанзија подалеку на Запад; но освојувањето на
140
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Европското говедо било диво- домашното било балканско. Сарматите имале балканско потекло.
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Рим од елинизмот- а тоа е она што е вредно во историјата на светот никогаш немаше да заземе место какво што го имаше, без да се создадат услови за тоа. Бидејќи
во периодот на кралевите на Рим беа преземени многу елементи на грчката култура
преку грчките градови во Долна Италија, прво азбуката, потоа култот на боговите,
уметноста и некои законски норми- сепак тоа беше само капка во споредба на широкиот поток, со кој во голема мера од средината на третиот век пред н.е. грчката
култура го засити римското општество.Почетокот на овој процес започна во 240 година, една година по победоносниот крај на Првата пунска војна, кога грчкиот слободњак Ливус Андроникус од Тарентум првпат направи латински превод на грчко
уметничко дело за римските игри. Има две работи каракеристични за Рим во оваа
смисла. На прво место тоа беше Сенатот по чиии наредби беше изведено делото.
Многу значајно е да се одбележи дека овој чекор дојде официјално од власта. Ако
се знае дека тоа беше Сенатот кој пред дваесет и осум години ги иницира сребрените пари со кои ја воведе римската трговија во елинистичката трговска зона,
многу е значајно што истиот Сенат сега го нареди изведувањето на грчкото дело.
Тоа го оправдува постоењето на програма за културата, паралелно со економската
програма. Сега се бараше спојување со елинистичкиот свет преку интелектуалната
сфера.Затоа изгледа легитимно да се каже дека елинизирањето на Рим го пресоздаде животното дело на Александар. Ако грчката култура не постигнеше широка
светска позиција, Сенатот немаше да согледа и да ја воведе во Рим.
Второ, тоа беше нависок дострел кога беше направена грчка претстава на
латински јазик. За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјаните, откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот, односно својот
мајчин јазик. Оваа независност што Римјаните ја задржаа против странската култура ги разликуваше од ориенталските народи, а одговара на нивната силна и горда
национална самосвест, во што лежеше тајната на нивната извонредна моќ. Но, бидејќи од почетокот грчката поезија се задржа на латински,латинската проза сè уште
не беше развиена и првите имитации на грчката прозна литература во Рим беа на
грчки јазик. Првиот Римјанин кој имаше намера да напише римска историја, Фабиус Пиктор- римско копие на Берос и Мането- на крајот од третиот век го напиша
своето дело ‘Летопис’ на грчки јазик, а така направија и неговите следбеници. Като
постариот во вториот век беше првиот кој состави латинска историја во своето дело
‘Оригиналност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пишуваат својата проза само на
латински јазик“.
Се кажа: Римјаните „го прифатија латинскиот, односно својот мајчин јазик“.
Латински следел само по коине, а мајчин јазик на Римјаните бил пелазгиски.
Па само Като „во вториот век беше првиот кој состави латинска историја“.
„Овде не е местото да се опише како оваа елинизација, свечено воведена од
Сенатот, претставник на владејачката аристократија, силно се прошири во римското општество во наредните векови, особено во кругот на Скипиосите во вториот
век. Треба само да се каже дека во јазикот, како и во другите работи, а особено во
уметноста, Римјаните наспроти целата елинизација, постојано го бранеа својот посебен карактер, така што резултатот беше грчко- римското мешање, чиј квалитет,
иако определен од грчкиот составен дел, сепак поседуваше еден специфичен римски тон. Кај Цицерон и поетскиот круг на Август ова грчко-римско мешање на културата постигна дострел што ја издигна многу повисоко од декадентната грчка ку-
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лтура во тоа време. За целиот тек на подоцнежната европска историја до денешен
ден, беше од огромна важност тоа што Римјаните постојано постигнуваа успех во
ширењето на оваа грчко-римска култура на Запад од континентот, особено во Шпанија и Галија. Тие го поставија каментемелникот на романската нација и нивната
култура и одлучија латинскиот да биде јазик што ќе се употребува на Запад, како
што беше грчкиот на Исток. Треба да се одбележи и тоа што грчко- римската култура која разви една грчко- римска уметност на почетокот на империјалната епоха,
имаше втор ефект на Исток сега под римска власт, особено во Сирија, каде што Римјаните изградија големи згради во Балбек и Палмира. Суштествената независност
и важноста на овие грчко- римски мешани култури присилува да се прекине елинистичкиот период со Август, а со него и да почне една нова епоха на древната
историја, а тоа беше Римската империја“.
Х.Џ.Велс,142 на стр. 265, пиши: „Катоновите современици уште ги презирале
Грците и грчкиот јазик. Сега во тој поглед многу што-што се променило. За владата
на царот Антонин Пиј грчкиот јазик толку е исто ценет како н. пр. на оксфордскиот
или кембриџскиот универзитет во скората минатост, за владата на англиската кралица Викторија. А и тогаш луѓето кои се бавеле со изучување на грчкиот јазик и
книжевност покажувале спрема својот предмет колку стравопочитување. Изучувањето на грчката книжевност било грдно распространето. Се пишани многубројни
критики и силни толкувања. На големо се дивеле на грчката книжевност, ама слабо
кој вистински го сфатил духот на хеленството. Аристотеловите запазувања толку
се ценети од силното дивење ги заборавиле да ги користат неговите методи за понатамошни научни испитувања. Треба да се нагласи дека Аристотеловата наука во
Рим, мада таму се читало на грчкиот оригинал, претставувало семе фрлено на гол
камен. Напротив, сириските и арапските преводи на Аристотел уште цели илјада
години подоцна биле од најплодното влијание на арапската просветеност. Ама, бар
во Рим, во она доба на грчкиот јазик и под неговото влијание, се повела повеќе сметска за естетскиот развој на самата латинска книжевност. Бидејќи Грција имала
свои епски песници, Римјаните сматрале дека тие мораат да пеат епови. Добата на
власта на царот Август во латинската книжевност било доба на слепо подражавање
на Грците. Во својата ‘Енеида’ Верглиј, со колкава скромност со толкава храброст,
а секако доста вешто, покушал на своите сонародници да некој латински ‘пандан’
на Илијада и Одисеја“.
Стр. 268: „Како што на неплодното тло на римската материјална благосостојба морале да умрат физиката и биологијата...Х. Стјуарт Џонс вели:
‘...Јулиј Цезар ги обдарил римските граѓани учителите на слободните вештини; Веспазиан во Рим основал катедра за грчко и латинско беседништво. Подоцна царевите, а нарочито Антонин Пиј, се прошириле овие текови и на покраините.
Покрај тоа се јавуваат и самите месно инцијативи, често помогнати со знатни средства. Од преписката на Плиниј помладиот може да се види дека се основани школи
по градовите на северна Италија. Мада науката во добата на царевите била доста
распространета, никако не можел да се запази каков било умни напредок. Царот
Август додуше ги насобрал околу себе најистакнатите книжевници, како што воопшто првото доба на монархијата било златен век на римската книжевност, ама тој
век бил краток. Во првото доба на христијанството дошло до превласт на класици142
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змот, па набрзо настанало и доба на опаѓање кое неминовно ги чека сите книжевни
движења, кои гледаат повеќе во минатото отколку во иднината’
Умното опаѓање на она доба јасно ни ја предочува расправата ‘За возвишениот’, кој ја напишал некој грчки книжевник, од вториот или третиот, а можда дури
и четвртиот век после Христо; можда писател на таа расправа бил самиот Лонгин
Филолог (213.- 273.).
Тој укажува на нарочит знак на болеста на римскиот умен живот. Гибон за
тоа вели:
‘...Возвишениот Лонгин, кој живеел во нешто подоцно време на дворот на
сириската кралица Зенобиј, каде е чуван духот на стара Атина, чуствувал и го жалел тоа умно изродување на своите современици. Нашол дека во таквиот воздух нестанува карактерот, храброста да попушта, а природната обдареност постепено се
губи. ‘Како што децата- вели Лонгин- чии нежни удови веќе се притеснуваат, остануваат кепеци, така е и нашиот разнежнен дух, окован на навиките и предрасудите
на заслуженото ропство, неспособен да земе мах и да ја достигне онаа големина на
која толку се дивиме кај своите стари. Тие старите живееле под народната влада, па
пишеле со исто онолкава слобода, со колку и инаку делувале во животот...’ “.
Стр. 284: „Латинскиот јазик не располагал со доволно умни вредности, не
опфаќал доволно оригинална книжевност или наука, паметниот човек да би можел
во него самиот да гледа доволно средство за понатамошен умен развиток и да би
можел да извојува конечна превласт над грчкиот јазик. Никогаш ни еден јазик- па
макар и цела војска чиновници покушувале да им се наметнува- не ќе ја слави
победата над другиот, ако со својата книжевност бар исто толку богат како јазик
кој сака да го потисне и, воопшто, ако не претставува бар исто толку богат извор на
знаење и просвета. Јазикот, кој сака да се шири на сметка на другите, мора да биде
неисцрпен извор на богати дарови. Од тоа гледиште грчкиот јазик имал грдна предност над латинскиот. Кога настапило одвојувањето на источното од западното
царство, грчкиот јазик поново зел замав на истокот, те, мада под некако учмален
вид, го обновил хеленското предание. Сега, средиште на хеленизмот повеќе не била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слободниот дух и говорот на Аристотел и Платон...“.
Јазикот коине во Рим имал важност.Па токму од него произлегол латински.
ТН.СЛОВЕНИ (АНТИ, ВЕНЕТИ И СКЛАВИНИ)
Павел Тулајев143 пиши: „Во првиот милениум до новата ера, во Подунавјето
поникнале цели системи на утврдувања (нпр. гласовити ‘змијски бедеми’) и произвел снажен успон на развитокот на металургијата. Тој револуционерен успон
условил брзи промени во регионот. Им е познат и на античките писатели, кога во
врска со тој преокрет се споменуваат Скифите и Сарматите, кога настанал снажен
продор на новиот етнос, односно сојузот на племиња. Во пишаните извори на раниот среден век, ние го најдуваме неговото име- Анти“.
Подунавјето му припаѓало на Римско Царство. Бидејќи Дунав бил граничен
простор на Царството, Римјаните граделе утврдувања. За тоа Јустинијан предначел.
Антите и Венетите имале балканско-малоазиско потекло и не биле Словени.
143

Павел Тулајев, Венети, Пеши˚ и синови, Белград, 2004, стр. 103.
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„Историчар со готско потекло, Јордан (VI в.) чија ‘Гетика’ веќе ја споменавме и цитирале, не само да ги вбројува Антите, како ‘многубројно племе на Венетите’, чиј род се раширил на различни места. Заправо, сите тие по мислење на Јордан се познати под три имиња: Венети, Анти, Склавини (Словени). ‘Тие ‘Склавини,
живеат од градот Новиетун и езерото, кое се вика Мурсијанско до Дњестар, и на север- до Висла’. Антите, пак, најјаки од сите тие племиња, биле распространети од
Дњестар до Данапара, таму, каде Понтското Море создало остра окука144 (‘излучина’- рус. Завој)“.
Анти=Анти,Венети=Венети и Склавини=Склавини никако не биле Словени.
„Повеќето топоними се разбирливи, претпознатливи, како што се: ДанастрДњестар, Виксла- Висла, Донапр-Дњепар), а што е тоа- Новиетун, кој се најдува на
брегот на Мурсијанското Езеро, ни е сосем не разбирливо. Најдобар коментар,
признатиот авторитет за ‘Гетика’, Е. Скржински, објаснува дека Новиетум (а градови со ист назив биле неколку) најдуваме близу до реката Сава,западно до Љубљана.
Под ‘Мурсијанско Езеро’, Јордан го подразбира езерото близу реката Драва, во
близина на градот Мурса, а тоа не е Балатон, како што мислат некои автори.145
Понатаму, писателот на ‘Гетика’ споменува војни на Словените со Гетите,
односно со готскиот вожд Германарех.Продрувајќи во областа Анта ‘Германик (Германарех) доживеал тежок пораз, а потоа се раванширал на тој начин што, после
неговите победи ги ‘разапнал невниот крал Бож, со сите негови синови и 70 старешини, како Антите би ги застрашил’.146 Освен тоа, Јордан детално го опишува Амалите, кои подоцна се деификовани, а исто така и кралот Антир, чија ќерка ја барал
персискиот цар за жена. Тој го назива таткото на невестата ‘rex Gothorum’, мада
авторот и порано ги споменува Орозиј (V в.) како и Антир, ‘царот на Скитите’ (regi
Scytharum).
Современикот на Јордан, византискиот историчар Прокопиј Цезариски (500600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените (Sclaveni) во книгата ‘Војна
со Готите’, во која кажува дека нивната земја (Sklavia) се простирала јужно од Дунав, која претставувала природна граница измеѓу Римската Империја и варварите.
Јордан ги сматра Антите и Словените (Склавините) како два 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 со висок раст и снажи. Имаат руса коса и бел тен, ама повеќето се темнотени.147 Некогаш дури и името, кај Словените и Антите- било исто. Во старите
времиња обете племиња се називале Спори, што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’,
напоменува Јордан, ‘што живеале ‘расеани’ и што ‘спорадично’ заземале земја 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),148оружје (штитови и џилит144
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кратко копје со метална шилка), систем на управување (самоупорава), вера (во еден
бог творец на молња), обреди и обичаји (почитување на реки, принесување жртви,
вражење) а исто така и карактер (тие се груби, ама не злобни). Прокопиј упорно
поновува: ‘Кај обете варварски племиња цел живот и законите се еднакви’149 “.
Склавинита биле само тн.Словени- склава означувала област;Словени слово.
Склавината била балканска- таа била гранична единица на тн.Византија.
Тие по тен биле исти, како и на Балканот- некои автори кога пишат за нивни
Словени, тие пишат само руси, но не и темнотени. Тие како Балканци спорадично
биле населени северно од реката Дунав-авторите пишат: Траки имало и Заткарпати.
Стр. 123: „Арапските извори, меѓутоа, споменуваат посебна класа ‘Словени’
(Сакалиб) кои биле во служба на муслиманите. ‘Од Словените’, како што пиши
шпанскиот историчар, Alramira и Crevea- ‘се формирала самостојна града на халифите’. Овие луѓе биле богати, имале поседи и робови како платени слуги. Тоа била
своеврсна аристократија (названа ‘бела партија’), и имала влијание и повеќе пати
активно учествувала во решавање на политички прашѓања. Спрема податоците на
арапските автори, во армијата на маварските владетели на Шпанија Abdarrahman III
(891- 961) имало 13750 Словени.150 За време на Ал-Мансур, водач на ‘Сакали-ба’, е
извршен воен преврат и власта преминала од Арапите на Словените- Берберите.
Траги на оваа партија, која Altamir-i-Krevea ја назвал ‘аристократија на мечот, ја
пронајдуваме подоцна во различитни провинции на Принејскиот Полуостров“.151
Сакалиб=Скалиб=Склаб=Склав-ини биле Склавини. Ако тие би биле Словени, Словени би биле и Шпанците. Па Склавини имало во Елада…Епир, Романија
…Австрија, Германија…Бидејќи сите Склавини не смеат да бидат Словени, словенски народи немало- тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски на …Платон….
Иво Вукчевиќ152 пиши: „Словените како Склавини конечно влегуваат во
историските записи како дунавски Склавини во Диалозите на Псеудо- Цезариј, компилација од V век заснована со еден дел на изворите од VI век: ‘Склавеноите... се
диви, слободни и немаат владетел...Меѓусебно се довикуваат како волци кога завиваат’...‘Фисонците, кои избегнуваат конфликт и покорно се потчинуваат на секој
кој наиде’ “.
Римјаните во V век не познавале Склавини- тие за прв пат се појавиле само
во VI век.Напротив,Анти и Венети била познати во стара ера- без никакви Словени.
Стр. 84: „Во следениот век Прокопиј Склавеноите ги сместува на долниот
тек на Дунав. Спрема Јордан, ‘населбата на Склавините се шири од градот Новиодунум и езерото викано Мурсијско спрема Дњестар и на север, сè до Вистула’ “.
„‘Покрај разликите во името и местото’, пиши Јордан, ‘сите, Венетите, Антите и Склавите се со едена крв и еден јазик’ “.
Тие со посебни имиња биле еден те ист народ Пелазги со пелазгиски јазик.
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Прокопиј Цезариски, Војна со Готите, Москва, 1996, кн. 7, стр. 248, 250.)
Abd-ur-Rahman III, кордиски халиф, кој на почетокот на 912. г. бил на чело на надмоќниот Кордовски халифат, имал јака флота. Во негово време прв пат е воспоставена врската со Хазарите, во
време на каганот Јосиф, кој бил обавестен преку „гласникот од Константин“; за Abd-ur-Rahman III,
Кокоцев говори дека тој бил најмоќен халиф во тоа време. Меѓу Хазарите, исто така, имало Словени, чии 28 словенски знаци го содржело хазарското 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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Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007., стр. 83.
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„Запознат како со Антите, така и со Склавините кои служеле како платеници во византиската војска, Прокопиј, советник на големиот византиски војсководец
Велизар, не е во состојба да ги разликува едни од други: ‘Склавините и Антите не
се разликуваат со појавата. Сите тие се високи и јаки, кожата и косата им е ниту
светла, ниту темна, и сите се црвени во лицето’ “.
Склавините биле само гранични единици на тн.Византија- склавина=област.
За да се потврди дека Дунавската склавина била Јустинијанова е и доказов:
Острогорски за Фокас (602-610) пиши: „Побунетите војници го дигнале на
штит и го прогласиле за цар, подофицерот од полуварварско потекло и напуштајќи
ги своите позиции, тргнале кон Цариград“-едниот родител му бил од царско семејство од династијата на Јустинијан,а другиот од Склавините само со варварски јазик.
Стр. 104: Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од
времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува
дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои
говореле со словенски јазик’. Што се однесува на времето на населувањето на Словените, Тојнби пиши: ‘Словените веројатно учествувале во трачката и илирската
селидба на народите /Volkerwanderung/ во Југоисточна Европа, 1700- 1800 година
пред масовната селидба на Словените во VI и VII век христијанска ера.‘ Годината
581. Јован Ефески го дава следниот опис на масовната селидба на Словените на крајот на VI век: ‘Омразениот народ по име Словени ја прегазил цела Грција...зазел
градови и срушил многу утврдувања... ги одевел луѓето во ропство, се прогласил
господар на цела територија и се населил на неа со сила и живее на неа како да е
негова...Словените живеат слободно на земјата и се населуваат далеку и широко
колку Бог им дозволувал.’ Четири години подоцна, тој пиши: ‘Тие [Словените] живеат во мир на римската територија, без бојасност и страв...И постанале богати со
злато и сребро и со крда коњи и оружје, и научиле да се борат подобро од Римјаните’ “.
Тн.Словени=Склавини- според склава=област. Склавините биле домородци,
кои говореле само варварски=пелазгиски јазик. Збрки само со коине- од 300 г п.н.е.
Склавините биле Повеќебожци- Римјаните Христијани. Бидејќи Склавините немале коњи,тие не дошле од Скитија северно од Дунав-Скитите биле коњари.
Во Монемвасиската хроника се чита дека кога Аварите дошле на Пелопонез
тие таму веќе ги сретнале Склавините. Следи Склавините на Пелопонез биле Домородци а никако Дојденци со Аварите. Па Аварите биле монголски типови и коњари
што немало никаква врска со Склавините. Ова се наведува со цел да се објасни дека
пишувачот на хрониката не можел да ги помеша Моголите со Белците. Како Склавините го прифаќале христијанството, тие станувале Римјани (Ромејци). За истото
објавив 2012 година книга: „Склавините=тн.Словени домородни на Пелопонес“.
Францускиот византолог Алфред Рамбо, во „Византија“ пиши: „Византијците, кои самите се нарекувале Ромеи, го отфрлале со презир името Хелени, кое постанало синоним на неверници“...„те ги нарекувале Хелени јазичниците во Русија и
хеленска вера- варварска религија околу Дњепар и Дунан“. Хелени се нарекувани и
„Словените идолопоклоници од Пелопонез“.
За да се потврди дека Пелопонез бил склавински=повеќебожен,овде Хелениварварска религија се потврдува и со Платоновата академија која била повеќебожна
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=хеленска. Неа ја затворил првиот христијански римски цар Јустинијан во 529 година- во неа службен јазик бил јонскиот на Атина, а не христијанскиот јазик коине.
Стјепан Антолјак,153 на стр. 19, пиши: „Многу важен спис за прашањето на
словенското населување на Пелопонез е т.н. Монембасиска хроника, т.е. хроника за
основањето на Монембасија. Ова кратко дело од непознат автор изгледа е создадено кон крајот на X или во почетокот на XI в., а некои податоци што ги наоѓаме во
него се земени, меѓу другото и од Менандр, Теофилакт Симоката и други писатели.
Оваа хроника може да ни послужи како веродостоен извор за Словените во Грција,
кои ги нарекува Авари“.
Стр. 152: „Во ‘Чудата на Св. Димитриј I’ (втора деценија од VII век), веќе е
позната множинската формна за ова име (Σκλαβινίαι, Σκλαβινών). Со овој поим биле
опфатени и другите склавинии кои кон крајот на VI век ја признале силата на Аварите и нивните моќни кагани...Vita S. Vilibaldi, во VII век особено разложно зборува за склавините на Пелопонез“.
Аварите имале кагани, а на Пелопонез имало склавинии пред Аварите итн.
Аварите и другите Монголи, сите коњари, многу страдале од чума, што не
било со Склавините=тн.Словени, кои биле говедари и свињари, но не и коњари,
Питер Џ.Д’ Адамо,154 на стр. 31, пиши : „...Групата А се покажала како
поотпорна на инфекции...Дури и денес преживеаните од чума, колера и голема
сипаница се претежно од крвната група А, а не од група 0“.
Иво Вукчевиќ155 пиши: „Постои поуздан доказ дека сè до XV век Север бил
познат како Славонија, а словенски јазик бил јазик на староседелците. Патувајќи по
балтичкиот брег, грчкиот трговец Ласкарис Канасос, после боравокот во Данцинг,
пиши: ‘Сум патувал западно кон Славонија и со нејзиниот главен град Либек.’ Бидејќи јазикот од Славонија звучи исто како јазикот на Словените од Пелопонез, Канасос верува дека ‘Славонија е прадомовина на Зиготите од Пелопонез, оти говорат
со ист јазик’ “.
Па тој е автор на книгата „Словенска Германија“- Герман тн.словенски бог.
„Зиготите, од Језерити/Језериотес, име на словенското племе сместено на
стрмните возвишенија на планинскиот венец Тајгетос, е изворно грчко име за Словените на Пелопонез. Постои доказ дека во текот на отоманскиот период локалниот
дух на независност останал релативно недопирнат“.
„За неговиот етнички и политички карактер на средината на XIX век еден
англиски писател пиши: ‘Заблагодарувајќи готово на неосвоивата положба, овие
луѓе пронајдувале начин да ја одржат состојбата на ограничена независност од муслиманите...тие биле доволни јаки да се договорат со потчинителите и плаќале данок под услов да ги остават на мир. Тие, кажува, сè до денес, се понесуваат со својата непобеденост...Очигледно склавинските имиња на овие села докажува дека нивните жители имаат право да тврдат дека се наследници на Хелените исто колку и
граѓаните на Варшава.’ (W.A. Clarke, Peloponnesus;Notes of Studi and Travel, 1858)“.
Се потврдува, Пелопонеците не говореле хеленски јазик коине туку само тн.
словенски, кој бил варварски=пелазгиски јазик на Хомер и Платон. Дека словенски
се говорело потврдиле повеќе автори, како Фалмерајер (1830)... и Силвестер (1904).
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Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985.
Питер Џ.Д’ Адамо и Катерин Витни, Крвните групи исхраната, Мак-Фит од оригиналот 1996.
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Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од слово со Божјо Слово.
Склавини Римјаните не познавале во 5 век- тие се појавиле само од 6 век.
Па мора да се разликуваат тн.Словени од Словените од слово- Божјо Слово.
СЛОВЕНИ САМО СПОРЕД СЛОВО- ИМАЛО И БОЖЈО СЛОВО
О.Луковиќ- Пјановиќ,156 во насловот „Срби и постанокот на писмото“ пиши:
„Едино подрачје на кое владее особена збунетост есте ПИСМОТО. Приоѓајќи на овој важен проблем, неминовно поврзан со развитокот на културата воопшто,
ќе почнеме со Орфеј.157
Она што најдуваме за Орфеј по енциклопедиите- небулозно е и не може нас
да не задоволи. Меѓутоа, Јован Деретиќ во том I на својата ‘Историја Срба’ му
посветил едно мошне содржајно поглавје на Орфеј, нарекувајќи го ‘Орфеј и неговото дело.’
Тука, на основ на обилната библиографија, на основ на кратките податоци
најдени кај Еурипид. Аристофан, Паузаниј, и др., Деретиќ настојува да извлече најпрецизни заклучоци за тој трачки, или, како што тој кажува- на рашкиот крал, кој
‘запалил луч на мистериите’, додека со својата лира ги занесува луѓето, ги кротел
дивите ѕверови... Уз сè тоа, Деретиќ Орфеј го назива и ‘голем просветител, кој го
учел полоделството, употребата на растенијата, кој ја предавал ВЕШТИНАТА НА
ПИШЕЊЕТО, мудроста на верата и убавината на љубовта’. Накратко, историчарот
Деретиќ Орфеј го назива ‘дивот на создавањето’, за кого е малку да се напише само
едно поглавје. Тој создавач бил роден во пределот измеѓу Олимп и реката Струма,158 како син на кралот на таа област, па и самиот постанал крал, како што често и
се најдува во записите ‘трачкиот крал’. Деретиќ кажува, дека Орфејевите предци
биле од племето Кикони, а дека Орфеј се претставувал во рашкото одело на тоа дивно време кое се состоело од лисичја шубара, од долги чизми, долга кошула и
кабаница...
Меѓутоа, Деретиќ особено ја подвлекува ‘Орфејската веронаука’, по која постои еден врховен Бог, господар на небото и земјата, на кому му се подредени
останатите богови, па додава: ‘Уште пред Орфеј Србите159 верувале во еден врховен Бог... а после Орфеј ова верување било званично и едино... Претечкото на Светото Писмо била Орфејевата Света Историја, напишана на метални плочки, кои се
чувани во некој храм на планината Балкан.’ Платон кажува, понатаму нас не обавестува Деретиќ, дека Орфеј ја открил поезијата, дека својата мудрост ја изразувал
низ пророштва и дека оставил една космогонија, по која во почетокот имало само
вода и чврста материја. Потоа најпрво постоело време...“.
„Па водејќи се од сè напред изложено...Словени160...Па, судејќи по она, што
го зачувал Платон во својот дијалог ‘Критија...тоа било врежувано и овековенчено
на столбовите и на плочите од злато. Ево, најпрво, тој текст онака, како Платон ни
го прикажал: ... (текстот е на коине- преведен на коине во Александрија, Р.И.)
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Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет.
Орфеј=Орпеј=ор пеј-оро пеј, ј=и; Дионис=дианис=пианис=пианиш;Афродита=а продит-породит.
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Наведените простори ништо немале со рашкото. Пак, Срб=срп- Србите биле косачи, жетвари...
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...Херодот...Прокопиј...не познавале Срби. Поим срб=срп имало на Балтикот...Сирија...Египет...
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...Херодот...Прокопиј...не познавале никакви живисуштества Словени-Прокопиј пиши Склавини.
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Горните одломци на Платоновиот текст во превод гласат:
1.- На столбот, освен закони, (било) врежано големо проклетство за секој,
кој (за него) би се огрешил.
2.- ‘...на нив тој закон налагал и слова (натпис) на првите (кралеви), испишани на столбот од орихалка, кој се најдувал во средина на островото, во храмот...’
3.- Бидејќи би пресудил, кога денот настане, пресудата би ја врежале на златна плоча, која, заедно со одело, ги оставале за успомен’ “.
Во поднасловот „д) Древни сведоштва“ Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува:
„Сега да се вратиме назад, до ‘ПЕЛАЗГИСКИТЕ СЛОВА’, со кои се служеле Орфеј и Лин, со што Пелазгите- преку писмото- се идентификуваат со Траките.
Во останатото, по сите вести од старината, голема маса на Пелазги, кои не отишле
за Италија, се прошириле преку целиот Балкан...А со тој ист јазик и пелазгиско писмо, биле испишани ‘ТРАЧКИТЕ ТАБЛИЦИ’, со врежани Орфејови зборови, или
поточно со негови совети за лечење на духот и телото. Тие таблици ги споменува
трагичарот Еурипид во својата ‘Алкестида’, во стиховите 966-969. Овде не ни е задача да ги анализираме Еуридовите стихови, туку да подвлечеме постоењето на
едно писмо на Балканскиот Полуостров...“.
„Да се вратиме на обевестувањата на Диодор од Сицилија, во истата кн. III,
гл. 67...Во записот, за кого овде говориме, Диодор кажува, дека Тимотиј, син Тимотијев, а внук Лаомедонов, кој живеел во Орфејевото време, направил големо патување, преминувајќи голем број места на земјината површина, како нпр., западните краишта на Либија, сè до океанот. Така стигнал до градот Никеја на брегот на
океанот, од чии жители ја слушнал целата приказна за Бах, која ги изложувала
‘сите прилики на неговиот живот’. На основ на она што го чул, понатаму кажува
Диодор Сицилијански, Тимотеј напишал спев Фригија’ и тоа на древен начин- како
по јазик, така исто и по писмо, те. со ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК И ПЕЛАЗГИСКО ПИСМО. Еве го тој навод: ... (текстот на коине, Р.И.)
А тоа значи: ‘Служејќи се ‘знаци’ на првите Пелазги и (служејќи се) со пелазгиски говор’ “.
Се говори за врежувања на знаци. Сипријан Робер пиши: „Пра Словените
немале слова ама читале и прорекувале со помош на црти и рези (чертами и рјезами). Не можат да се означат појасно руните“. Руни пишеле Етрурците, Русите и др.
Љубомир Кљакиќ161 пиши: „Јосеф Јиричек, кој бил познавач на овде наведеното издание на книгата Словенске старожитности, објавил и неколку документи
од ракописната заоставштина на Павле Шафарик. Наведувам од таа заоставштина
три важни и малку познати документи за словенската писменост пред мисијата на
Кирил, Методиј и нивните ученици. Така во записот од крајот на IX век, кажува:
‘V. 58- 63
Dve veglasne deve…
Vyčene veščbam vitezovym.
U jednoj su desky pravdodatne
U vtorej meč krivdy karajucy.
Protiv ima plamen pravdozvesten,
I pod nima svetocudna voda.
V. 87- 88 l sebraste glasy deve sudne
161
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Srebraste je u osudje svate.
V. 91 Je se glasy čislem pregledati
V. 38 l suditi ima po zakonu.
69. Sudite sami po zakonu pravdu
119. U nas pravda po zakonu svatu.’
Шафарик овој запис го пронашол во Чешкиот музеј. Тој посебно скренал
внимание на ‘dasky pravodatne’, ‘штичка на законите’ или ‘таблица на правдата, која се споменува во записите Snemy. Шафарик претпоставува дека на таа штичка
била запишана збирката на старите закони и правила. Овде треба да се потсети на
Бидимировите размотрувања на најраната словенска писменост, како и неговото
истакнување на предноста на штичките и стапчињата за пишење направени од балканската буква ‘црвено срце’.
Втор важен документ за предхристијанската писменост Шафарик нашол во
Александријската хроника, како што тој ја нарекува Константинополска хроника.
Во науката тој споменик е познат и како Chronicon paschale. Според овој извор, писмото го користеле следните стари народи: Кападокијци; Ибери односно Тираншти
и Табарани; Латини, односно Римјани; Сармати; Хиспанијци; Скити; Рекови; Бастарини; Меѓани и Арамејци. Документот го опфаќа периодот од првите писма до
354. и од тогаш до 630. година. Повикувајќи на истражувањата на Суровјерцки од
1824. година, Шафарик наведува да споменатите Сармати всушност се Словени.
На основ на Тунмановата историја скадинавските народи од 1772. година, а
посебно на неговото поглавје ‘Ausser dem Dithmar kannten auch die islandischen
Schriftsteller die Wendischen Runen (Winda- Runir)’. Шафарик бележејќи дека Исланѓаните пред мисијата на бискупот Дитмар, го познавале и користеле ‘словенското
писмо’ и ‘словенскиот начин на пишење’. Тоа писмо Исланѓаните гп викале
‘Winda- Runir’, односно ‘виндски руни’. Порано наведените разлози за идентификација на Венда- Винда- Венета, како словенски заедници. Тоа значи дека писмото
‘Winda- Runir’ секако било со словенско потекло, односно дека е во прашање на
словенско писмо.
Наравно Шафарик потсетува и на познатото сведоштво на монахот Храбар
од X- XI век. Храбар изричито пиши дека Словените давно пред појавата на Кирил
и Методиј, ги пишеле со сопствено писмо своите книги и од нив прорекувале. Книгите се пишани со ‘чр’тами’ и ‘резами’, со ‘црти’ и ‘рези’. Во коментарот уз ова
сведочење Шафарик посебно ја истакнува пророчката моќ на тие предхрстијански
книги. За пророчката моќ на старите словенски книги сведочи и германскиот бискуп Дитмар. За време на својата мисија на покрстување на полабските Словени во
X-XI век, Дитмар се уверил дека овие Словени користеле писмо многу пред него
што постанале христијани. За ова тој сведочи во познатата Dithmari Chronikon.
Шафарик, најпосле, наведува и стари руски хроники, а посебно Новгородскиот летопис од 1208. година, која ги споменува Новгородските штички. На овие
штички бил запишан аманетот на старите словенски кнезеви: ‘A čdo na doskach, a to
knjazju ostaviše, i daša dosky Dmitrovy knjajzu Svatoslavu, i bjaše na nich bez čisla’.
Повикувајќи се на Шафариковото истражување само е една можност. Другите автори кои, исто така, понудиле обилје аргументи за другчија рецепција на
најраната историја на словенските заедници, можеле да бидат споменети со истиот
резултат. Тоа посебно важи за нашите автори од XIX и пораните векови. Совреме-
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ната критичка рецепција на нивните трудови изостанала, а тие се препуштени на
заборав, забрана и надмената дисквалификација“.
Кога од Цариград во тајна мисија во Русија биле испратени Солунските Браќа, Кирил и Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие биле Рецкари, а не Словени според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово. Тие пишеле на „роцки јазик“. Значи, биле само „роцки народ“, но уште не Словени.
Русите го прифатиле коинското слово, и постанале Словени. Тогаш се уште
немало тн.старословенски јазик. Следи Русите станале коински (тн.грчки) Словени.
Овде е битно да се наведе, зошто тоа го одбегнуваат руските автори. Ако тоа
не се одбегнувало и одбегнува, би било јасно, Словените произлегле од поимот
слово, што нема врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини.
За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши:
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на историски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнувале од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји.
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрстувањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опасноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионерска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пратеништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазерското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.
Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина...“.
Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé.
Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen
die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk,
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“.
Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓутоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени.
Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама сега славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солунските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик.
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Русите не биле Словени туку само Рецкари „роцки народ“- Словени 860 г.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,162 во насловот “De Illyricae Linguae…”, наведува:
„Секој параграф...овде се осврнуваме на Јован Дубровиус, чие дело ‘De regno Bohemiae’ (‘За владеењето на Боемија или Чешка) Долчи споменува во врска со
нешто изнад сè занимливо...“.
„Сега поблиску да се запознаеме со текстот на Дубравија:
‘СЛОВО, кај Сарматите значи она, што ЗБОР (VERBUM) на латински јазик.
Бидејќи, значи, дека Сарматската нација уште во она доба, расеана нашироко и надолго во царствата и областите, ипак имале ист говор (јазик) и готово истозвучни
зборови, се називале со заедничко име- Словени. Освен тоа, од самиот збор ‘СЛАВА’ (GLORIA), која кај нив се кажува СЛАВВА, се викаат СЛАВИТНИ’ “.
Иво Вукчевиќ163 пиши: „Од премисата дека Сарматите биле Словени, а Словени Сармати тргнуваат бројни средновековни и подоцнежни коментатори на историјата и јазикот на Словените. Во историјата на Чешка од средината на XVI век,
учениот бискуп на Оломоуц, Johannes Dubravius, го изведува името Словен од сарматскиот збор слово, кое тој го објаснува, има исто значење како verbum на латински... (Histoirae Regni Boiemiae, 1552)“.
Љубомир Кљакиќ164 пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas of Wordl
History (превод германски изворник од 1964. година), дословно кажува: ‘The Slavs
(Slovene from s l o v o = word), a major branch of the Indo- Eur. family of peoples’165
или, во превод: ‘Словени (Словен од с л о в о = реч), главна гранка на индоевропското семејство на народи’. Како што е познато, ‘словото’ кај нас има и значење писмен, еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа германско- британска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог не чинителот и
теоријата за древната словенска писменост“.
Ристо Ивановски166 пиши: „Арамеја се однесувала на Сирија...во коине било
Божјото Слово од што произлегол поимот Словени...Брус истакнува во фуснотата
69: ‘Се чини дека во вториот век единствен глас на несогласување доѓал од луѓе
што не ја сакале доктрината за Логосот (‘Словото’) од прологот, и затоа го негирале авторството на апостолот, припишувајќи му го на Керингус, еретик кој се појавил при крајот на првиот век’ “. Значи, логосот се преведува збор (реч) и слово.
Во прилог е Оболенски. ‘Пред да замине од Цариград, Константин, со помош на новото писмо и за потребите на литургијата, превел еден избор на поуки од
Евангелието. Во Византиската црква евагелистот почнува со првите стихови од
првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велигденската
литургија: ‘Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото’ “...
Х.Џ.Велс,167 на стр. 348, пиши: „Од тоа време почнува опаѓање на славата на
Омајадите...Многу приврзаници на исламот не умееле да го најдат она што ја чини
суштината во Коранот. Со тоа може да се објасни што персиските и индиските при162
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врзаници на исламот ја засакале шијатската секта. Тие тоа го направиле на основ на
еден спор, кои бар го сфатиле и со разумот и чуствата. На основ на истото настојување, новиот предмет да се доведе во врска со старите предрасуди, се развило необично богословење. Набрзина настанал спор за тоа дали Коранот од секогаш постоел, едновремено со богот.168 Бевме запрепастени со оваа замисла, кога во неа не
би го познавале добронамерното покушување на еден образован христијанин, премимнувајќи во исламот, на овој начин да се исламизира со зборовите на евагелието:
‘На почетокот беше зборот, и зборот беше во богот, и богот беше збор’169 “.
Се потврдува, словенството било со христијанството и со неговото ширење
и словото, што се поклопува со христовата мисија на Солунските Браќа- Русите од
Рецкари,кои пишеле со рецки до „роцки народ“, според Слово за првпат се изјаснале Словени во 860 година, што го напишал цариградскиот патријарх Фотиј (860 г.).
Па Русите биле Рецакари и Словени (860). Тие биле и Илири (Нестор 11-12).
РОМАНЦИТЕ (ВЛАСИТЕ) НЕ БИЛЕ ПОЗНАТИ
Х.Р.Вилкинсон,170на стр.42, има наслов: „Турци, Грци и Илири, 1730- 1843“:
„Europa Polyglotta, 1730,
Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направено на малата карта, издадена во Нирнберг во 1730 (сл.
4). Анонимниот автор ги разликува Шкотите, Ирците, Велшаните и Англо-Саксонците на Британскиот остров, Морите и Каталонците во Шпанија, а покажува и на
други показатали што се релативно добро информирани во однос на ширењето на
големите лингвистички групи во западна, централна и северна Европа. Според тоа,
разумно би било да сумираме дека авторовата интерпретација за ширењето на говорните јазици во југоисточна Европа би се согласила со најинформиративните размислувања на учените луѓе од неговото време. Па Балканот, јужно од Дунав, тој
препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како
Iliri -co Slavonica“.
На стр. 43 е сликата 4: “EUROPA POLYGLOTTA, 1730”: „Даден е само еден
дел од оригиналната карта. Проширувањето на јазиците е индицирано со отворените фрази на Лорд Трајер напишани на мајчин јазик во териториите каде што се
зборува секој од јазиците“.
Се работело за јазикот на Османите кој бил персиски со турски=монголски
зборови, напишан со персиско писмо, коине и црковно- словенскиот јазик. Според
јазикот, имало само три народи: Турци, Грци и Илири со црковен- словенски јазик.
„Illiri-co Slavonica
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со
терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на
Балканот, туку се протегала од Јадранското Море, на североисток, па се до Полска
и Русија. Со продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови í
се протегале од планината Шар до Коринтиа и Сирија, а од картата се претпоставени дека на тоа подрачје се зборувало како илирскиот така и словенскиот јазик. Па
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ниту Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште помалку Романците, на картата не се претставени на некој особит начин“.
Со капетанот на Пруската армија следат промени- такви со векови постојат.
Стр. 44: „Ф.А.О’Етзел беше капетан во пешадија и член на Генералштабот
на Пруската армија. Тој е географ со репутација, и со особен интерес за етнографската картографија. Употребувајќи го јазикот како критериум, собира една етнографска карта на Европа што ја издава Техничкото биро во Берлин во 1821. Оваа
карта, ги сумира идеите што се однесуваат на етнографските групи и проширувањата на Балканот од почетокот на векот. О’Етзел разликува шест групи“.
Тоа биле: Турци, Грци, Чисти Илири, Романизирани Илири, Словенизирани
Илири и Словени.
„Чисти Илири
Илирите, според О’Етзел, биле главно население на територијата кон север
од Грција, но неговата информација во однос нив била речиси поставувачка за разлика на онаа од картата на Нирнберг од 1730. Неговите воопштени тези беа дека
Илирите го формирале домородачкото население на Балканот. Тие сè уште можеле
да се пронајдат во чистата држава меѓу Клементини на албанските Алпи и Црногорците во Црна Гора. За повеќето Илирите сепак се верувало дека се или романизирани или пак словенбизирани.
Романизирани Илири
О’Етзел мислеше дека за време на приодот на римската окупација на Балканот, една група Илири дошла под влијание на римската култура и јазик. Оваа група
тој ја нарекува Власи, и ја наоѓа на обете страни од северен и јужен Дунав. Необичната карактеристика на картата на О‘Етзел беше неверојатното проширување
на територијата што ја опишал во однос на оние Власи од јужната страна на Дунав.
Во неа спаѓаат западна Македонија, по долината на горниот тек на реката Струма,
Родопите и целата област по долината на горниот тек на реката Марица, вклучувајќи го и Едрење. Вистина е дека Власите, во средниот век, биле многу помногубројни отколку што се денес. Познавањето за ова, поврзани со нејасните извештаи на
патниците за постоењето на Власите во тие области, веројатно повлијаеле врз
О’Етзел и ја поттикнале ваквата картографска фантазија“.
Стои: „О’Етзел мислеше дека за време на приодот на римската окупација“.
Бидејќи Римјаните говореле со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик не
можело да има романизирање на Илирите со латинскиот јазик- тој бил мртов јазик.
„Словенизирани Илири
О’Етзел тврди дека една друга група Илири на римската култура í се опирала, но само до извесна граница, само за да и подлегне на словенската. Словенизираните Илири беа, како што може и да се очекува, едно крајна променлива група. Во
неа се вклучувале и следните огранци:
(i) Албанците кои го окупирале Јадранскиот брег меѓу реката Дрим и заливот Арта на копно се прошируваат сè до Охридското Езеро(очигледно дека О’Етзел
мислел дека тие станале Словени);
(ii) Бугарите, кои на картата биле означени на една мала област меѓу Дунав
и рабната линија на Балканот- едно битно потценување на нивното ширење што потпомага за погрешно толкување на Бугарите го оформиле само малцинството од населението на Балканот.
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(iii) Моралците и Ускоците од Далмација и Хрватска подоцна биле сметани
за словенски Романци.
Словени
Конечно, О’Етзел ги утврдил и ‘чистите Словени’ покажувајќи ги како ги
окупирале териториите меѓу крајбрежните рабови на Јадранот и Дунав над Видин.
Во оваа категории тој ги вбројува Србите, Босанците и Хрватите.
Значењето на картата на О’Етзел
Картата на О’Етзел беше широко распространета во Европа во 1821. М. А.
Деникс, француски географ својата етнографска карта на Европа во Atlas Phisique,
Politique et Historique de l’Europe, 1821, ја базираше врз онаа на О’Етзел. Второто
издание на овој атлас, во 1855, ја базираше картата со речиси незначителни модификации. За разлика од О’Етзел, Деникс сепак веруваше дека процесот на словенизација меѓу Илирите продолжува до оној степен кога Илирите веќе можеа да се
сметаат како Словени и покрај тоа што тие сè уште биле познати по своите стари
имиња, како на пр. Моралци.
Главната разлика меѓу картата од 1730 и онаа на О’Етзел е во тоа што во првата Турците се сметале за најважни, додека пак во втората Грците ја присвојуваат
улогата на мнозинска група на Балканот. Промените во идеите имаат огромно значење за понатамошната политичка географија на Балканот. Постојат повеќе причини зошто, кон крајот на осумнаесеттиот век, уверувањето во грчкиот карактер на
Балканот стана широко распространето, и зошто, во почетокот на деветнаесеттиот
век ова уверување го достигна својот зенит. Причините можат да бидат класифицирани под четири посебни подзаглавија“.
Не се знаело за Балканот, а се напишале истории за етнички народи (Турци,
Грци, Словени), иако такви немало.Пак, Грци биле под Цариградската патријашија.
Стр. 53: „Тезите на Ј.П. Фалмерајер, 1830
Филелинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 1830.171Тој тврдеше дека класичните Грци биле комплетно
збришани за време на периодот на варварската инвазија, и дека модерните Грци во
никој случај не се наследници на Елините. Неговите идеи не наоѓаа секогаш на одглас, а подоцна беа и негирани, но тие сепак извршија значително влијание врз
европската мисла и го стимулираа интересот за примената на расните припасности
во етнографските проширувања на Балканот. Влијанието на Фалмерајер најдобро
се согледува во значајното дело на Милер за етнографија издадена и во Париз и во
Лајпциг во 1842. Според неговата претстава на Балканот постојат поважни етнографски групи (сл. 6)“.
Следи Еладците немале ниту една капка хеленска крв- не говореле хеленски.
Фалмерајер и другите мислеле коине како хеленски јазик го говореле Хелените. Со тоа што коине бил само Александријски Птоломејов јазик, а во Атина се
употребувал јонскиот, што било прифатено и од македонскиот двор, се потврдува,
во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму и затоа
Фалмерајер и другите во Елада виделе само Словени со словенски јазик, но не Хелени со коине. Бидејќи со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик говореле и Римјаните,како што Еладците биле одродени тн.Словени,истото било и со Романците.
„Турци
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Милер Турците дури и не ги споменува како малцинство во склоп на полуостровот. Од тоа што во 1730, се вбројувале во доминантна група, тие сега исчезнале од картата.
Пелазгијци и Елини
Терминот Пелазгиец е повторно воведен од страна ба Милер за да се означи
населението на северна Македонија и Тракија. Древните Грци класичните учени
луѓе овој термин го употребувале формално за да го означат плебсот на древната
Елинска империја. Целта со која Милер повторно го воведува терминот Пелазгијци
во етнографската карта на северо- источна Европа, беше да го истакне фактот дека
тие луѓе не биле потомци од древните Грци на класичната обнова и дека тие треба
да се разликуваат од ‘самите Елини’, кои тој ги дефинира на Пелопонез и островите околу него.
Илири
Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една голема група, Илирите.
Но за разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за да означи Словен.
Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува Босанците, Србите и Бугарите“.
Се кажа: Милер „го употребува терминот Илир за да означи Словен“.
Се додава за името Илири: „...Заштитното писмо на Леополд Први од 6
април 1690 година е упатено до населението на Албанија, Србија, Мизија, Бугарија,
Силистрија, Илирија, Македонија, Рассна и други провинции од Балканот да се
вклучат во војната на страна на австриската војска...Бидејќи по војните меѓу Хабсбурзите и Османлиите од крајот на 17 и првата половина на 18 век многу православни христијани, меѓу нив и Албанците, се нашле на австриските земји, во 1745,
односно 1747 година при Дворот на Виена е отворена Илирска Дворска канцеларија (нешто како Министерство), за проблемите на ‘Илирската нација’ (Illyrische
nicht Unirte Nation)“.Па сите наведени биле Илири. Такви биле Арбаните и Власите.
Темата Македонија опфаќала дел од Тракија со Македонија. Македонскиот
град Солун бил центар на Илирик, а Илирија имала повеќе положби: Русите Илири.
Илирија за време на Напалеон Бонапарта била во денешна Хрватска и Словенија...
Шкиптарите никако не можеле да бидат Илири- дури без поморски поими.
„Власи
Милер на Власите им се обраќа како на Цинцарите. Поголематас употреба
на буквата ‘ц’ во нивниот говор беше причина за добивањето на прекарот. Тој нив
им дава многу пограничено проширување отколку што тоа го направил О’Етзел, но
сепак ги означува како доминатно население во јужна Македонија.
Албанци и Цигани
На картата на Милер Албанците се простираат до езерото Скадар на југ...“.
Стр. 56: „Пелаго- Грци
Комбест го употреби терминот ‘Пелаго-Грк’ за да го означи населението на
грчкиот архипелаг. Тој Пелазгијците не ги прикажува ни во Македонија ниту пак
во Тракија, онаму каде што ги прикажува Милер.
Илири
Друга голема групација на неговата карта е онаа на ‘Илирите’, јужно од Дунав, термин што тој го употребува за да ги означи сите Јужни Словени. Тие се
прошируваат на југ за да дојдат до морето близу Солун а биле поделени во подгру-
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пи на Бугари (во тесниот појас на југ од Дунав), Срби, Морлаци, Хрвати, Црногорци и Далматинци“.
РОМАНЦИТЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ
Бидејќи Романија била тн.домовина на тн.Словени, таа била тн.словенска.
Ј.Г. ХАН,172на стр. 104, пиши: „Колку ли би се излагал, нарочито во етнографското гледиште, дека во оваа прилика заклучил, дека Дукаѓините173 се луѓе без песни и игри оти со тоа не ќе посумњам и во племе нивно, како да немаат никаква врска со старите Дардани, за кои уште Страбо вели дека се големи љубители на музиката и пеењето. Па на така погрешно судење би можело да ги предизвика посматрачите уште и тоа, што Дукаѓините не живеат никако во земуници со балега покриени, како што се старите Дардани за време на географот Страбо живееле;- денешните селани на Влашка северно од Дунав уште и сега градат вакви подземни куќи, те патникот би влегол во вакво Влашко село, пре би држел дека е меѓу гомила
ѓубре, отколку во село“.
Следи Романците биле Дардани. Значи, Траки. Според изворите, Бригите
биле Траки, но и Илири. Во Пелагонија плетените ѕидови на селските куќи ги обложувале со говедска балега. Пелагонците не носеле пантолони туку фустани, како
што било и со Скотите, со македонски ритам 7/8, македонска гајда, чии оркестар е
нареден како македонската фаланга. Следат и мноштво други истовености со оние
во Пелагонија, чиј сосед била Пеонија со словенски јазик (Тојби)- без тн.Словени.
Густав Вајганд,174на стр.4 пиши: “Најмногуплодни и најмоќни од древните
народи на Балканскиот Полуостров несомнено биле Траките, кои го населувале не
само целиот источен и централен дел на Балканскиот Полуостров, но завладеале
големи области одовде на Дунав дури северно од Карпатите и таму биле населени.
Тие биле населени и во Мала Азија и Грција“...“Херодот кажува, дека после Индијците Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе
биле најмоќниот и непобедливиот народ, но тие биле како разединети, биле слаби“.
Исто така, Херодот вели дека Трибалите биле најмногубројни и најмоќен народ на
северот на Тракиско-илирскиот Полуостров. Според Страбон, Гетите (Траките, Р.
И.) живееле на двата брега по долниот тек на Дунав и областа на југоисточните
Карпати. За Суровјецки Трибалите биле сметани како Траки. Според ФранцискоМарио Апендини, старите Траки не се простирале само до Дунав, туку се протегале
со онаа страна на реката многу подалеку. За Казимир Шулц, Илиро-траките веќе во
најдавни времиња живееле во земјите северно од планината Карпати.
Се истакна: „Херодот кажува, дека после Индијците Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе биле најмоќниот и непобедливиот народ,но тие биле како разединети, биле слаби“.Ова денес е за тн.Словени.
Стр. 6: „Ако Траките го заземаат центарот на целиот североисток на Балканскиот Плоуостров, така Илирите на северозапад. Тие освен тоа продреле понатаму
од Балканот; не само во Горна Италија се најдуваат илирските Венети, туку исто
така во југосточниот брег на Апенинскиот Полуостров ги сретнуваме Јапигите и
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Месапирите, чиј јазик е докажано како за илирски. Колку подалеку тие на југот на
Балканскиот Полуостров биле дојдени, не е сосем сигурно, Епирус изгледа во неговите јужни делови веќе во предисториското време бил јако грчки, ама тогаш следело продирање на Илирите на југот.
Границата меѓу Илирите и Траките на север лесно се повлекува...Правата
линија од Миловановац на Дунав преку Ниш кон Охрид ја образува отприлика границата меѓу Илирите и Траките во Стариот век, меѓу Србите и Бугарите во Средниот век, во Новото време Албанците меѓу двата народи се вгнездиле...“.
Се кажа: „Правата линија од Миловановац на Дунав преку Ниш кон Охрид
ја образува отприлика границата меѓу Илирите и Траките во Стариот век, меѓу Србите и Бугарите во Средниот век“.
Како што било во Стариот век, тоа останало и во Средниот век. Со ова се
потврдува, никогаш немало преселби на тн.Словени-од нив нема материјател доказ.
Стр. 13: „Тоа во кратки потези...Исто така видот на музиката и танците на
Романците укажуваат сосем одлучувачки на Балканот. Јас би сакал да истакнам, дека сосема независно од Томашек сум дошол до суштински исти резултати како што
тој дошол...“.
Се потврдува,Романците имале балканско потекло-преселбите биле од југот.
„Би сакал да усмера внимание уште нарочито на околноста, дека исто така
облиците на народното суеверите, нивните особини, нивниот карактер, па дури делумно имињата кај Албанците, Бугарите и Романците се исти, при што Романците
со тесно се поврзани со балканските народи...“.
Потеклото на Романците не можело да се одвои од оние на Балканот. Па Романците (Власите) не потекнале северно од реката Дунав- тие не биле ни Римјани.
Секој оној кој пронајде доказ/наод за преселби зад Дунав, е за Нобеловка ...
Вилкинсон, на стр. 317, има Додаток А Гледиштата на Г. Вајганд, 1924.175
Стр. 318: „(1) Пред класична ера
Јужниот дел на полуостровот оригинално бил населен со Македонци од непознато потекло кои постепено попримиле влијание од грчката култура, но кои немаа свој пишан јазик и кои преставуваа слични народи. Тие ја окупираа земјата во
јужна Македонија и Егејскиот приобален дел. На северозапад можеа да се најдат
Илирите а во Централните и северните делови на полуостровот, Тракијците. Густо
пошумената зона, ‘Бугарска шума‘, ја формираше границата меѓу Илирите и Тракијците во соседството по долината на реките Морава и Тимок.176 Важноста на оваа
реконструкција е во тоа дека таа го подготви патот за спорот на Вајганд дека регионот на Морава- Тимок конечно станува ефективен како поделба меѓу Србите и Бугарите каков што беше случајот со Илирите и Тракијците.
(2) Класичен период
Грчкото и римското влијание на полуостровот продреа од јужната и северната страна за време на тој период. Елинизмот се зацврстил во Македонија и Тракија на север па сî до планинските венци на Балканот а латинското влијание преовладуваше во Илирија и Моесија.
(1) Преселби на народите
175
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(а) Од четвртиот век па наваму, Готите Вандалите и Хуните ги преплавија
Моесија, Тракија и Македонија, но врз етничкиот состав на населението од тоа време оставија само незначително влијание. Областа северно од границата на Балканот
во културата остана да биде мешавина од латински и тракиски елементи, а онаа на
северозапад од полуостровот, мешавина на латински и илирски елементи. Чисто
тракиски елемент остана само во планинската област јужно од Софија и во Родопските Планини.
(б) За време на шестиот век, Словените од Централна Европа се спуштија јужно надолу кон Драва и Сава преплавувајќи ги Моесија, Македонија и западните
делови на Балканот. Поранешните Словени или ‘Урсловени’ сепак, се одржаа во
приобалните области. Овие рани Словени или ‘Урсловени’ како што ги нарекуваше
Вајганд, не беа во можност подоцна да í се спротистават на обновата од грчкото
влијание во градовите на Македонија“.
Централна Европа била населена од и преку Балканот. Авторот наведи преселби на Балканот на Готи..., од кои има материјални докази,а без наод на Словени.
За Готите ништо не е спорно- спорни се Словените, Грците и Скиптарите.
„(в) За време на словенската инвазија се родија две нови етнички групи, остатоци од Тракијци во регионот Софија- Ниш- Скопје. Тие беа:
(1) Албанците, остатоци на чистите Тракијци, кои беа истиснати на запад од
планината на северна Албанија за време на преселбите;
(2) Власите, остатоци од латинизираните Тракијци, кои се раштркаа во две
основни насоки- на север преку Дунав преку Добруџа, и на југ во Македонија и Тесалија. На овој начин патиштата на Албанците и на Власите, и едните и другите од
тракиско потекло, се одвоија еднаш засекогаш. Интересно е да се напомене дека
Вајганд и се потсмеваше на популарната теорија дека Албанците имаат Илирско
потекло и култура“. (Илирско со поморски поими- Албанците такви немаат, Р.И.)
Како што Романците биле Балканци, исто било и со Централно Европјаните.
Скиптарите и Власите помасовно употребуваат теменвокал како Траките, а
не како Илирите. Исто така, тие имаат монголски=турски зборови како во Тракија.
„(г) Бугарите беа народ врзан за земјата кој постепено се придвижуваше кон
запад од земјата меѓу Волга и Дон а Дунав го поминаа околу седмиот век. Тие стапија во сојуз со Словените и станаа сосема словенизирани, заветувајќи му нешто
повеќе отколку само името на словенското население. Алтбугариш или старобугарскиот стана јазик кој преовладуваше на речиси целиот источен и јужен дел од Балканот и беше употребуван и од страна на Кирил и Методиј, грчки мисионери, како
основа за старословенскиот црковен јазик. Во многу нешто повлијаен и од грчката
синтакса, јазикот стана медиум за богослужбата на целиот Балкански Полуостров а
беше во употреба дури и во Моравија, делови на Русија и Романија. Од алтбугариш се разви модерниот бугарски јазик“.
Константин и Методиј не биле „грчки мисионери“, затоашто тие не го употребувале поимот грчки ниту византиски, туку само ромејски (римски) мисионери.
Се заклучува, тн.старословенски јазик имал македонска коинска синтакса.
Густав Вајганд,177на стр. 26 пиши: „Ако ние фрлиме поглед...така да старо и
новобугарскиот едниот од другиот во синтаксата и флексијата мошне се разликуваат, исто така според Македонија и така си останал до досегашното време...“.
177
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Се потврдува, црковно-словенскиот јазик бил само македонски- не бугарски.
Густав Вајганд,178на стр. 76 пиши: „Ако во Монастир (Битола, Р.И.)...Мојот
служител, кој грчкиот вулгарен јазик така добро го владее како неговиот мајчин јазик, аромунскиот, еднаш ми замоли, кога јас управо весник читав, нему да му прочитам, што јас сум го читал. Јас тоа го направив, и кога јас готов бев, тој рече: ‘Така, сега кажи ми на ‘ромајка’ (вулгаргрчки), што всушност тоа значи’...“.
Се говори за „вулгаргрчки“- само народен коине. Бидејќи коине народот не
го разбирал, во коине се внесувало народни (тн.словенски) зборови. Само така коине им се доближувал на народот. Исто така имало и вулгарлатински- романскиот.
Бидејќи во коине и латински го немало темниот вокал, а тој постои кај Шкиптарите, Власите, Романците, во Франција...и потугалскиот јазик,Шкиптарите, Власите, Романците, народите во Франција... и Португалија се одродени тн.Словени.
Бидејќи се говори за Тракијци и Илири, се говори за нивно разграничување.
Ј.Г. ХАН,179 на стр. 1, пиши: „Дрим...Од поновите патници единствен Гризебах од далеку нешто наговестил за реката Дрим и рекол, дека таа е најчуднотворна река што ја има во светот. Во старото доба Страбон кажал, дека таа допира до
Дарданија, ама оттогаш па до денес уште никој ова кажување не го потврдил или го
порекол“.
Следи до реката Дрим била Дарданија, а Дарданците биле Траки.
Бранко Вукушиќ180 пиши: „Историски чинител дека Илијада и Одисеја се
преведени од Грците со непознат јазик за време на Пизистрат во 6 век с.е. Тоа било
бар 500 години после датумот кој самите Грци го одредиле за датум на тројанскиот
бој (1183 г. с.е.). Елијан, грчкиот учител на говорништво во Рим (3 век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданите од семејството на древните Пелазги. Веќе сме рекле дека на местото каде подоцна е соградена грчка Атина, пред
дорската инвазија,се најдувал пелазгискиот град Пелазгон.181Од Пизистрат до денешната званична верзија, која е направена во Александрија во 3 век с.е., имало повеќе воглавно грчки доработки на Илијада. Аристотел располагал со другчија верзија нам позната. Платон во својата ‘Република’ моли опростување од Хомер што
се бришени некои места ‘кои ги навредуваат чуствата на Грците’, со што се подразбира дека ниту за него Хомер не бил Грк. Сите поуздани историски чинители за
Троја понатаму се замаглувања со хеленската митологија до денешни дни, а древното ‘хомерско прашање’, како што веќе го споменавме, било ‘решено’ со хеленизација на тројанската цивилизација, со римската окупација нејзиното наследство да
би било вградено во темелот на западната цивилизација“.
Имало илирски Бриги и Дарданци. Па Дарданците и Трибалите биле Траки.
Стјепан Антолјак,182 на стр. 42, пиши: „Интересен е и список Служба и житие на св. Владимир, од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858). Во него
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се говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите роднини Мојсеј и Давид...додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владимир, чиј
татко бил ’Немањ крал тривалски’, а мајка Ана, родум Римјанка...“. (в=б, Р.И.)
Се разликувале Трибали како Траки и одвоено Илири-северно од река Дрим.
Бранко Вукушиќ, на стр. 46, пиши: „Историски чинител...Елијан, грчкиот
учител на говорништво во Рим (3 век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години
после падот на Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги...“.
Се говори за илирски Бриги. Се потврдува, Бригите никако не биле Траки.
Стефан од Бизантиј запишал, Бригите биле македонско племе, во соседство
на Илирите. Па и следи заклучокот, Бригите живееле „во соседство на Илирите“.
Павел Тулајев183 пиши: „Постоењето на античкото племе, Венети...продавање на невестите, кој бил вообичаен меѓу илирските Енети...“.(В+Енети=Венети,РИ)
Се говори за илирски Венети. Тие биле поморските простори на Јадранот.
Роберто Салинас Прајс,184 на стр. 22, пиши: „Меѓутоа, постои една јадровита
работа- една која ја знам- во коментарот за Стефан Византиски, географ од X век,
кој јасно ја оспорува популарната традиција на малоазискиот Илија во корист на
некоја локација во Европа. Таа се најдува во Историјата на кавказките Албанци, III,
18, Mouses Dasksurencia (London, Oxford University Press, 1961,која ја превел Dorset)
и гласи: Во книгите на Стефан Византиски може да се најде опис на уништувањето
на Илиј и градење на Рим. Во време на судијата Абдана, Илиј е завземен на следен
начин. Градот бил во земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонес, западно од
Македонија, во земјата Европа...Во она време некој младинец од принцовите градски отишол во градот Солун, кој е на исток на Македонија, во потрага за забава и
убаво го примил благородништвото на градот...“.
Следи Ахајците го господареле Пелопонес (=пело по нес: бело полу острово
во Белото Море), кој бил Халкидичкиот Полуостров, до кого бил градот Солун, во
Македонија, а западно од неа била Европа, која била Бригија- Бригија само Европа.
Бранко Вукушиќ185 пиши: „Било тоа уште 1964. година. Читајќи го Хомера...
Шлимановата... не може да биде западно од Солун и Македонија, па ни во соседство на Пелопонес. Овој драгоцен податок на Мојсиј Хоренски го користел и Стефан Византиски, а тој бил црковен поглавар, значи службено државно лице...“.
Страбон во својата Географија напишал дека „Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик“- тој пиши одвоено за Илирија, Епир и Македонија.
Плутарх, под 9., пиши за кавгата меѓу Филип и неговиот син Александар, и
тоа за време на свадбата на Филип: „...Александар навредливо додал: ‘Гледајте,
луѓе, овој се токмеше од Европа да премине во Азија, а овде не може да стигне од
едно столче на друго а при тоа да не падне !’ По оваа пијана кавга, тој ја зел Олимпијада и ја сместил во Епир, додека самиот престојувал во Илирија...“.
М.Барлети (16 век), во својата книга „Скендербег“ запипшал, Илирик бил
северно од реката Дрим, а јужно Епир. Според него, Илири биле Црногорците. Па
Епирци, од Епир=е пир, биле Скиптарите186 и Власите. Ова било повод Пир да биде
претставен со бригискиот Арес- јарес со рогови на јарец, што важело и за тн.Скен183
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дербег (Георг Кастриот) која го родила змија која била бригиско куќно животно,кое
не се убива.Следи Далмација со Неретва не биле говадарски и коњарски за тн.Троја
Во книгата на Х.Џ.Велс,187 на стр. 569, има фуснота: „Од Далмација, дел на
Хрватска и дел на Словенија Напалеон составил вазално ‘Илирско кралство’, кое
во нашиот народ оставиле убави успомени. Е заведена доста напредна управа, се
градени друмови, направено е доста за селаните; во Далмација е фаворизирана употребата на српскохрватскиот народен јазик итн. И во словенечките краишта ‘Илирија’ многу допринела на народното будење. Прим. прев.“.
Ј.Г. ХАН,188 на стр. 62, пиши: „Но ние немаме нималку доста време...Добро
молчење меѓу римските и грчките католици, протестантите и мухамедани, Албанези, Илирите, Далматинците, Унгарите и Германците...“.
Следи Епирците (Власите и Шкиптарите) биле само Епирци, никако Илири.
Hugh Seton- Watson,189 на стр. 176, пиши: „Унгарските повесничари, наспроти, тврдат дека населението кое говорело латинско отишло со Аурелиј или е уништено со инвазиите, а дека Трансилванија со столетија ја населувале Словени...“.
Стр. 177: „Во Трансилванија унијатскиот бискуп Inocentiu Micu ги бранел
романските захтеви во Соборот. Во говорот кој го одржал 1737. ја спомнал ‘влашката нација’ ама го дочекале се повици: ‘Власите се само плебс’. Тој без успех му
се обратил на Виена и папата му помогнал во борба за политичките права на неговиот народ. Бил присилен 1751. да се повлече од положбата и го завршил својот
живот во Рим...“.
Романија била само тн.словенска- унијатството си го направило своето во
одродување на тн.Словени. Следи тие да се малцинство, чиј јазик станал службен...
Стр. 397: „Во Молдавија и Влашка, кои се обединале како Кралство Романија, исто така постоело благородништво. Аристократските семејства биле грчки, а
се обогатиле со насобирање на порез во име на отоманската влада; ама после 1821.
благородништвото, вклучувајќи го и она со грчко потекло, воглавно го освоило романскиот говор и обичаите и свесно ја прифатило улогата водачи на романската
нација уз помош на потребната повесна митологија, за која се погрижила интелектуалната елите на Трансилванија со романски говор, инаку поданици на Хабсбурговците. Кратката национална револуција во Букурешт 1848. ја предводиле интелектуацлците на благородништвото со земјоделскосопственичко потекло, школовани
во Франција. Кога како последица на кримската војна настанала романската држава, водачи во процесот на создавање на новата нација била мешавина на земјосопственици, чиновници и припадници со интелектуални звања...“.
Со малцинскиот јазик во нова романска држава како нова романска нација.
Густав Вајганд,190на стр.15 пиши: „Со проширувањето на христијанството...
Кај Русите и Романците старобулгарскиот јазик бил воведен не само како црковен
јазик, туку исто така како литературен- и управен јазик и овој забележителен однос
остана до најновото време да постои, при што во Романија тек во 16. и 17. век ..“.
Па Романија била тн.домовина на тн.Словени со црковно- словенски јазик.
Бидејќи ваква била состојбата за црковно- словенски јазик, авторите лажат.
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Хенри Ноел Брејслфорд,191 на стр. 246, пиши: „Потеклото на Власите...Влашкиот јазик е автентично латински, како секој друг од романските јазици на Запад,
а на фонетски план на различни начини минал низ помалку драстични модификации. Но тој е латински јазик...Се зборува дека во северниот говор на романското
кралство, латинските зборови се помалкубројни од позајмените од словенско потекло, но таквата проценка изразува погрешен впечаток, бидејќи латинските зборови
се тие што најчесто се употребуваат...“.
Се истакна најбитното за романскиот јазик: „латинските зборови се помалкубројни од позајмените од словенско потекло“.
Па тн.словенски зборови се побројни- Романците латинизирани тн.Словени.
Никола Минов,192 на стр. 23, пиши: „Културната соработка меѓу Власите и
Романците на почетокот на XIX век во Хабсбуршката Монархија не наишле на соодветен одек во Влашка и Молдавија. Точно е, малкуте познати записи на влашки
јазик биле напишани со грчки или латински букви, а азбуката претставувала голем
проблем за романскиот читател од Дунавските кнежества, кој до 1863 година ја користел кирилицата како официјално писмо...“.
Се потврдува, црковно- словенскиот јазик и неговото писмо биле службени
и во 1863 година. Бидејќи Романија била православна, очигледен е злосторот.
Како што Романија била тн.словенска, исто така била и Унгарија.
Дејвид Аик,193 на стр. 106, пиши: „Хазарите и со ним блиско поврзани и ним
подредени Унгарци...Унгарците се номадски народ од северот со јазик угро- финско потекло…Др Nagy наведува голем број примери како би се покажала лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, староунгарскиот, и современиот унгарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на првото илјадолетие,
вклучувајќи го Arpadski kodeks и De Administrando Imperio, а 50 години водел и
сопствени истражувања. Кажува дека тука се две стотини унгарски зборови кои
доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои се блиски на
сумерските...Кálmán Gosztony, професор на сумерската филологија на Сорбона, во
Сумерскиот етимолошки речник и компаративната граматика докажал дека структурата на унгарскиот јазик е најблиска на онаа на сумерската. Од 53 обележја на
сумерската граматика, 51 се подудира со унгарскиот, во споредба со 29 нивни во
турските јазици, 24 во кавказкиот, 21 во уралските јазици, 5 нивни во семитските
јазици и 4 во индо-европските. Лингвистичка сличност измеѓу сумерскиот, унгарскиот и другите јазици го потврдиле археолошките и антрополошките докази“.194
Се наведе: „тука се две стотини унгарски зборови кои доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои се блиски на сумерските“.
Бидејќи Унгарците биле 95% тн.Словени и само 5% Унгарци, се потврдува,
сумерскиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски- пелазгискиот бил јазик на Белците.
Стр. 108: „...Хуритите, чиј јазик бил близок на сумерскиот...“.
Се потврдува, на Балканот со Мала Азија...Месопотамија...живееле Белци.
Ерих фон Деникен пиши за дивовите кои се наоѓаат не само во Библијата,
туку и Маите и Инките говорат за митовите. Првиот род што пред потопот го со191
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здале „боговите“ бил родот на дивовите. Два истакнати дивови се викале Атлан
(Атлас) и Theitani (Титан); Деникен го споменува преданието на Инките во Перу,
Тиахуанак и продолжува за богот Макемаке, со неговиот симбол јајцето! Па Тиа
(Тија) била мајката на Македон. Макемаке- двојно маке, основа за Македон=маке
дон; Деникен го наведува аргентискиот истражувач Јуан Мориц, кој утврдил дека
старото царство Квито,во јужна Америка, пред освојувањето од Шпанците, зборувале унгарски. Тој пронашол исти презимиња, исти називи на местата и исти погребни обичаи. Кога старите Унгарци закопувале мртви, нив ги испраќале со зборовите- тој ќе се качи во ѕвездата, Велика Мечка-. Во јужноамериканската долина
Квинка и Кочаскви постојат, меѓу другото, гробни хумки кои верно се однесуваат
на седумте главни ѕвезди на Великата мечка.195(Перун - н = Перу:у=бригијско,Р.И.)
Во Северна Америка монголските Индијанци дошле од Источна Азија околу
13.000 г.п.н.е., а во Јужна Америка стигнале околу 8.000 г.п.н.е. А и бели тн.Индијанци со крвна група А и традиции од Месопотамија, Египет ... и со тн.грчко писмо.
Стојан Прибичевиќ,196 на стр. 224, пиши: „Посебен овчарски род, сличен на
Власите, се Саракачаните, понекогаш наречени Каракачани. Тие се номади и живеат во низините, во колиби направени од врбови прачки. Можете да ги сретнете во
близината на Дојранското Езеро, но многу повеќе од нив живеат во Грција и Бугарија. Нивните жени, исто така, имаат истетовиран крст на своите чела и понекогаш
носат дрвени лулки, прицврстени на своите грбови, како што ги носат Индијанците
во Северна Америка своите деца...“. (Тетовирањето било тракиско=балканско, Р.И.)
Hugh Seton- Watson,197 на стр. 31, пиши: „...Унгарскиот nation го опфаќал само населението со благородничкото потекло, ама не искучиво кои говореле унгарски...“; стр. 161: „Унгарската нација, онака како што постоела пред турската победа
кај Мохача 1526, била ограничена на законите на припадници на племството. Таа
класа опфаќала нешто повеќе од 5 посто население, а вклучувајќи и голем број сиромашки луѓе кои живееле попат селани. Унгарија била повеќе национална земја, а
унгарски не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.
Унгарија била на тн.словенски простори. Унгарија со Романија била тн.домовина на тн.Словени. Бидејќи тие не се тн.словенски, тн.Словени биле одродени.
Стр. 50: „Тој процес...Најдобра европска паралела за тој процес останал
скриен на повесничарите, есте појавата на романскиот јазик, во кој еден романски
говор настанал на темел на латинското стопување со словенскиот. Во двата процеси постоеле раздобја на составното позајмување, поинтезивен во романскиот јазик
(кое било побрзо, свесно и повеќе уметно) отколку во англискиот“.198
БАЛКАНСКИТЕ ВЛАСИ БИЛЕ САМО БРИГИ=БРСЈАЦИ
Густав Вајганд,199 стр. 85, пиши: „За минатоста на овој град немаме доволно
информации оти недостауваат пишани извори, те така сме упатени на преданија.
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Ова предание општува дека Москополе е основано на почетокот на 16 век. Кај Хан
(‘Дрим и Вардар’, 292) се поистоветува овој град со разорениот град Воскоп во
Голем Девол (кој исто така се назива Воскополе), е сигурно дека се лаже. Како што
во наредните редови на овој текст ќе наведам, и понатаму уште постои местото Воскоп. Pouqneville (II, 392) наведува дека Москополе е подигнато уште во 11. век на
рушевините на еден антички град под името ‘Москес’ и дека го основале влашките
пастири и му го дале називот Воскополис или ‘град на пастирите’. (овчарите, Р.И.)
Не е потребен нарочит доказ дека овде се работи за чиста фантазија. Најпрво, влашките овчари не градат градови туку колиби кои ги називаат ‘каливе’. Освен
тоа, зборот ‘полис’ или бил непознат, оти градот не е вика ‘Москополис’ туку Москополе, а зборот ‘поле’ е со словенско потекло како што се и многу други топоними200 во овој крај, и значи равница, низина што сосем прикладниот опис настанал
во време пред него што постоел градот.201Како што веќе е наведено, градот лежи во
долината во која напролет во голем број се јавуваат треви со интензивен мирис ‘моску’. Бидејќи во минатиот век овдешниот лицеј во полн процвет се бавел со старогрчки јазик, тогаш е изненаден грчкиот облик за називот на градот- ‘Москополис’.
А сега нешто и за обликот на оваа приказна со почетното слово ‘В’, кое исто
така е јавува. Кога бев во Крушево, слушнав дека овој облик потекнува од местото
Воскоп кој лежи на ободот на брдото свртено спрема долината на градот Корча.
Денес ова место го населуваат Албанци, а порано негови жители биле Аромуни кои
се преселиле во Москополе во време на неговото процветување, при што најпрво ги
замениле називите Москополеан и Воскополеан а потоа е и создадена кованица Воскополис како ознака на местото на нивното потекло“.
Стр. 228, пиши: „Аромунските Карагуни...Пукевил, том II, стр. 152, 158, 215,
222 говори за некое племе Дасарети (Масарта) од Москополе, Перивол, Авделе, Самарине, ама ниеден човек од наведените села не знае за името Дасарети или Мосорети“. (Дасарети=Десерети=д есерети=езерети; Мосорети=м осорети=езерети, Р.И.)
Х.Р.Вилкинсон,202 на стр. 42 има наслов „Картата на Ник, Денсусиани и Ф.
Дејм, 1877“. На стр. 106 се говори за Власи: „На Власите, или ‘Македо-Романците’
и ‘Цинцарите’ како што за нив се велеше во текстот, им беше даден голем простор
за проширување (во спротивност со незначителната проширеност што им ја дадоа
Лииен и Х. Киперт) што го покриваше делот од јужна Албанија, поголемиот дел од
југозападна Македонија и Тесалија. Како додаток беа прикажани три територии на
Власи населени вон од оваа област.
Постојат пет главни гранки на Власите со кои се среќаваме во текстот, Перхебинци, Брузи, Масарати или Дасарети, и Бои или Бовини. Нивната комбинирана
сила, според авторот, изнесува 1.200.000 од кои 450.000 можеле да се најдат во Македонија, 200.000 во Тесалија, 350.000 во Епир и Албанија, и 200.000 Тракија. Овие
оценки се отприлика за четири пати поголеми од оние предадени од Лииен и Буе.
Власите според зборовите на Ф.К.Л.Х.Пуквил, а предадени од Н. Денсуинау, ‘се
втората највана нација по ‘Пелазгијците’ во Македонија“.
Се кажа: „Перхебинци, Брузи, Масарати или Дасарети, и Бои или Бовини“.
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Брузи=Бризи=Бриги;Дасарети=Десерети=д есерети=Езерети, врска со Охридско Езеро, а според Херодот во Охрид биле Бригите-тие, исто така, биле во Драч...
Нада Проева,203 на стр. 15, пиши: „Пелагонија се нарекувал северниот дел на
денешна пелагонска низија, со градовите Пелагонија (Pelagonia), Керамија (Keramiai) и Колобајса (Kollobaise).
Линкестида бил јужниот дел од денешна Пелагонија, а поважни градови биле Хераклеја (Herakleia), Никаја (Nikaia) и Бева (Beue).
Дерион се нарекувала областа по горниот тек на реката Еригон, со градовите
Стибера (Styberra), Алкомена (Alkomenai) и Брианион (Brianion).
Дасаретида се протегала на север од Епир, односно од реката Апсос и Еордаикос, а според Плиниј завршувала кај ‘дивите барбари Дарданци’. Поважни градови-Лихнидос (Lykhnidos),Евија (Euia) и Ускана (Uscana). (Ускана=уска н а, Р.И.)
Орестида го опфаќала горниот тек на Халиакмон, како и Костурското и Преспанското езеро. Поважни градови- Аргос Орестикон (Argos orestikon), Лика (Lyke)
и Батина (Batyne)“.
Бидејќи Брсјаците го имаат дативот (кому- нему со дативното у во имињата), како и трето лице завршува со т (ет=ит), Брсјаци=Бриги биле Преспанците. Па
наведеното не важи за Костурчани. Бриги биле Преспанци, Охриѓани, Корчани итн.
Стр. 62: „Со архелошките извори се проучува најстариот староседелечки
(автохтон) елемент (т.н. етнички супстрат: во Македонија,тоа се Бригите), кој секогаш се судира со новодоселениот етнички елемент (т.н. суперстрат), при што отпочнува процесот на етногенезата преку стопување-како физичко, така и културнона овие елементи. На тој начин, автохтониот елемент продолжува да живее во новосоздадениот етнос, преку кој се пренесуваат разни облици на материјална и духовна култура. Најубав пример за ова е една група надгробни споменици со антопоморфен облик од крајот на републиканскиот период, откриени во Пелагонија и северна Пајонија. Нивниот облик претставува продолжение од анепиграфските антропоморфни стели од архајско време откриени во истите области, а пак еден дел
од имињата се епихорски (домашни), од специјалистите определени како бригиски, што значи дека потекнуваат од најстариот по име познат етнички елемент во
Македонија- Бригите. Понатаму, во духовната сфера особено е индикативен примерот со топонимите, хидронимите и оронимите, кои најчесто не се менуваат, туку се
адаптираат на новиот јазик или пак се преведуваат буквално. Тоа може убаво да се
види преку примерот со името на градот Edessa, формирано од индоевропскиот
корен wed- (бриг. wed-y-),со додавање на прединдоевропската наставка -ssa; Edessa
е, значи, ‘Град на вода’, што е буквално преведено од македонските Словени: Воден (град)“.204
В + одес = водес + т = водест; водата оди=оде + в = воде + н = воден- вед...
Бригиското дативно у го имало дури и кај Ведите во Индија: Ману,Меру...Зебу итн.
„Значи, повеќе од очигледно е дека етногенезата на еден народ, како и етничката припадност на племињата (особено во пограничните области), може да се разбере само со изучување на сите етнички елементи; тие, пак, во прв ред можат да се
изучуваат врз основа на археолошките извори. Најдобар пример за тоа е прашањето
203

Нада Проева, Историја на Аргеадите, Графотисок, Скопје, 2004.
Според Херодот, на Персијците, Јонците и Дорците имињата завршувале на с. Истото било и кај
Бриги=Брсјаци: цар=Василеус=Василевс + ки = Василевски; Дукос + ки = Дукоски; Пармакос-ки ...
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за етничката припадност на Енгеланите/Дасаретите (погребниот култ, т.е. златните
маски), и на Пајонците (бронзените предмети со култна намена, т.н. ‘македонска
бронза’).
За жал, материјалната и духовната култура на најстариот етнички елементБригите во нашиов дел на Македонија не е доволно изучен, заради малиот број на
ископувања на локалитетите од нивно време. Од времето на Аргеадите, пак- освен
поединечни наоди, главно монети, и гробници од македонски тип- засега единствен
град од нашиот дел каде што имало систематски археолошки ископувања е Gortynia (Вардарски рид). Другите градови лежат под слоеви од подоцнежните периоди,
заради континуитетот на живот во Македонија од најрано време до денес“.
Стр. 80: „Меѓутоа, најновите испитувања, во прв ред на Ф. Папазоглу, покажуваат дека еден дел од овие имиња, што очигледно не се хеленски, а порано се означувале како тракиски или илирски (во зависност од тоа дали биле посведочени во
источните или во западните делови на Македонија), вусушност треба да се девинираат како бригиски; освен во Македонија, тие се среќаваат само уште во Мала Азија, заради добро позната преселба на Бригите во Мала Азија.
Ваквите имиња се посведочени уште во првата половина на III век ст.е., и
тоа не само во зафрлените краишта, туку и во срцето на Македонија, поради ова,
тие не можат да се толкуваат како облици што успеале да ја преживеат ‘македонизацијата’, или пак да се тврди дека Бригите опстојале како одделен народ сè до
римско време- како што ценат некои, пред сè грчки истражувачи. Напротив, овие
имиња недвосмислено покажуваат дека Бригите (во изворите наречени ‘македонско племе’) го сочинувале постариот слој во Македонија и дека биле една од компонентите во процесот на формирање на античките Македонци. Ова убаво може да
се поткрепи и со сродноста меѓу македонските глоси и зборовите од старофригискиот јазик, од кого досега се пронајдени речиси 250 натписи. Друг доказ за ова е и
обичајот на давање божески имиња на смртници, обичај што не е ниту хеленски,
ниту римски, туку најрано се среќава во Мала Азија- и во Македонија- особено на
територијата на пајонско- едонските племиња, а не бил истиснат ниту со хеленизацијата, ниту со романизацијата.
Треба да се каже дека Бригите, меѓу другото, се посведочени и во заднината
на хеленската колонија Дирахион во Илирија, та оттаму се јавува и одредена сродност со ономастиката на јужните Илири, т.е. ‘Илири во вистинска смисла на зборот’ (Illyrii proprie dicti)...“.
Стр. 83: „Пајонци. Во источниот дел на Македонија е посведочена групата
пајонски племиња. Исто како и за античките Македонци,и за етничката припадност
на Пајонците историчарите и лингвистите искажувале различни мислења...Хелени
...тракиско...или пак илирско потекло...За некои, Пајонците се предхеленски индиоевропојани (А. Фик, М. Будимир), а други, пак, ценат дека потеклото на Пајонците
е фригиско (В. Георгиев. В. Пајанковски). Ф. Папазоглу и Н. Проева мислат дека
пајонската група на племиња била сродна со Бригите, т.е. Фригите“.
Пеонците немале датив, ниту завршетокот т (ет=ит) за трето лице еднина.
„Пред сè, треба да се истакне дека во наративните извори Пајонците секогаш се набројуваат одделно како од Илирите, така и од Тракијците. Навистина,
Страбон еднаш ги нарекува Пајонците- Тракијци, а другиот пат ги поврзува со
Фригите (т.е. Бригите); но, ова е контрадикторно само на прв поглед. Кога пишува
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за Тракија, Страбон го употребува ова име во географска, а не во етничка смисла;
впрочем, за хеленските автори Тракијци биле дури Гетите. Пајонската ономастика
покажува дека нивните имиња јасно се разликуваат од тракиските...“.
Стр. 87: „Како и да е, погребниот ритуал и обичаите- инхумацијата во камени цисти, одделно или под тумули- како и материјалната култура во Пелагонија, се
еднакви со оние во Пајонија. Ова навестува дека станува збор за автохтон пајонскопелагонски етнички агломерат, што одамна било забележано од белградскиот археолог проф. М. Гарашанин но, за жал, останало незабележано од нашите археолози и историчари. Оваа констатација може да се поткрепи и со наративните извори.
Во Илијадата се споменува заедничкиот предок Пелагон или Пелегон; Страбон
споменува дека Пајонците се нарекувале Пелагонци; Полибиј и Ливиј запишале дека Ематија порано се нарекувала Пајонија; најпосле, Плиниј ги вбројува Пелагонците во групата пајонски племиња. Во прилог на ова, треба да се споменат и антропоморфните стели, посведочени само од дел од некогашна Пајонија и во Пелагонија, чии корени одат наназад сè до анепиграфските антропоморфни стели од архајско
време, најдени на истата територија.
Треба да се подвлече дека овој пајонско- пелагонски агломерат не се разликува само од илирскиот (различен етнички супстрат во енеолитот, како и материјална култура што во железното време сè повеќе се разликува), туку и од агломератот
во скопско- кумановската област, кој по карактер е трибалски, и каде што во железно време е посведочен и бесараби стилот (З. Георгиев). Податокот на Страбон дека Пајонците на север се граничеле со Дарданците досега не е поткрепен со археолошки извори, та најверојатно се однесува на политичка доминација на Пајонците
во периодот на слабеењето на Трибалите.
Енгелани / Дасарети. Во западните делови на Македонија се посведочени
Енгеланите и Дасаретите, за чие потекло исто така има различни мислења. Потеклото на Енгеланите биле определувани како илирско (албанските автори без исклучок, како и Ф. Папазоглу), хеленско (М. Хаѕопулос), македонско (Вејс- Вудворд, Н. Проева), и бригиско (В. Пајанковски). (Според мене, само бригијско, Р.И.)
Енгеланите (чие име во хеленските извори било прилагодени на хеленски јазик, та оттаму се познати како ‘Енхелејци’) во најстарите пишани извори не биле
вбројувани меѓу илирските племиња: тие секогаш се споменуваат одделно од Илирите. Херодот запишал дека Кадмо стасал кај Енхелејците од Теба, а Аполодор- дека војувале против илирските племиња. Свеста за разликата меѓу Енгеланите и
Илирите може да се објасни со фактот што врските меѓу Хелените и Енгеланите
биле постари од оние меѓу Хелените и Илирите.
Веќе во време на Псевдо-Скилак (IV век ст.е.), интересот на Хелените за Јадранското брег се зголемува; токму кај него Енгеланите за прв пат се вбројуваат
меѓу Илирите. Во време на јакнењето на илирската држава, односно по IV век ст.е.,
Енгеланите потпаднале под илирска власт; всушност, тоа им се случувало секогаш
кога македонската држава била слабо, но менувањата на нивниот политички статус
најпосле се одразиле и врз поимањето на нивната етничка припадност. Кај подоцнежните автори се случува преземените постари податоци да се преиначат или повторно да се толкуваат- овојпат погрешно- во согласност со новата политичка состојба. Така, споменатиот податок на Херодот за Кадмо, кај Павсанија станал податок дека Кадмо стасал кај Илирите, иако подолу авторот додава дека тие Илири по-
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рано се нарекувале Енхелејци. Податокот, пак, на Аполодор- дека Кадмо им помогнал на Енхелејците против Илирите, кај Стефан од Биѕантиј веќе е преиначен во
помош дадена на Илирите.
Објаснувањата на овие грешки е едноставно. Античките автори, особено хеленските, главно биле заинтересирани за крајбрежјето и недоволно ја познавале
внатрешноста на Балканскиот полуостров. Тие знаеле сразмерно малку, или пак воопшто не ја знаеле етничката припадност на племињата во внатрешноста: затоа, пишувале во согласност со општите поимања за разместеноста на племињата во нивно време, или пак во согласност со ним современите политички и административни поделби. Така, Стефан од Биѕантиј запишал дека Енгеланите се племе во Илирија- што се однесува на нему современиот административен поим Илирик. Често
се случувало племињата што биле на исто економско и културно ниво да бидат наречени со името на првото племе на кое се наидувало- во случајов, Илирите на брегот. Најпосле таков пример е оној со името на Хелените, кои од Римјаните се наречени Грци според името на северозападното хеленско племе Graikoi, т.е. Graeci, населени близу границата со Епир- токму на местото од каде Римјаните навлегувале
во Хелада.
Последен автор што ги споменува Енгеланите по име е хеленскиот историограф Полибиј, кој работел во Рим; тој ги споменува Енгеланите пишувајќи за борбите меѓу Филип V и илирскиот крал Скердиланда, што се водела во 217- та год. ст.
е. во областа Дасаретија. Страбон пак, запишал дека Енгеланите се нарекувале и
Дасарети, што се објаснува со фактот дека со текот на времето моќта и славата на
Енгеланите се намалила, та во римско време, наместо нивното име, се наметнало
името Дасарети, процес веројатно потпомогнат и од добро познатата политика
divide et impera.
Римските автори кои први го бележат името на Дасаретите во изворите, главно ги вбројуваат и нив меѓу илирските племиња. Сепак, Римјаните подобро ја познавале внатрешноста на Балканот од Хелените; свесни дека во провинцијата Илирик не живеат само илирски племиња, тие го измислиле поимот Illyrii proprie dicti,
т.е. ‘Илири во вистинска смисла на зборот’. Со помош на овој поим, вистинските
етнички илирски племиња ги разликувале од племињата кои биле одбележани како
Илири поради административни причини: само зашто влегувале во провинцијата
Илирик. Впрочем, и Помпониј Мела јасно ги оделува Енгеланите и Дасаретите од
Illyrii proprie dicti, а пак Ливиј, опишувајќи ги римските дејствија во 172- та год.
ст.е., јасно ги одделува Дасаретите од Илирите. Податоците на овие римски автори
покажуваат не само дека Енгеланите и Дасаретите не биле Илири туку- уште повеќе- дека Illyrii proprie dicti не живееле во охридско- струшкиот крај.
Треба да се укаже и на фактот дека во овој крај, како и во јужна Албанија,
етнонимот Илир не е епиграфско посведочен; посведочени се само имињата на одделните ‘илирски’ племиња- Дасарети, Пируси и други- што покажува дека вистинските етнички Илири живеат подалеку на север. На ова се надоврзуваат и онамастичките податоци од натписите најдени во овој дел;меѓу педесетина податоци што
досега се посведочени на настписите од охридско- струшкиот регион, само четири
се класирани како илирски, а од дваесетината во кичевскиот крај и Полог-само две,
и тоа во најширока смисла на зборот. Треба да се каже дека Кичевската котлина и
Полог до неодамна погрешно се ставаа во провинцијата Горна Мезија, спротивно
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на податокот на географот Птоломај дека овој дел í припаѓал на римската провинција Македонија. Ако се знае дека провинциските граници ретко се разликувале
од етничките граници и дека типот на откриените надгробни споменици во Полог е
различен од мезискиот, тогаш и вбројувањето на овој крај во Илирија не е прифатливо. Ако, пак, се додаде и податокот на Плиниј дека Дасаретите се протегале на
север од Епир, сè до ‘дивите барбари’ Дарданците, станува јасно дека и Полошката
и Кичевската котлина влегувале во македонската област Дасаретија. Но, и покрај
сè,во античко време сепак преовладувало поширокото, административно име- Илири. Римјаните ја познавале етничката разнообразност во внатрешноста многу подобро од Хелените; сепак, вклучувајќи ги племињата од Епир до Истра во една
провинција, наречена Илирик, токму тие го рашириле ова име надалеку на север и
најдлабоко во внатрешноста на западниот Балкан.
И во случај на Енгеланите и Дасаретите, археолошките наоди имаат непроценлива важност. Кон крајот на XX век беше откриена некропола во Синдос (Текелиево) кај Солун. Оваа некропола има капитално значење за дешифрирањето на материјалната култура на античките Македонци и за определувањето на нивната територија: имено, таму се откриени белези на погребниот култ кои не се хеленски, а
уште помалку илирски. Гробовите, како и севкупниот материјал од Синдос- во
срцето на античка Македонија- датирани во VI век ст.е., имаат непосредни и единствени аналогии во богатите ‘кнежевски’ гробници од VI / V век ст.е., откриени во
некрополата во село Требеништа (поточно Горенци), Охридско. Оваа некропола со
богат гробен инвентар (бронзени кратери, сребренми садови, златен накит, нараквици, сандали, како и златни погребни маски) се наоѓа на територијата на античките Енгелани, а поради недостигот на паралели во другите македонски области
порано им се припишуваше на Илирите. Сепак, таа има речиси идентична материјална култура со онаа во некрополата во Синдос.
Првите две златни маски од Требеништа / Горенци биле пронајдени сосем
случајно од бугарската војска, во текот на воените операции во 1918 година; се разбира, тие денес се наоѓаат во Националниот музеј во Софија. Откритието било епохално, но еднакво голема била и енигмата која се ставила пред научниот свет. Дотогаш, кај античките народи од класично време (Хелените, Тракијците, Илирите)
не биле пронајдени златни маски: единствени откриени маски биле оние од Микена, но тие биле илјада години постари и, освен тоа, се врзувале за Ахајците, чие општествено и културно устројство било сосема поинакво од она на класичните народи, вклучувајќи ги тука Хелените. И, бидејќи во тоа време античките Македонци,
со мали исклучоци, редовно биле вбројувани меѓу хеленските племиња, двете маски им биле припишани на нивните источни соседи- Илирите, чија граница сè уште
не била прецизно утврдена. Потоа, српскиот археолог Н. Вулиќ, кој започнал да ископува во 1930, открил уште две златни маски, што денес се наоѓаат во Народниот
музеј во Белград. Речиси цел век по првичното откритите, во 2002, македонскиот
археолог П. Кузман откри уште една посмртна маска, овојпат во гроб на Самуиловата тврдина на Охрид.
Веќе беше кажано дека намената на овие златни маски е погребна. Во погребниот култ кај македонските племиња, откриените делови од телото на починатиот
(лицето, дланките, стапалата) биле покриени со злато (маска, нараквици и сандали),
а на облеката или на оружјето се закачувале листови од злато, т.е. апликации. Сè
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уште опстојуваа мислења дека ваквото обложување на телото, преку Микена и
Крит, било преземено од Египет; но, кога тоа би било точно, на кој начин би се
објаснила огромната хронолошка разлика од еден цел милениум ? Најлогично, а со
тоа и најприфатливо толкување е дека маските немаат никаква врска со Египет, туку дека едноставно станува збор за конвергенција: на територии и кај народи за кои
сме апсолутни сигурни дека во дадено време немале контакт, за слични или исти
потреби и прашања биле изнајдени слични или исти решенија и одговори. Како
што во Египет со злато се обложувале телата на фараоните, во Македонија- не само
во Охридскиот регион- тоа се правело со телата на локалните владетели, пред целосното обединување на македонските племиња под жезолот на Аргеадите. Погребни
маски или златни листови се најдени и на други локалитети во Македонија: освен
споменатите во Сидос (Текелиево) кај Солун, наоди има и во Беранци кај Битола,
како и во Ајане (денес Грција), близу Гевгелија.На територијата на античка Хелада,
пак, вакви наоди досега не се пронајдени.
И другите гробни наоди сведочат дека станува збор за автентична, македонска материјална култура. Во некрополата во Горенци се најдени метални садови,
какви што во тоа време не се користеле во Хелада. Освен тоа, забележителен е и
другиот белег на македонскиот погребен ритуал- триножникот за посмртна гозба,
непосведочен кај Хелените, кои за посмртната гозба користеле легло, т.н. kliner.
Сето ова покажува дека станува збор за два посебни различни погребни обичаји;
имајќи предвид дека, освен јазикот, религијата е најважен елемент за определување
на етничката припадност, а погребалниот ритуал е еден од најзначајните елементи
на религиозната практика- јасно е дека Енгеланите треба да се вбројуваат во групата македонски племиња.
Оваа констатација е поткрепена и со архитерктурата. Во една гробница од
македонски тип, откриена во Долно Селце кај Подградец (на албанската страна на
Охридското Езеро), најдена е бронзена тока со ликовен приказ на војници со македонско оружје, што покажува дека станува збор за македонска материјална култура. Стилот, но и претставеното оружје на војниците, се разликуваат од појасите најдени со илирските области (в. илустрација).
Археолошките наводи од постаро време ни овозможуваат да повлечеме јасна линија меѓу македонските племиња (Енгеланите) и илирските племиња. Материјалната култура во долината на реката Девол (на подрачјето на Енгеланите, т.е
Дасаретите) битно се разликува од кулурата во долината на реката Шкумбина (изворното подрачје на Илирите) уште од железното време. Културната група Бубушти- Трен, од крајот на бронзеното време, е сродно со онаа во Пелагонија, а сосем
различна од онаа во илирските области: границата меѓу двете културни целини е на
реката Шкумбина. Ова е уште еден јасен доказ дека племињата околу Охридско
Езеро не биле со илирска, туку со македонска етничка припадност“.205
Овде е пренесен цел дел на авторката- ништо немало влашко и шкиптарско.
„И ономастичките изучувања покажаа дека во западниот дел на Македонија
вистинските илирски имиња се малкубројни. Како што е веќе посочено погоре, дел
205

Сепак и покрајочигледните разлики меѓу илирската материјална култура(северно од реката Шкумбина) и македонската култура (јужно од истата река) некои научници сè уште ја означуваат културата на Енгеланите како илирска, а одат дотаму што ги толкуваат како илирски дури и тумулите од
Вергина/Кутлеш, докажувајќи го со сето ава божемното илирско потекло на Македонците.
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од имињата за кои порано се мислеше дека се илирски, имаат бројни аналогии во
Мала Азија; ова покажува дека тие имиња треба да им се припишат на Бригите кои,
како и Енгеланите, се посведочени во овој дел на Македонија. Да заклучиме: во
случајот на Енгеланите и Дасаретите станува збор за бригиски, односно- по завршувањето на процесот на етногенезата- за македонски племиња“.
Власите и Шкиптарите биле само Бриги со пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Бриги. Бригите на територијата на Македонија се споменуваат повеќепати.
Освен податоците што се однесуваат на прастаро време, во изворите се споменуваат и бригиски енклави во историско време. Кај Херодот, Бригите го напаѓаат логорот на Мардониј во Македонија, а друг пат, како племе покорено од Персијците,
мораат да учествуваат во походот на Ксеркс. Страбон запишал дека Бригите живееле кај реката Еригон, а Апијан споменува Бриги во заднината на хеленската колонија Епидамност. Хесикиј го споменува градот Бригијада (Brygias), а овој податок е
зачуван и кај Стефан Биѕантиј,кој запишал дека Бригите биле македонско племе, во
соседство на Илирите. Дека Бригите се дамнешни жители на Македонија сведочи и
Херодот, кој го соопштил и името на единствениот познат бригиски крал Мида.
Најстариот податок, според кој Фригите (т.е. Бригите) се доселиле во Мала
Азија по Тројанската војна, потекнува од Ксантос (III век ст.е.). Сведоштвата на
Страбон и Плиниј, кои зборуваат за делумно иселување на Бригите од Македонија
во Мала Азија пред и по Тројанската војна, укажуваат дека Бригите, всушност, биле потиснати од последната индоевропска(т.н.дорска) миграција.206Дека Бригите се
преселиле во Мала Азија пред Тројанската војна, се гледа и од имињата на четири
фригиски водачи спомнати во ‘Илијада’, кои за злато и бронза станале сојузници на
Пријам. Има мислење дека во XVII и XVI век ст.е. Бригите се поделиле на две групи: европски, односно Мали Фриги (пајонска група), и анадолски (малоазиски),
односно Големи Фриги или Мајонци (А. Кемпински).
Податоците за иселување на Бригите во Мала Азија, каде античките автори
ги нарекле ‘Фриги’, има и во легендите. Херодот пишува за прочуените градови на
кралот Мида, синот на Гордија, што се наоѓале во подножјето на планината Бермион, а на исто место Бригите ги споменува и Страбон. Кај Марсија и Аријан може да
се прочита легендата дека човекот што ќе го одврзе јазолот на колата со која Мида
дошол во Фригија- ќе владее со Азија. Александар III логично ја поврзал оваа легенда со македонската легенда за Мида, што очигледно ја знаел.
Во бригиската група племиња, освен пајонските племиња, се вбројуваат и
Енгеланите/Дасаретите, како и едонско- мигдонската група, всушност подгрупа на
пајонската, составена од Едонци, Крестонци и Ситонци. Ова се гледа и од нивните
епонимни имиња. Така, братот на Мигдон се викал Едон, а Грастос бил негов син;
Тирсе, пак, според чие име бил наречен градот Тирса, му била внука. Етниконот
Тирсенци кај Херодот и кај Тукидид очигледно се однесува на нив. Нив, како и
Крестонците кај Атос, Тукидид ги нарекува Пелазги, барбари, притоа споменувајќи
ги и Бисалтите и Едонците“.
Овде биле Пелазги и варвари со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Археолошките извори, епихорските имиња што им се припишуваат на Бригите, а се посведочени во срцето на античка Македонија (во Пела, Бероја и Теса206

За оваа миграција,како и за причините за пропаѓањето на критско-микенската култура,има различно толкување.
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лоника), сродноста меѓу македонскиот и фригискиот јазик, како и обичајот на давање боженски имиња на смртни луѓе, покажуваат дека бригиската група племиња,
во која се вбројуваат и пајонската и едонско- мигдонската, била главна компонента
во етногензата на античките Македонци“.
Се потврдува,Полошко,Дебарско,Охридско...Драч било само бригијско. Власите биле само Бриги. Токми и затоа Власите имале бригијски=брзјачки традиции.
Овде е најбитен јазикот- Власите ги имаат сите бригиски=брзјачки гласови.
Соња Зоговиќ207пиши: „Од овој период, па понатаму низ историјата, територијата северно и јужно од реката Шкумбин (Шкумбија) ќе претставува демаркациона линија, над и под која ќе се формираат и развиваат посебни етнички заеднициво споменатиов период, јужно бригиско/фригиската, а северено, илирската.
Без оглед што двете групи им припаѓале на Палеобалканците, за време на
несметаниот период на формирањето и развитокот, од раното, преку средното до
доцното бронзено време кога на историската сцена ќе се појават нови етноси, протобригите, протоилирите и останатите етноси имале можност да се дооформат на
наведените простори вткајувајќи ги во сопствениот развој заедничките, донесените
и стекнатите културни придобивки и постепено суптилно издиференцирајќи се меѓу себе да станат препознатливи и различни за другите. Наоѓајќи се на периферијата на микенската цивилизација и далеку од влијанието на Балканско- долнодунавскиот комплекс, овие етноси и култури не останале имуни на нивните влијанија, а
потврда за тоа е антрополошкиот тип на населението од бронзеното време на Балканот кој е доста хетероген и со јак автохтон супстрат.
Континуираниот развиток на бригијскиот етнос продолжил и за време на доцната бронза и преодниот период, кога е забележана поголема нивна концетрација
во ‘југозападните области на Охридското и Преспанското Езеро, во областа на Девол, Пелагонија, северозападна Грција и Епир’,208 за да по втората половина на 8.
век пред н.е. започне нивното напуштање на Балканот и преселувањето во Мала
Азија, а оние кои ќе останат, во следните векови ќе бидат потиснати од своите
огништа со експанзијата на Илирите и Македонците.
На примерот на Бригите и останатите Палеобалканци може да се следи патот на раселувањата во опсег на раното до доцното бронзено и раното железно време. Бригите, како и поголемиот дел од ним сродните етноси на Балканот, обично за
соседите, станувале интересни во фаза на консолидацијата кога се оцртувала нивната етно- културна физиономија одвојувајќи ги на тој начин од соседите и нагласувајќи ја нивната посебност во однос на сите останати.
Етнички, територијата на античка Македонија не била хомогена ни во периодот на 6.-4.век пред н.е. за што говорат и Тукидид и Страбон кои наведуваат дека
племињата во Горна Македонија, кои се вбројувале во македонски, се уште имале
статус на сојузници и сопствени династи. Ширењето на македонските племиња започнало уште за време на претците на кралот Александар I (498-454) и продолжило
и за време на неговите потомци.
207

Соња Зоговиќ, Појава и создавање на нови етноси во периодот од 3. милениум пред н.е. до средината на раниот среден век во југозападниот дел на Балканот, Етнолог 9, Скопје, 2000, стр. 39.
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Петровна Е. Н.д.,66.Авторот посебно ги нагласил резултатите од археолошките истражувања кои
покажуваат единство во однос на културата, начинот на погребувањето и мат геометериски сликаната керамика, одлики доволни за издвојување на бригискиот од останатите етноси. (с. 45).
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За време на долготрајното живеење на бригискиот етнос на наведените простори, како што впрочем беше нагласено и порано, тој не останал изолиран туку
напротив одржувал блиски врски со соседите, што може да се следи преку трагите
кои овој етнос ги оставил во повеќе палеобалкански јазици.
Она што беше забележано за Бригите, важи и за Илирите. И тие се формираат на Балканот, на просторот северно од Дирахион (Драч), по долината на реката
Мати, без оглед што и овој етнос при формирањето поминал низ повеќе фази....“.
Власите потекнувале од просторите на Бригите- западно од Охридско Езеро.
Власите во Македонија биле дојденци од Москополе-од поим Московити:
Во книгата на Мавро Орбин стои: Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонците, меѓу кои се родил Филип, татко на Александар
Велики. Ова место доволно јасно го открива времето и менталитетот на писателот
кој го лансирал Еремиј Русо. Според Јустин,Македонците биле еден пелазгиски народ. Пак, Епир бил според македонскиот крал Пир-Епирците со тн.словенски јазик.
Бригите209 живееле во ... Преспа,Охрид и Албанија.Бригите или Мосичаните
(Мосхинети=Московити), види Гревс 83 и 1, кој ги наведува Цицерон и Овидиј, со
етноним Мосинки.Руски грб со Св.Ѓорѓија коњаник-тој станал коњаник во Бригија.
Власите говорат, во Корча, Москополе...Охрид...Крушево биле влашки куќи.
Во Пакистан Македонците не познаваат никакви Словени и Власи, а тие биле само
Бриги со исти градежи, носии, ора, интрументи... со јазик со бригиски зборови.
ВЛАСИТЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ
На Балканот се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Макс210 Фасмер211го наведува Епир. Тој во областа Јанина најдува 334 места
на словенски јазик; област Арта 50; област Превеза 34; Акарнаниа- Етолиа 98; Јонски острови- Керкира (Крф) 11; Леукос 4; Кефалениа 3; ...Еуританиа 48; Тесалијаобласт Трикала и Кардица 122; област Лариса 38; Фтиотис 55; Магнезиа 15; Еубоиа
19...Фокис 45; Беотија 22; Атика 18... Коринт 24; Арголис 18...Ахаиа 95; Елис 34;
Трифила 42; Аркадиа 94; Месениа 41; Лаконија 81; Крит 17; Македонија 116; Лерин 165; Пела 94; Солун и Калкидики 152; Серес, Нигрита и Демир Хисар 111; Драма и Кавала 92... Тракија- Ксанти 9; Марица 11; Адрианопол 10; Кирк Килиса 5; Раидестос 11; Галиполи 4 итн.(Ненаведените биле еладски-Елада била Пелазгија,Р.И.)
Се потврдува, на наведените простори имало тн.Словени. Нивниот јазик бил
само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов. Па следи да се заклучи само
едно:Еладците и Епирците(Власите и Шкиптарите)биле само одродени тн.Словени.
Ј.Г. ХАН,212 на стр.73, пиши: „Според овие особини на карактерот на Албанскиот...Ако Албанската приказна на овие брѓани е вистинска, која вели дека Словените биле стари жители на оваа земја а Албанците помлади дојденци...“.
209

Страбон запишал дека Бригите живееле кај реката Еригон-таа поминува низ Пелагонија.А Апијан
пиши за Бригите во заднината на хеленската колонија Епидамнос. Хесихиј го споменува градот Бригијада (Brygias), а овој податок е зачуван и кај Стефан од Бизантиј, кој запишал дека Бригите биле
македонско племе,во соседство на Илирите.Дека Бригите се дамнешни жители на Македонија сведочи и Херодот, кој го соопштил и името на единствениот познат бригиски крал-Мида: д=т Мита/о.
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Пренесено од Ристо Ивановски, Грците- одродени Склавини и Словени, 2004, Битола, стр.42.
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Max Fasmer, Die Slaven in Griechenland...der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1941.
212
Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардар, Београд, во Државната штампарија, 1878.
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Следи топонимијата на Епир (на Власите и Шкиптарите) била тн.словенска.
Бранко Вукушиќ213 пиши: „Албанија...Во поново време, користејќи ја германската теза за Словените и немарноста на словенските историчари, кои се одрекуваат на својата предримска минатост, се јавуваат сè повеќе дела на албанските
историчари со тезата дека Албанците се директни потомци на Илирите. Тоа тешко
наидува на прифаќање на званичната историографија вон Албанија. Салинас,214 на
пример, сматра дека Албанците и Словените имаат исто потекло...“.
Стр. 218: „Ќе биде големо изненадување за нашите пријатели Албанци. Во
дополнителното издание на ‘Хомеровата слепа публика’ докажувам дека многуте
албански топоними се со словенско потекло, што повеќе дека и Албанците водат
потекло од Словените, така да нивната теорија за тоа дека се народ со несловенско
потекло буквално ќе биде смешна, како некој би тврдел дека патката потекнува од
тигар.
Густав Вајганд,215на стр. 35 пиши: „Аромунот...Тоскишкиот овчар и Паликарите напротив го посматраат Аромунот како рамноправен брат...“. (Епирци, Р.И.)
Г. Вајганд,216 стр. 92,пиши: „Сум бил срдечно примен кај наставникот и
Папа Харалампије, синот на челникот Анастас Никола Буламаче217од Пљаса. Шеесетгодишниот Буламаче е еден крепок, стамен човек кој умеел да ми пружа најдобри информации за сите односи со Аромуните, со обѕир дека уз своето стадо ја
прокрстарил целата земја од Охрид до Мисолонгија, од Јадранското до Јонското
Море. Издржал многу крвави битки со грчките пастири, кои се водени заради подобрите пасишта,ама со Албанците живеел во најдобро разбирање.‘Vlach edhe Schkjip
vla’ (Власи и Албанци браќа), важи кај Аромунот и Албанецот, те поради тоа Грците ги називаат Аромуните Албанија, а посебно, Фаршеротите: ‘Авранито-власи’ “.
Се наведе челникот на Власите. Па тој поим челник бил само тн.словенски.
Бидејќи Шкиптарите и Власите биле Епирци, а Епир бил според македонскиот крал Пир, а како провинција Епир ја внел Нерон, Епирците биле одродени тн.
Словени. Ова се потврдува и со доказот што нивните јазици ги содржат сите бригиски=брзјачки гласови, кои не постојат во коине и латински. Бидејќи авторите пишат, тие биле со различен степен коинизирани и латинизирани, тие биле и останале само одродени тн.Словени. Ова се потврдува и со сета оставштина на Ѓорѓи Кастриот, тн.Скендербег, која била 100% тн.словенска- до 1767 година ништо нивно.
Македонците биле први со своите говори. Па таков бил и Марко Теодрович.
Стојан Прибичевиќ,218на стр.124,пиши: „Долго време...Така Марко Теодоровиќ отпечатил буквар во 1792 во Виена, прв на македонски- словенски јазик...“.
Па Марко Теодорович издал прв буквар на македонски говор на Балканот.
Македонскиот говор од Разлог бил пелазгиски, а варварски=пелазгиски=тн.
Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик. Следи Пасоф да пиши Илијада била пишана на словенски јазик. Грчкиот лингвист Чулкас пиши, Славо- Македонците од
Лерин говореле Ран- хомеров јазик.Не случајно, Критјаните во 1913 година со свој213

Branko Vukušić, O trojanskato- slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003, стр. 189.
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от тн.Хомеров јазик сакале да се приклучат кон Бугарија со јазик од говор на Варна, но не еладскиот јазик прифатен од Цариградската патријаршија во 1868 година.
Григор Прличев пишел на коине, а своите ученици ги терал да пишат само
на брсјачки.Брсјачкиот219 го има-л дативот со дативното у кој се најдувал во Индија
(Ману, Меру...Зебу), Кина (Бату- кан) и Јапонија (Аину + в + л + к =влакину- тие се
влакнати, а власината се влаи=влаји). Прајазикот на белата раса во прво лице имала
-м (сум), второ лице -с (си) и трето лице -т (ет=ит- одет=одит, молет=молит...). Со
ова се објаснува, брсјачкиот бил од постледено доба-Птоломејци пишеле битолски.
ВЛАШКИОТ ЈАЗИК НЕ БИЛ НАРОДЕН ПЕЛАЗГИСКИ ТУКУ МЕШАН
Г. Вајганд,220стр.28, пиши: „Овде по прв пат го слушнав дијалектот кој кратко ќе го наречам ‘мегленски’. Луѓето овде својот јазик го називаат ‘влашки’ исто
како и Власите на Истра, додека останатиле на Балканот говорат ‘аромунеште’...“.
Стр. 29: „На моите прашања за песните и бајките, ме упатиле на ‘влашкиот’
учител, на ‘грчката школа...место Тушин...Во Влахомеглен. Одма го пронашле учителот а тој, навистина, ми ја рецитирал една подолга песна која изгледа ја слушнал
од својата баба. На фанстатичен начин песната го прикажувала како Римјаните дошле во Дакија и во Турција. Јазикот на песната бил мешавина на дако-романски и
овдешниот диалект. Набрзина признал дека тој е лично составувач на оваа песна.
Подолго време бил во еден романски манастир на Атос и таму го научил романскиот јазик и историја“.
Стр. 70: „Најпрво го пратевме патот кој води за Авлон...Некои 15 минути
после мостот, во правец североисток, го приметивме аромунското село Душник...“.
Душник е тн.словенски поим. Власите велат, тие биле Пелазги- тн.Словени.
Стр. 83: „Во Москополе исто така се најдува една библиотека за која сум
слушнал доста пофалби. После чести молби за дозвола да ја посетам, конечно таму
ме одвеле. Библиотеката е сместена во една соба покрај црквата св. Никола и во неа
има 2000 томови на грчки, латински и германки јазик. Поголемиот дел потекнува
од овој век и се печатени во Виена и Лајпциг. Има и нешто постари изданија на грчки и латински класичари од Венеција, ама ништо од сè ова не е од нарочно значење. Бидејќи и понатаму се распрашував, ми е речено дека овој книжевен фонд го
поклонил баронот Сина од Виена на својот роден град Москополе пред 30 години“.
Се наведе „2000 томови на грчки, латински и германки јазик“- без влашко.
„Во соседната црква се чува едно мошне убаво Евангелие на пергамент кое
има мошне голема сличност со оние Евангелија од црквата Св. Марија во Берат.
Обете се со понов датум.
Од далеку поважен интерес за мене биле оние книги кои самостално се печатени во ова место во текот на минатиот век. Печатницата е најдувала во добро за219

Македонските преродбеници пишеле на свои говори кои се разликувале од бугарскиот јазик- говор од Варна. Следи песните од зборникот на Миладиновци се многу поблиски до денешниот македонски литературен јазик, на кого пишувал и Григор Прличев. Па Прличев дури во еден свој напис
и се самокритикувал за своето слабо познавање на бугарскиот литературен јазик: „Бјах, като и днес
оште сам, слаб в блгарскија език“.Кирил Пејчиновиќ неговиот дијалект го ословува како „прост јазик“ (во смисла дека не е црковнословенски, туку народен-односно јазик што го зборува „простиот“
народ...). Тој „прост јазик“ на „простиот“ народ е основа вулгар=волгар=волг ар: Volk=фолк=полк-а.
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чуваната зграда покрај Св. Јован Теолог. Таму ми покажале десетина добро зачувани книги кои со дел не се користени и содржат литургии кои се чуваат за време на
славата во чест на светците.221
I Во Охрид: 1.- грчки наслов, 2.- Богослов Св. Серафим од 1740, кај господинот Анастас Бодлија, 3.- Богослов Св. Климент од 1742 во црквата Св. Климент.
II Во Св.Наум: 1.- Богослов Св. Наум, 2.- Богослов Св. Климент, 3.- Богослов 15 маченици, 4.- Богослов Св. Еразмо, 5.- Богослов Св. Јован, 6.- Богослов в.
Никодема, 7.- Богослов Св. Седмица од годината 1740- 42“.
Секако, и на македонскиот црковно- словенски јазик,кој бил само пелазгики.
„III Од Москополе: Горе наведените книги од година- 1744.
Изгледа дека главната активност на оваа печатница се одвивала измеѓу 1740
и 1744. година. Не ми се познати ни пораните ни подоцните изданија. Од печатарските машини и типови слова нема ништо повеќе. Изгледа дека сè е пренесено во Св. Наум ама таму не можев да најдам траг“.
Москополе му припаѓал само на Охрид, не на Цариград, никако на Ватикан.
„Воопшто не е тешко да се разбере како било можно во Москополе- сред Турција минатиот век, воопшто можела да се најдува ваква печатница, со тоа што ако
се знае дека овде цветела само трговијата отколку посебно науката. Овдешниот лицеј бил најпознат за целото полуострово и од него излегувале луѓе, како што се научник Халкеус на кому му се припишува издавањето на богословот на Св. Наум од
1695. година во Венеција, понатаму, Даниел автор на познатиот четворојазичник
‘Вовед во науката’, монахот Грегориј- автор на сите познати изданија од Москополе; Мандук- Бискуп од Касторија; Јоасаф- Охридски Патријарх на кому богатите
влашки трговци му поклониле раскошна круна изработена во Венеција (која уште
секогаш може да се види во манастирот Св. Климент во Охрид); Кавалиотис- автор
на аромунскиот речник кој е одржан заблагодарувајќи му на Тунман, итн. Врв на
овој лицеј паѓа во годината на почетокот на минатиот век. Најверојатно е затворен
околу 1745. годината, ама поново отворен веќе 1750. година, издигнувајќи се од првото процветување кое траело сè до првото уништување на градот 1760, после што
го изгубил својот поранешниот сјај и продолжил само да животари. Тренутно, постоечките школи се одредени да вршат хеленизација на населението. Во функција
на наставничкото особје е вработено: 2 учители со 8 ученици, една учителка со 30
ученици и една воспитачка за претшколска возраст...“.
Москополе со својата Корча (Горица) им припаѓале само на центарот Охрид.
Охридската архипепископија била укината 1767 година- па под Цариград.
Стр. 86: „Меѓутоа, оваа желба не се исполнила. После првото разорување,
кое е пратено со одењето на богатите трговци во Виена и Венеција, уследило ново
1788. година а под водство на Али- паша и неговите варварски и похотни хорди потполно е разорен и последниот траг на некогашната благосостојба“,
Стр. 109: „Гребена брои 80 турски, 120 грчки и 20 аромунски куќи...
Фуснота 13: „Од Грците, најголем дел чинат такавиканите ‘Копачари’, те.
Аромуни кои се одрекле од својот јазик во корист на грчкиот ама затоа ја зачувале
својата носија и обичаји. И во денешниот грчки дијалект се присутни многу аромунски зборови, како: оаие, пидукљу, шопут, итн., а и нивниот изговор уште секогаш
потсетува на аромунка интонација. Освен тоа, се присатни гласови: ш, ж, ч, џ, па и
221
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â. За голем број села со сигурност може да се тврди дека некогаш биле аромунски,
оти родбинските односи измеѓу нив во потпочност се зачувани, на пример во селата: Лавда, Липиница, Шарганљи, Кипурјо, Вудинско и во многу други. Од тоа последно место води потекло и таткото на умрениот Обеденар. Ова подрачје Копачара се простира од Самарина преку Гребена до северната граница на Тесалија и од
Шатиста до Крање. Називот ‘копачар’ е збор со словенско потекло и значи ‘копач,
земјоделец’ наспроти номадски овчар и занаетчија кој баш поради своето сељакање
дошле под влијание на Црквата и школата и со тоа се асимилирани. ‘Копчарите’,
значи, ипак го зачувале својот јазик“.
Власите биле само одродени тн.Словени со сите македонски гласови и ѕ, темен вокал, Вукови гласови, бригиското=брзјачкото дативно у- ги нема во латински.
Стр. 113: „Ама на ова уште не е крај...Трикали, Лариса и Волос...Шеску, Бахче и Алимериа во близина на Волос...“.
Името Власи било само според едно: Велес=Волос само тн.словенски бог.
Р.Кавендиш и Т.О.Линг222 пишат: Словенскиот пантеон- Велес или Волос
бил бог на роговните животни. Ова име се споменува во 10 век во руските списи.
„Во христијанството тој бог се појавува како византиски св. Блаж, кој на словенски
се нарекува Влас или Влах. Тој до денеска е заштитник на добитокот“.
Бидејќи поимот Влас или Влах (Влав) означувал овчар, значи само овчари,
Власите не можеле да бидат било каков народ со свој јазик- овчар било занимање.
Па Власите (овчарите) живееле во Бригија биле Бриги со свој челник, душник итн.
Г. Вајганд,223стр. 115, пиши: „Кога дошло до ширење на националното чуство меѓу аромунското население, попот, кај кого одседнав, сакал да пее на аромунски јазик во црквата. Кога тоа владиката му го забранил, стапил во врска со Римската Црква и посакал да го прими како унијат. Кога се вратил во Периволи одма го
свикале во Гребен пред суд. Се упатил без страв, ама е притворен и му е испорачан
на владиката кој наредил да го одведат во манастирот Св. Дионизиј кај Забаре на
Халиакману, каде три месеци е држен во заточеништво, обавувајќи кметски работи
и добивајќи најлоша храна. Дури му се заканувале со смрт (бил три дена во затвор
во една цистерна) во колку не го призна авторитетот на Патријархот. Му успеало
да му испрати едно писмо на пашата во Сервија. Со неговото посредување и залагање на австрискиот конзул во Битола му е издејствувана слобода така сега во Перивол може да го чита Евангелито на аромунски јазик и повеќе не мора да му се
плаши на владиката. Ипак, само еден мал број жители дозволил унијатење. Периволи ипак е едино меѓу аромунските села каде постои мала унијатска заедница. Од
друга страна, во Охрид постои една аромунска заедница која не го признава Патријархот, туку Егзархот- поглаварот на Бугарската Црква“.
Грци припадници на Цариградската патријаршија и Бугари на Егзархијата.
А и Романи со Романовска црква и романски јазик-дури унијати од Ватикан.
Стр. 123: „Порано сета Загора била аромунска. Ама влијанието духовно, посебно поради фанатичната загриженост на некој Комза, е овозможен продор на грчкиот јазик во семејството. На луѓето им е говорено, измеѓу останатото, на драгиот
Бог да му се обраќаат само на грчки јазик оти Богот го користи аромунскиот само
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тогаш кога разговара со ѓаволот. Свој допринос на ова му пружиле лекарите и учителите како хеленизацијата би продолжила и продлабочила“.
Само коине на Цариградската патријашија и романски на Романската црква.
Стр. 125: „12. Мецово (ар. Минчу) и пут за Јањину (1. 3. ноември)“
Фуснота 14: Аромунски назив на ова место не смее да се поистовети со името на италијанската река „Mincio“, туку најверојатно настанал од словенскиот збор
‘МАЧОВО’ = Мечка...“. Следи ништо немало влашко што не би било тн.словенско.
Стр. 126: „Жителите воглавно се бават со сточарство а мошне малку со земјоделство и посредуваат како кераџии измеѓу Епир и Тесалија...Од ова богатство
исто така се издржуваат наставниците и школите. Првобитно било замислено овде
да се подигне и еден ‘политехнукум’, ама од подозрењето на турската власт не дале
довола така целата замисала се преселила во Атина, каде му е и местото уз останатите раскошни градежи. И овде и на другите места богатите луѓе се предани на хеленизмот и работат за него. Покрај тоа и покрај школите кои постојат веќе со години, грчкиот јазик уште секогаш не продрел; масата на населението и богатите не го
прифатиле, тие говорат аромунски, и има доволно постари жени кои вооошто не
умеат да говорат грчки.
Изгледа дека недавно е отворена некоја романска школа, ама сумњам дека
таа ќе успее да освои чврсто тло“.
Коине не бил народен јазик, и затоа народот него не го познавал. Исто било
и за латинскиот- двата биле само мртви јазици. Школи отворале само Цариградската патријаршија и Романската држава со црква- еладски јазик само од 1868 година.
Стр. 129: „Во овој град (Јанина, Р.И.) има еден или повеќе локали...публика
составена од христијани и муслимани. Тие се само во мала мера биле вични со грчки јазик, живееле изоловано во една изнајмена куќа и за неколку недели намерувале да одат понатаму- на Крф“. (Крф=крв, Р.И.)
Се говори христијани и муслимани со трговски тн.византиски јазик коине.
„Жителите на овој град со жива трговија со состојат од Грци, муслимански
Албанци и Турци и бројат околу 17.000 души. Јазикот на споразумевање е грчкиот
со кој говори добар дел муслимани во своите семејства.
Ми покажале како куриозитет еден муслиман кој припаѓа на сектата дервиши и кој освен својот широк капут немал ништо повеќе на себе, а лутал по улиците
на градот како просјак служејќи за веселење на младежот.
Во нешто повисок дел на градот, кој се вика кастрон, живеат еден број шпански Евреи. Аромунскиот елемент мошне слабо е застапен, има одвај 50 семејства.
Најбогатите граѓани се аромунски трговци Парески и Мекјо, чии деца повеќе не се
вични на аромунскиот јазик. Сите филигрански работници како и неколку чевлари,
седлари и бакалини се луѓе од страна кои се доселиле ваму од Мецова и Сиракуа“.
Бидејќи влашкиот не бил народен, тој дома не се говорел и затоа децата него
не можеле да го научат. Библијата била пишана на сиријски арамејски јазик, а Евреите говореле шпански од 15 век-дотогаш немало влашки јазик.Во тој век биле важни само коине и латински. Со нив можеле да се одродат Власите од 1767 година.
„Додуше, овде постои една романска гимназија, бар самите себе си така ја
викаат, со три наставници и 22 ученици, ама сите ученици од страна, тоа се аромански деца овчари кои во оваа школа пронајдуваат стан и храна. Имотните Аромони од Загора и од Мецова ги испраќаат своите деца во грчките школи од времето
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на процветувањето на гимназијата од Москополе, и во неа покрај 500 ученици, се
најдувале и 50 Аромуни. Ова ми го соопшти директорот на школата кој е школуван
во Минхен, а инаку Бугарин од Серез. Овој господин бил доволно поштен да ги нарече Власи, што инаку не е случај со грчката страна која се устегнува да го користи
овој израз, туку тие ги називаат ‘влахофонски Хелени’.
Воопшто земено,односот измеѓу аромунски наставници и грчкото население
не е така непријателски заоштрен како во оние области во кои нема Грци, туку постои само грчка партија, како што е случај со Битола, на пример. Таму наставниците немаат пристап во семејството со другчие расположение, додека овде не се одвива само љубезен однос, туку и пријателски. Узрокот на ова е веројатно процената
дека аромунскиот елемент во Епир повеќе не може да го загрози грчкиот“.
Се говори за влијание на Цариградската патријаршија само по 1767 година.
Стр. 144: „За мене било мошне интересно поблиску да сознам за населението на Трикала,која во Средниот век била главен град на државата ‘Голема Влахија’.
Еден грчки извор (Николаус Георгијадес, ‘Тесалија’, Атина, 1880. год.) наведува
податок од 12.000 души од кои две третини се Грци, една третина Аромуни кои водат потекло од влашките села на планинскиот венец Пинд. Тој додава дека овој број нараснал зима на 18.000, кога дојдат горштаци. Моите нахнадни истражувања,
меѓутоа, во битно го менува овој резултат, уз изузеток вкупниот број. Ова истражување го спроведив кај мноштво особи кои им припаѓаат на различните националности. Очигледно Георгијадес го сврстил аромунското население кој овде тренутно се настанило во грчко, без обѕир дали тоа се занаетчии или трговци кои потполно го заборавиле својот мајчин јазик или пак говорат со некоја одвратна мешавина на грчки и аромунски јазик (како на пример крчмарот кај кој отседнав), или
дури се чуствуваат како Грци. Да не е така, Георгијадес не би можел да го изведе
нивниот број на 8.000, што две третини од 18.000, ова би било повеќе погрешно.
Вистинските Грци те. оние чии претци исто така биле Грци, овде нема повеќе од
600 семејства, што, воостанатото, е потврдено од грчка страна, што значи бројката
од 3-4000. Останатите, такавикани ‘Грци’ се хеленизирани Аромуни и Албанци“.
Грци само припадници на Цариградската патријаршија- само црковен народ.
Еладски јазик немало сè до 1868 година-немало еладски народ.Исто така, и влашки.
Се кажа: „без обѕир дали тоа се занаетчии или трговци кои потполно го заборавиле својот мајчин јазик или пак говорат со некоја одвратна мешавина на грчки и аромунски јазик“.
Овде се говори за Власи „занаетчии или трговци кои потполно го заборавиле својот мајчин јазик“. Значи, не за етнички народ- „занаетчии или трговци“.
Власите не биле етнички народ туку само „занаетчии или трговци“. И затоа
тие „го заборавиле својот мајчин јазик“. Бидејќи тој бил само после 1767 година, по
укинување на Охридската архиепископија со македонски црковно- словенски, тие
„говорат со некоја одвратна мешавина на грчки и аромунски јазик“. Со тоа што до
1868 година Цариградската патријаршија не го прифатила еладскиот јазик, кој бил
само со реформа на коине,никогаш немало еладски народ.Истото важи и за влашки.
Еладците говореле само варварски=пелазгики=тн.словенски јазик- не коине.
„На основ една званична статистика, од пред неколку години, произлегува
дека Аромуните од Македонија (кој ваму дошле да би презимиле) го наведувале грчкиот како мајчин, а не аромунски, што ми го потврдил добар број такви аромуни.
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Сигурно дека најголемиот дел на населението му е аромунски, дури иако се земе во
обѕир само оној нивни број преку летото. Селата Периволи, Самарина и Крања
емитуваат зима по 200 семејства, а ваму доаѓа голем дел на населението на Аспрапотамос. Како што е наведено, освен Аромуни и Грци, постојат и турски поданици,
потоа 200 шпанско- еврејски, 200 бугарски и албански семејства. Според тоа, аромунското население има најмалку 6.000 души, што е бројка која зима се двостручува. Јазикот на општествената средина е грчки, иако Грците ги вбројуваат Аромуните по настроеноста како свои, тогаш навистина потполно е во право. Воопшто не е
необично дури ден денешен жителите на Пертулија, Ндесија, Пире, Крања (воопшто земено најголем број села кои лежат на грчко тло) говорат со јазикот кој врви
од грчки зборови и потоа, одеднаш, сред реченицата настават со својот јазик. Ама,
процесот на хеленизација незадрживо продолжува во Тесалија и не е далеку времето кога само уште сточарите и кераџиите, кои доаѓаат во контакт со Аромуните на
турскиот терен, ќе говорат со влашки јазик“. (Фуснота 15)
Хеленизација со Александријскиот и тн.византиски јазик коине-мртов јазик.
Влашки јазик бил мешан и ќе остане јазик уште на „сточарите и кераџиите“.
Фуснота 15: „На ова место споменуваме уште само една Георгијадесова заблуда. На страна 290, неговата книга за ‘Тесалија’, наведува дека Трикала е еден од
малкубројните градови кои со текот на вековите го зачувал своето име. Порадо би
сакал да знам како може да се објасни претворувањето на обликот ‘Трикке’ или
Трикка’ во Трикала ? Па откаде доаѓа наставакот ‘ла’ ? Аромунското население воопшто не го назива овој град ‘Трикала’, туку ‘Таркало’ а и тоа е еден словенски
збор во значење ‘круг, коло’. Во тоа дека во грчките усти ‘Таркало’ постанало
‘Трипкало’, при што на ова може да му се придодаде и турскиот облик ‘Трихала’,
нема ништо поупадливо, без обѕир на сличниот збор ‘сала’ (леса), оти по народната
етимилогија, местото имало значење ‘трипати убав’. Најпрво, овој град под тоа име
прв пат го споменува Ана Комнена уште во 12 век, значи во време кога словенската
миграција веќе попуштала на овие простори. Власите кои после Словените се спуштиле од Север и кои знаеле словенски јазик, го презеле едноставно овој збор и го
зачувале до денес. Оној кој не е убеден, нека само фрли поглед на Голцовата карта
и селото Трикала и селото Трикала југозападно од Верија кое на идентичен начин
го зачувала своето име и кое нема ништо заедничко со називот ‘Трикке’ “.(тркало)
Па сè било тн.словенско, а тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.
Хомеров=тн.Платонов јазик на кого говореле и Римјаните. А коине бил од 300-та
г.п.н.е. и латински од 240 г.п.н.е. Бидејќи нема ниеден материјален доказ/наод дека
некогаш имало преселби на Словени северно од реката Дунав, а никако од Заткарпати, секој оној кој било каков пронајде да му се додели Нобелова награда- и друга.
Се наведе, коине и латински не биле народни и затоа само мртви јазици. Римјаните говореле тн.словенски и Романија била тн.словенска.Па само тн.словенско.
Стр. 150: „Меѓу професорите пронајдов двајца Аромуни: филологот, г. Пантесидис од Крушево, кој зазема мошне влијателно место на Универзитетот, а узгред да биде речено, ја подучувал новогрчки јазик и сестрата на нашиот цар; и професорот по историја г. Спиродон Лампрос, роден на Крф, каде неговиот татко пронашол прибежиште од Каларита. Обата господини ги завршиле своите студии во
Германија и уз веќе познатиот талент на Аромуните за странски јазици, во потполност завладеале со германскиот јазик“.
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Во предговорот, стр. 1, Г.Вајганд пиши: „Овој I том на моето дело за народот Аромуни содржи извештаи за патувањето кое го презедов во времето од 30.
април 1889. до 24. мај 1890. година по Македонија, Албанија, Епир и Грција...“.
Следи „новогрчки јазик“ бил по 1868 година. Значи, во 1889 и 1890 година.
Стр, 155: „Градот бил опколен...Марко Боцари со своите јунаци од Сулија...
Омер Паша Вернон одлучил да го заземи градот со лукавство, а не со сила. Се повлекол со својата војска. Кога, на Божиќ, христијаните се собрале во црквата да би
се заблагодариле за ослободувањето од непријателот, Турците одеднаш се појавиле
на јуриш да го освојат градот, и тоа би им успеало да немало еден монах во клисурата кој на време ги видел, побрзал кон градот колку нозете го носеле и им алармирал на бранителите.На овој начин градот ја избегнал претечката зло коб“. (Фн.16)
Фуснота 16: „Делото на овој монах од клисурата го овековечил еден Аромун
од Сиракуа во својата песна која ја наведува Константин Кристали, Атина 1890. година. Јазикот кој е користен во ова дело е мошне интересен за филолозите, бидејќи
се сматра изворно народен. Нажалост, овој талентиран, млад автор недавно умрел“.
Ако би имало влашки јазик тој би морал да биде со мноштво говори, со свои
докази не последните векови туку наоди од првиот милениум нова ера како што е
со тн.словенски говори. Па за влашкиот јазик нема докази/наоди, тој бил само на
тн.словенски простори, како случајот со „изворно народен“, македонски Меглен ...
Густав Вајганд,224на стр. 49, пиши: „...Челник...“- тој бил влашки. Па тој го
употребувале античките Македонци,кој до денес е македонски.Значи, тн.словенски.
Г. Вајганд,225 на стр. 156, вели: „Родовското устројство на челникот порано
било распротрането готово секаде ама се повеќе и повеќе се распаѓа во корист на
самостојните семејства. Па ипак, ваквото устројство може уште секогаш да се пронајде кај номадските Аромуни- Фаршериоти и се залувало во одредена мера.....
Челникот има од 20 до 200 семејтва, под себе (Фаришериотите кажуваат ‘зад
себе’) кој е нивни неограничен господар...Челник. Исто така, челникот ги плаќа сите порези, царина и останатите принадлежности...“.
Власите биле Пелазги. За Јустин Македонците биле Пелазги. Па тн.Словени.
Стр. 158: „После вечерата, која се состоела од јагнешко испечено на ражен,
поседнавме во голем круг. Се пеени аромунски песни кои со најголем дел веќе ми
биле познати. Сум запишал некои кои со најголем дел не ми биле познати. (Споредиете со ‘Аромуни’, II том, стр. 174) каде исто така било збор за особеностите на
тамошниот дијалект. Тогаш челникот наредил да се доведат две девојчина од 12 и
14 години да ни отпеат песни кои ги зачувале од својата бивша домовина.
Едната девојчица би ја отпочнала песната со висок тон а другата би ја пратела со незнатен понизок тон, потоа тонот постепено опаднувал додека интервалот
се устали на терца во кој обеде продолжиле да пеат. Тогаш една истрајува на висок
тон а другата во исто време, почнува да го пее текстот на мелодијата во брз ритам,
при што песната се завршува така тонот нагло да се спушта и презема облик на говор. За сето ова време, сите присатни ја пратат песната со длабок тон, без обѕир дали тој тон е складен со основниот соло тоналитет на песната или не. Ваквото пеење
на мене оставил длабок впечаток. Живо сум жалел што премногу сум голем дилетант кога не можев да запишам сè она што сум чул. Ама, ми се чини дека и про224
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фесионален музичар би му било мошне тешко музички да го фиксира ова пеење,
оти владее апсолутна слобода во однос на ритмот. Потоа, често е јавува краток
интервал како полутонови кои изгледа да остваруваат потикнувачко дејство на слушателите, оздавајќи кај нив нетрпливо, ама, не и непријатно распложение.
Овие девојчици ни отпеале три различни песни, кои повеќе пати ми ги поновувале, како би ми упеало да ја утврдам тонската лествица. Изгледа дека оваа лествица има голема сличност со лествицата кај Циганите, бидејќи во обата случаеви
се јавуваат два изразити долги интервали“.
Ова туѓо влијание нема никаква врска со Пелазгите- влашкото било мешано.
„Таа гласи: g, a, b, cis, d, es, fis, g.
Најчудно било тоа кога на овие девојки му ја отпеав нашата природна молска лествица, тие не отпочнале со основниот тон, туку со квинтот, така нивната лествица изгледала вака: d, es, fis, g, a, b, cis, d. Зачудувајќи во овие песни било и тоа,
дека текстот останал потполно неразбирлив, како за пеачот така и за слушателот.
Можев да разберам многу албански зборови, ама дури ни на мојот придружувач
Албанец Ефраим Гини не му успеало контекстуално да го разбере текстот. Нема
сумливост: во Али Пашино време, кога овие луѓе ја напуштиле својата постојбина
во Средна Албанија, били вични со албанскиот јазик, како и воостанатото и другите Аромуни. Меѓутоа, бидејќи од тогаш поминало неколклу децении и за тоа време
не се враќале, пополека почнале да го забораваат овој јазик, ама песната ипак е зачувана, мада е мукла и окрњена“
Албанскиот имал турски зборови на кавказки јазици- влашкиот мешан јазик.
Влашкиот јазик не бил народен. Па тој лесно и за кратко време се заборавал.
„Овие луѓе не умеат да наведат некои поточни податоци за своето порано
пребивалиште, туку едино дека дошле од Север. Уште пред него што ваму стално
се настанале, одржувале односи со локалното население оти овде доаѓале да презимат со своите стада. Потврда за ова пронајдов и во народните песни кои сум ги собирал во Албанијаво кои се наведува оваа област Ксиромерија со селата кои неа í
припаѓаат. (Спореди со: ‘Аромуни’, II том, страна 64 и 101)“.
Име Север било тн.словенско- влашката постојбина била само тн.словенска.
Стр. 163: „После вечерата, излеговме уште еднаш како би го посетиле споменикот на Лорд Бајрон кој се најдува на овдешните гробишта...“.
Стр. 164: „По доаѓањето се прошетав по улиците на овој жив трговски место
во развојот и при таа прилика е запознав со некои Аромуни кои таму имаат своја
работилница и сознав дека ги има преку 20 семејства, кои водат потекло од Епир
(Сираку, Каларитес, Мецово). Ово го споменувам само затоа што Филипсон во:
‘Петермансовите соопштувања’ 1890, свеска I, стр. 19 ја дава следната напомена:
‘На Пелопонес нема ниеден човек кој говори влашки’.Навечер сум отишол со Ефраим на високата кула откаде се пружа прекрасен поглед на околината и заливот“.
Влашкиот јазик бил нов и полн со туѓи влијанија. Па и затоа тој бил мешан.
Стр. 165: „Во 02 часот продолживме со свежи коњи. Во близина на рушевините на Елефтерес поново моравме да пешачиме околу час време, што не било непријатно,мада ноќта уште секогаш била свежа. Во однос на влегувањето во просторот во кочијата, ми се пружи пријатен и со ништо ограничен поглед на дивиот предел со голи, црни стени. Кај развалината една стражарите на врвот, поново се качи-
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вме во кочијата која брзо се оттркалала во Беотијската рамница. Веќе свануло кога
преминавме крај албанското село КрÜекукј и околу 06,30 часот влеговме во Теба.
Во овој град од 3.500 жители едина, скромна гостилница бил хотелот ‘Беотија’. Хотелот го окупирале инжињери и градежни мајстори, кои работеле на изградба на железницата и на Копајското езеро, така морав да ја делам една соба со два
кревети со еден инжинер и еден Венецијанец. Нако морал да го користи претсобјето. Во близина на овој хотел се најдувал некој вид ресторан во кого за многу пари
се добивало малку јадење.
На ручек имав задоволство да сретнам неколку Американци кои дошле од
Платеја во која вршеле археолошки ископувања. Заеднички ги обиколивме знаменитостите на Теба. Од старините постојат само спорадични остатоци кои се собрани и изложени во еден подрум. Неколку експонанти се најдуваат на гробиштата, на
кои е црквата со гробот на Лука Евангелист, додека другите се најдуваат во Венецијанската кула или се соѕидани како украси за бунарите.
Овој град се состои од три одвоени дела. Најголемиот дел на градот лежи на
врвот, каде некогаш стоел стариот град. Овој дел е мошне убав, кога се посматра од
западната страна. Обата останати дела се најдуваат во низината.
Жителите со најголем дел се Албанци како што е, воостанатото, и околното
селско наеление. Аромуните се во друг план. Разговарав со голем број Аромуни од
главната улица кои ми потврдиле дека половина жители на оваа улица е со аромунско потекло. Најчесто водат потекло од горниот тек на реката Аспропотамос,
од Котур, Лепиинце, Пире и други места. Тие исто така ја познаваат својата домовина само по слушање, бидејќи овде се доселиле уште на почетокот на овој век.
Помладите генерации, додуше, уште секогаш го разбираат својот мајчин јазик, ама
повеќе не го говорат. Странецот, на кому аромунскиот тип му е непознат и кој не
обраќадоволно внимание, никогаш не би препознал како Аромуни, туку би ги сматрал дека се Грци. Стварниот грчки елемент во Теба е мошне слабо претставен“.
Се кажа: „Помладите генерации, додуше, уште секогаш го разбираат својот
мајчин јазик, ама повеќе не го говорат“.
Бидејќи мајчиниот јазик брзо не се заборава, влашкиот не бил народен јазик.
Стр. 168: „Модерниот назив за Халикс е ‘Негропонте’ и очигледно се доведува во врска со мрачниот изглед на утврдувањето. Ова утврдувањем всушност, се
најдува на едно мало острово, додека мореузот спрема копнената страна уште е потесен а водата плитка. Според уште секогаш зачуваните бедеми на цитаделата може да се распознае колку ова утврдување некогаш морало да биде снажно, кога на
храбрата венецијанската посада í овозможило да í се спротистави на турската војска која броела 120.000 луѓе и имала флота од 300 бродови. Тоа било од 15. јуни до
12. јули 1470. година. Само уз страховитите губитоци од 50.000 луѓе, Турците успеале да продрат во градот, да ги побијат сите Италијани и нивните жени и деца“.
Се наведе Аспропотамос=аспро потамос- реката водата ја носи само потаму.
Па водата само оди- оди=оде=оден + в = воден. Па следи и Месопотам=месо потам.
Негро означувало мрачно- темно: Негро=негре=не гре=грее- каде не греее е темно.
Се потврдува, поимите биле само пелазгиски=тн.словенско- без еладско и влашко.
Во прилог се наведуваат: Patifik=патифик=пативик=пат тивик=тивок, тив=
тих Тих Океан;Посејдон-патодавател=пато давател;опиум=опи ум; Еумен=е умен...
Стр. 175: „По подне следниот ден...во Влахоклисура (Еласон)...

138
Еласон е окружно средиште и седиште на кајмакамот. И во неа има доста
Аромуни, најповеќе од Влахоливадон...Положбата на ова место е мошне убава: се
најдува во подножјето на едно стрмно брдо, на чиј врв лежи манастир...
Како транзитна точка на единствен пат измеѓу Македонија и Тесалија овде
владее жив сообраќај. Во местото дури се најдува грчки конзул, дивен човек...
Исто така го посетив манастирот св. Марија, кој се најдува на врвот изнад
селото, како би ја разгледал библиотеката за која сум слушнал дека содржи кирилични книги и манускрипти. Нажалост, клучот се најдува во градот и било веќе доцна некого да го испратам по него“.
Поимите се само пелазгиски=тн.словенски. Македонија, Тесалија, Епир...биле само под Охридската архиепикопија со црковно- словенски јазик-ништо влашко.
Стр. 184: „Во 06 часот...Кај Вардарскиот мост нешто подолго се задржавме
во еден хан а околу 18 часот пристигнавме во Солун кој од порано ми бил познат.
Европјаните на Ориент употребуваат во обичаен назив ‘Салоник’, Бугарите го викаат ‘Солун’, а Аромуните ‘Сарун’ “.
Следи Тесалоника=те (таа) Салоника=сало ника: ника=ник а женски род...
Фасмер запишал, поимот Салоники било јужнословенско сало, што одговара
на солник и полското садло, а за Хилфердинг селанка, ама и гласачко потешко за
селник. Следен доказ- Филип Македонски Извори го преименувал во Филипи итн.
Следи едно: античките Македонци не изчезнале- тие денес се само етнички.
Бидејќи Охрид и западно биле бригиски=брзјачки, л се изговара р (Битола
але, Албанија, Глигор... во Охрид аре, Арбанија, Григор...), Власите биле само одродени Бриги=Брзјаци со својот Пир и Георг Кастриот претставени како својот бог
Арес=јарес=јарец.Само аре=але значи Арес:„Але шо праиш“-„По-боже шо праиш“.
Стр. 185: „Такавиканиот грчки елемент во Солун со најголем дел се состои
од хеленизирани Аромуни и Бугари. Првите делимично го напуштиле својот мајчин јазик, ама ипак ар. јазик уште секогаш може да се слушне во квартовите: в. Никола, Св. Атанас и Св. Теодор. Посетувајќи ги црквите во Велигденските свечености приметив кај машките предоминатен аромунски тип. Овие луѓе најчесто водат
потекло од Влахоливадон, Москополе и Влахоклисура. Овде пропаднал пораното
покушување да се отвори романска школа, оти овде сите овдешни Аромуни í припаѓаат на грчката партија“.
Се кажа: Аромуните „делимично го напуштиле својот мајчин јазик“.
Македонците последните векови не биле слободни, а ги задржале говорите.
Бидејќи Македонците не ги напуштиле мајчините говори, нивните говори
биле народни. Ова било во спротивност на Власите, чиј јазик не бил народен јазик.
Се работи за романската школа со романски јазик, а не посебно влашко.
Никогаш немало аромунски тип туку тип локален планински, низински итн.
Стр. 194: „Рамна е едно аромунско селце со 65 куќи. Порано имало 150.
Оние кои одавно се иселиле, оделе најчесто во Џумаја и Демир Хисар. Кога ги запрашав луѓето за нивното потекло, точно можеле да ми кажат дека овие семејства
водат потекло од Невеска, оние од Самарија, а некои трети од Авдела. Не поминало
ниту 100 години откако овде се преселиле. Положбата на ова село прилично е изолирана, оти понатаму во планината нема повеќе ниедно село, а од долината ретко
кој доаѓа во селото, така да жените не умеат да говорат ниеден друг јазик освен
аромунски. Наспроти нив, сите машки уште говорат и бугарки. Сум се излагал во
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својата надеж дека овде ќе можам да пронајдам некој посебен интересен дијалект.
Поради тоа одлучив до пладне да тргнам понатаму“.
Влашкиот бил од пред 100- тина година без „некој посебен интересен дијалект“- такви никогаш немало, влашкиот бил мешан јазик од пред 100- тина години.
Иво Вукчевиќ226пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби
приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од
народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци со Пео, Р.И.)
Следи никогаш немало тн.словенски народи- Власите одродени тн.Словени.
Г. Вајганд,227 на стр. 196, кажува: „Она што тогаш го сматрав за особеност,
се засновало, всушнот, на неговата мањкавост на познавање на аромунскиот јазик.
(фн.19) Моја претпоставка дека постој една посебна група Сигримонски Власи како
што сум напишал на стр. 5 во моите ‘Власи од Олимп’, изискува во толку исправка,
бидејќи не постои некој нивни посебен диалект, ниту најмала етнографска разлика
измеѓу нив и останатите Аромуни, туку ако веќе се претпоставува постоење на
една таква група, тогаш таа е рефлексија на нивните изоловани станишта“.
Фуснота 19: „Тој, на пример, испред заменицата ‘мине’- ја, ‘тине’- ти, ‘нас’тој, става една ‘ш’, значи ‘шмине’, итн., што значи: ‘и ја’. Вакво спојување се јавува кај зборот ‘аминдон’, а во Загора тоа гласи ‘шаминдон’ и е нераздвојно“.
Па ова ш се изговара во Арбанија=Шкиптарија. Тоа во Пелагонија,228 Преспа, Охрид е с, спореди со Шкиптарија=Скиптарија, Шкумба=Скумба..., со значење
с= со- со мине=сомине. Ова е бригијски=брзјачки, а Власите од Москополе и Корча
биле Бриги, со бригиското дативно у во презимињата, кое не постои во влашкиот
јазик- одродени тн.Словени. Влашките куќи биле бригијски, а такви имале и Македонците во Пакистан, кои не го познаваат поимот Словени и Власи. Нивни симбол
бил бригискиот бог Арес, со кој бил претставен македонскиот крал Пир, според кога било името Епир, и кралот на Македонија и Епир- Георг Кастриот=тн. Скендербег. Сета оставштина на Георг Кастриот била тн.словенска-ова никој не го оспорил.
Стр. 199: „Овој љубезен господин се презивал Маси и бил со потекло од Ерменија, ама имал француско државјанство, што му овозможило, уз најширока слобода во однос на домашното население, да се бави со трговија со свила и ќумур.
Иако бил со римо-католичка вероисповед, се оженил со ќерка на некој православен
Аромун од Битола, кој се населил во Ѓевѓелија. Во разговор го користевме грчкиот
јазик, оти тој на Аромуните им бил помил од мајчиниот јазик“.
Со тоа што на Власите им бил помил еладскиот јазик отколку влашкиот, сè е
кажано. И денес има Власи во Битола кои дома говорат еладски. Г.Вајганд, на стр.
197, напиша: „Посета на една грчка школа...книги напишани на вештачки јазик...
наставниците не се во состојба да ги објаснат зборовите и конструкциите кои се појавуваат...уз најголеми напори да го разберат зборот и смислата на овој книжевен
јазик...“. Ова било во спротивност на Македонците- тие во 19, 20 и 21 век говорот
на свој јазик. Нивни јазик бил варварски=пелазгиски.Па на него говорел и Платон.
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Стр. 206: „Мештаните, додуше, имаат грчка школа, ама í укажуваат предност на бугарската школа.229 Се заприметува почеток на бугарскиот јазик и сигурно
долго не ќе трае и во Црна Река ќе биде исто како и во селото Баровница (на два
часа одовде), каде што само уште старите луѓе умеат да говорат влашки“.
Со тоа што „само уште старите луѓе умеат да говорат влашки“, тој јазик не
бил народен- тој бил нов и мешан јазик, кој настанал по укинувањето на Охридската црква, под која била Македонија, Тесалија, Епир- Епирци биле Власите и Шкиптарите. Не случајно, Г.Вајганд говори, Власите и Албанците биле „браќа“-Епирци.
„Овој јазик покажува некои отстапувања во однос на оној од Љумница, а уз
тоа е измешан со аромунски зборови. Ова е затоа што еден број Аромуни слегува
на есен од своите високи планини од селото Ливада и овде ја проведува зимата.
Исто така некои девојки од Црна Река се мажени за Аромуни. Обратни случаеви
никогаш не се случуваат. Аромуните се премногу поносни своите ќерки да им ги
даваат на некој земјоделец за жена, оти тие би морале да обавуваат напорни работи“.
Власите биле овчари, занаетчии и трговци, никако земјоделци- земјоделците
биле и сточари (говедари и свињари). Па Власите како овчари многу и не работеле.
„Веќе следниот ден го напуштив ова село. Да се патува за Баровница, во кое
населението готово потполно било бугаризирано, не се исплатило, така само ова го
изоставив. Генерално: на обронците Караџова постојат 11 села со околу 14.000 жители. На Влахомеглен, на западната страна, лежат: 1) Нанте, едино село со муслимански жители, 2) Борислав, 3) Лунци, 4) Ошин. На источната страна лежат: Љумница, 6) Хума, 7) Сирминина, 8) Коинско. 9) Купа, 10) Црна Река, 11) Баровица“.
Бидејќи влашкиот јазик бил нов, Власите лесно се враќале кон својот тн.словенски корен. Тој бил пелазгиски- Власите и Шкиптарите пишат, тие биле Пелазги.
„Она што го напишав на стр. 53 и 54 на моето дело ‘Влахомеглен’, како резултат на моите истражувања за овој чуден народ во народот, на кому му дадов назив ‘Мегленити’ според истоимениот предел како за нив би имал посебен израз, не
наишло на никаково противење кај критиката. Изузетна претпоставка, која ја изнесов на 55. страна, дека тие се потомци на оние Бугаро- Власи за кои се слушнало во
12. и 13. век и кои после познатата битка на Амзелфелд се повлекле во планината
Караџова. Јирачек го изразил мислењето во својата опширна критика во XV том
‘Архива за словенската филологија’, дека тие се потомци на Печенезите кој цар
Алексиј ги населил во провинцијата Моглена, после битката кај Хоиреној и
Аевунион 1091. година.
Ме радува дека со ова е пронајдено објаснувањето за карактеристичниот тип
кој се јавува кај многу Мегленити. Она што сум рекол за Бугаро- Власите со ова
уште повеќе се поткрепува, со тоа отпаѓа едина резерва која би можела да се
остави, а тоа е страниот тип кај еден дел на овој народ. Дека Печенците навистина
таму се населиле и не нешто пониско кон Бугаро- Меглените, би можело да се прифати романскиот јазик само тогаш ако би се измешале со некој народ кој барем е со
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иста бројност како и тие самите, а тоа биле заправо Власите, кои подоцна се населиле не само во подрачјето познато под називот ‘Меглен’, туку и во источните обронци на планините, мешајќи се со затеченото население. Во толку е поверојатно
дека Романите биле побројни, бидејќи јазикот има потполен романски карактер, а
јас би рекол дека носи романски жиг, а освен тоа, на 56. страна изричито реков дека
ни една цела една нивна половина укажува на некавкаски тип“.
Печензите биле Монголи, како што биле Бугарите. Па се говори и за БугароВласи.Дури се трага врска и со Куманите. Следи авторот да говори за кавкаски тип.
И токму и затоа во влашкиот јазик имало разни влијанија. Такво било монголското.
Да не се изуми Каравласи се однесува за Црнивласи-имало и црни Болгари=Бугари.
Се наведе најбитното за Власите: „Романите биле побројни, бидејќи јазикот
има потполен романски карактер“. (Се говори за романски јазик од Романија, Р.И.)
Следи влашкиот јазик бил како романскиот, а тн.словенка Романија била латинизирана во последните векови. Значи, само одродени тн.Словени, што било и со
Епирците. Во прилог се наведува за Еладците, кои во 19 век биле Словени. Па Ј.Ф.
Фалмерајер (1830) пиши, во Елада немало Хелени кои говореле хеленски јазик (коине) туку Словени.Тој пиши дури и за словенски акцент-само Пелазги=тн.Словени.
Секако, кај Еладците, како кај Власите и Шкиптарите, имало темен вокал.
Стр. 210: „Возот потоа поминал покрај Велес, кој лежи во долината, во кого
е населено преку 50 аромунски семејства кои í се спротиставуваат на бугаризацијата. Во Јескиб пронајдов извонреден смештај во хотелот на некој Италијан Дуретиј,
кој е оженет со Германка.
Мојата прва посета била резервирана за австрискиот конзул господинот
Шмук, кој ме примил исто онака љубезно како и неговиот колега во Битола и Џанини. Во своето порано место на служување, Скутари во Албанија, научил да говори албански јазик. Таму, исто така, го запознал нашиот албанолог, господинот Густав Мајер, ама жали што овој боравел во Скутари само еден ден.
Запрашан, што мисли за Гопчевиќ, одговорил дека мисли дека овој никогаш
не боравел во јужна Македонија каде г. Шмук бил стациониран долго време. Тој,
исто така, ја изразува својата сумливост во вистинското постоење на господинот
Петров на кому Гопчевиќ му посветува смешна улога во својата книга: ‘Стара Србија и Македонија’. Дури и бугарските наставници од Солун се распрашувале за
овој наводен Бугарин Петров, ама не успеале да го утврдат неговиот идентитет. Никогаш во германските книжари не се појавило некое дело кое под плаштот на науката изнесува толку многу лаги во светот, како што тоа е напишано во високопарниот и со дел во малициозниот тек на оваа книга, која ги разјарува читателите со
своите безрамни судови за таквите заслужни луѓе, како што се Барт, Гризебах и
фон Хан. Не најдувам за потребно да се вдлабочувам во ова, оти на познавачите на
проблематиката одавно им е познато дека овој спетљан труд всушност е тенденциозен натпис“.
Бидејќи за Бугарите Македонците биле Бугари, а за Србите Срби, Македонците биле само Македонци. Нивната ДНК е блиска на онаа на Крит, а не на онаа
на Дунав и Заткапатите. Оставштината на Птоломејците била на битолскиот говор.
„Следното утро го искористив да се прошетам со градот. Базарот и улиците
изгледале исто онака како и пред 4 години. Ништо не се изменило. На повратокот
во хотелот заприметив две Циганки украсени со лисје и цвеќе, кои освен ова готово
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немале ништо на себе, како да одат од дома до дома, играат и пеат песни во кои се
повикува дождот. Се преливаат со вода а потоа си одат. Една старица собира поклони. Ист овој обичај се најдува и во Романија под називот ‘папаруда’, кај Јужните Словени и Албанците се попознати како ‘додоле’, а кај Грците и Аромуните ‘пирпируна’ “.
Следи авторовите Јужни Словени,Романци, Еладци, Власи и Шкиптари биле
еден те ист пелазгиски=тн.словенски народ, од кого се одродиле- тн.Несловени. Со
ова се потврдува, Густав Вајганд ја заскривал вистината за Пелазгите=тн.Словени.
Во Том II,на стр. 104 е: „3. Суеверие“ до со стр. 109 е исто со на тн.Словени.
Па се потврдува, Власите на тн.словенски простори биле само тн.Словени.
Во Том II, стр. IV Густав Вајганд пиши: „Од кога отидов од кај вас, поминале четири години. Обеќав дека на видело ќе ги изнесам песните кои кај вас ги собрав. Тек сега можев да ја завршам оваа работа. Верувам дека оваа книга ќе ве направи среќни, кога ќе го видите вашиот јазик печатен заедно со германски јазик.
Ипак постое една работа која вам можда не ќе ви се допадне: правописот со кој сум
го пишел вашиот јазик; на друг начин тоа не можев да го направам поради оние кои
не го познаваат изговорот на аромунските зборови. Да би ви го олеснал читањето
на песните, ќе ви покажам со ‘романските’слова како се изговара секое вам познато
слово“. (Следат словата и читањето, Р.И.)
На следната V страна Редакцијата (1997) пиши: „Во овој том е градбата на
аромунскиот јазик печатен со латинско писмо на база на правописот кој е на II
Интернационалниот конгрес на аромунскиот јазик и култура 1988. во Фрајбург го
предложил Туберијус Куниј. Меѓутоа, тој правопис не го решил проблемите поради кои е предложен, а создал цел низ нови. Поради тоа Редакцијата, ослободувајќи
се од илузијата дека со тие потези ќе ги реши сите проблеми, а имајќи го во вид
правописот на македонските Аромуни, донекаде ги измениле абецедата и правописот, прилагодувајќи го со своите сфаќања јазикот и потребите што поверно да се
пренесат гласовите на аромункиот јазик“. (Следат словата и нивното читање, Р.И.)
Народен јазик бил само варварски=пелазгиски, на кого говореле Римјаните.
Бидејќи Власите не биле остатоци на Римјаните со варварски=пелазгиски јазик, кој
бил само тн.словенски,Власите биле само одродени тн.Словени со свој мешан јазик
ДЕЦАТА НЕ ЗБОРУВАЛЕ ВЛАШКИ- БЕЗ ВЛАШКИ НАРОДЕН ЈАЗИК
Никола Минов,230 на стр. 43, има фуснота 29:: „Блаца била населена со
Власи од Москополе и од Пинд, како и со Власи од некогашното епископско
седиште Сисанион...Како и во блиската Шатиста, каде што во 1889- 1890 година
Вајганд забележал дека децата не го зборуваат влашкиот јазик (Г.ВАÜГАНДÎ,
Аромжне..., 126), така и во Блаца веројатно се работи за истата ситуација и за
влашко население кое постепено престанало да го зборува влашкиот јазик...“.
Бидејќи „Власите претставувале мнозинство во Влашка Блаца и Сисаниј“, а
„каде што во 1889- 1890 година Вајганд забележал дека децата не го зборуваат влашкиот јазик“, влашкиот јазик не бил народен туку тој бил само нов од последните
векови. Па тој јазик не бил пелазгиски=тн.словенски туку само со мешани зборови.
Македонците првпат создале своја држава по Втора светска војна-и со јазик.
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Фуснота 32:„Според податоците на Спиридон Гопчевиќ, во 1880 година Шатиста имала 10,000 жители, од кои 7,500 зборувале грчки, а 2,500 влашки. Меѓутоа,
Гопчевиќ истакнува дека најголем дел од оние што зборувале грчки всушност биле
елинизирани Власи (Спиридон ГОПЧЕВИЋ, Стара Србија и Македонија, Београд,
1890, 146)“.
Стр. 45: „Во Кожанската каза голема влашка колонија имало само во градот
Кожани, но истата била во голема мерка грцизирана.При посета на Кожани во 1880
година, британскиот дипломат и историчар, Сер Игнатиус Валентајн Кирол, забележал дека ‘од 900- те куќи во градот, едвај во 20 крај семејното огниште не се зборува влашки јазик-јазикот со призвук на стариот латински. Сепак, просперитетните
граѓани длабоко ќе се навредат доколку некој се посомнева во искреноста на нивните грчки чуства’. Приматот на Власите во Кожани е забележан и од Спиридон
Гопчевиќ, кој при посетата на градот во 1888 година избројал околу 4,000 жители,
од кои 3,000 биле Власи, 100 биле ‘Срби’ (Македонци), а останатите имале грчко
потекло“.
Стр. 46: „Влашко потекло имале и поголем број христијани во градот Костур. Кога Виктор Берар го посетил Костур кон крајот на XIX век, тој забележал
дека влашкиот јазик го зборувале, или во најмала рака го разбирале, во секоја христијанска куќа во градот, што несомнено имплицира силно влашко присуство во
админстративниот центар на Костурската каза. До слична константација дошол и
еден од водачите на грчката пропаганда во Костур, учителот Анастас Пихеон. Според него, во средината на XIX век градската грчка класа во градот претежно се состоела од влашки семејства, кои постепено се населиле од Москополе, Никулица,
Биткуќи и други места. Власи живееле во градот Хрупишта и во безмалку распаднатото село Грамуста, а во македонските населби речиси и да немало село без најмалку 4-5 влашки семејства. Во 1905 година секретарот на Бугарската Егзархија,
Димитар Мишев (под псевдоним Д.М. Бранков), го забележал присуството на помали групи влашки семејства сместени меѓу жителите на костирските села Загоричани, Желегоже, Горенци и Добролишта. По уништувањето на Линотопи, неколку
посиромашни фамилии се населиле во костурското село Нестрам, каде набргу биле
асимилирани од побројните Македонци. Слична судбина имале и Власите во останатите македонски села во Костурско. Тие постепено го заборавиле влашкиот јазик, но Македонците и понатаму продолжиле да ги нарекуваат ‘Власи’ своите соселани со влашко потекло. („Тие постепено го заборавиле влашкиот јазик“, Р.И.)
Во Леринската каза Власите живееле во влашкото градче Невеска, и во чистото влашко село Псодери и Баздравица. Кон оваа каза припаѓале колибарските
населби Чикура, Каливе Пападиа и Каливе Мурихова, сместени на планината на
Ниџе, во североисточните делови на казата. Измешани со православните Албанци,
Власите ги населувале леринските села Неговац, Белкамен и Елеово. Малите влашки колонии во Лерин и во селата Прекопана и Брезница биле речиси словенизирани“. (Словенски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов, Р.И.)
А коине и латинскиот не биле народни јазици туку само црковни и трговски.
Бидејќи топонимите биле само тн.словенски, Власите биле одродени тн.Словени.
Бидејќи коине и латински јазик не биле народни, тие се учеле и заборавале.
Стр. 71: „Неприфатлив е и начинот на кој К’нчов ги бугаризира и грцизира
одредени влашки населби. Тој кажува дека во Солун има голема влашка колонија
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во која возрасните сè уште го зборуваат влашкиот јазик, кој бил употребуван и од
новодојдените Власи од Олимп. Но при финалните пресметки тој вели дека во Солун воопшто нема Власи. Истото го прави и со градот Сер и селата Шатиста и Нигрита. Признава дека во Сер имало околу 400 влашки куќи во кои возрасните сè
уште зборувале на влашки, но на крај сите нив ги внесува во графата Грци“.
Стр. 74- фуснота 177: „Во случаевите кога Влав или Влаинка стапувале во
брак со член на некој друг етникум, во семејството речиси редовно преовладувал
јазикот на сопружникот. Најподоложни на губење на народноста биле градските
Власи, кои...‘се оженат ли со некоја грчка кокона, веќе се изгубени за својата нација’ (Георги ТРАÜЧЕВ,Отпразднуването праздника на Св.Св. Кирилъ и Методиí...“.
Мајчиниот јазик не се заборавал туку само службените- коине и латинскиот.
Македонците во/вон Македонија не го заборавиле својот пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил народен јазик- Власите го заборавиле својот ненароден јазик.
Стр. 181- фуснота 166: „Во Август 1881 година основачот на романското
училиште во Маловиште, Гуша Папакостеа, и неговата жена, Фанија Тону-Папакостеа, од неразбирливи причини биле преместени од Маловиште во Негуш. Со
оглед на тоа што Власите во Негуш биле ‘целосно грцизирани и... можда дури да
пројдат за чисти Грци доколку старците по дома не зборуваат влашки’, новите учители наишле на силни препреки од страна на повлијателните семејства и на почетокот успеале да привлечат само 5 ученици, повеќето од нив роднини на учителот
Папакостеа. Умешно користејќи го непријателството меѓу локалното грцизирано и
муслиманско население, на крајот од учебната 1881/82 година двајцата учители добиле право следната учебна година да ја започнат во општинското училиште. Но
токму кога ‘работата тргна’, Апостол Маргарит им наредил на Папакостеа и неговата сопруга да го напуштат Негуш и да е вратат во Маловиште. Во Негуш никогаш не било отворено романско училиште (Подетално види: G.PAPACOSTEA- GOGA, op. Cit., 39- 47). Муш Гага кажува дека Фанија Тону отворила ‘аромунско училиште’ во Негуш, но погрешно тврди дека училиштето било отворено во 1878 година (MÛŞ-GAGĂ, Inimoşlĭ patrioţ Armânĭ Fania şi Guşu Papacotea, Almanah Macedo
-Român, Anul IV, 1903, Bucureşti 1903, 40). Не е во право ниту Попилиан, според
кого училиштето во Негуш функционирало од 1885 година (N.POPILLIAN, Româniĭ
din Peninsula Balcanică, Bucuresciĭ 1885, 45)“.
Стр. 181: „Значително внимание било посветено на образованието на женските деца. Барајќи ја причината зошто Грците не успеале да ги асимилираат Власите, Брејслфорд заклучува дека објаснувањето може да се лоцира во положбата на
ориенталната жена. Жените тешко ги прифаќале странските зборови и токму тие
претставувале најсилна опозиција на грчкиот продор. Новите генерации растеле со
мајките и од нив го учеле мајчиниот влашки јазик. ‘Да се помачеа Грците во иста
мерка да ги школуваат жените во Македонија, колку што се трудеа да ги елинизираат мажите, Балканот би бил грчки’- заклучува Брејслфорд“. (Хеленизираат, Р.И.)
Имало коинизирање и латинизирање- еладски јазик немало до 1865 година.
Стр. 183: „Сите горенаведени училишта биле четиригодишни. На влашки
јазик биле учени молитвите и практичните ариметрични операции, а сè друго, со
исклучок на турскиот, грчкиот и францускиот јазик, било предавано на романски.
Во училиштата се учело читање, пишување, пеење, калиграфија, математика, романска граматика, историја на Романија, црковна историја, географија, грчки, фран-
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цуски и, во зависнот од можностите, турски јазик. Во суштина, училишната програма била иста со програмата на основните училишта во Романија, со таа разлика што
во второ одделение влашките ученици започнувале со учење на грчки јазик. Очигледно, иако Грците биле најголеми непријатели на романската пропаганда во Македонија и првобитна задача на романските пропагататори било оттргнувањето на
Власите од грчката прегратка, во Букурешт знаеле дека привлекувањето на поголем
број ученици зависи од исполнување на локалните потреби на народот. Грчкиот јазик и понатаму бил неопходен во ориенталната трговија, и како таков бил неопходен во образовната програма. Конечно, Романија била свесна дека и не толку важно
на кој јазик ќе се одвива наставата. За неа било од многу поголема важност на младите ученици да им се наметне романското национално чуство и да учат романска
историја, напишана според волјата на романските политичари“.
Во Елада службени биле коине, германски и француски. Таа била под Османовото Царство со службен персиски јазик и писмо во кого биле внесени турски=
монголски зборови.Следи немало турски,еладски...ниту влашки народ со свој јазик.
Во романските школи и романските цркви (Битола...) се служеле со романски јазик.
Стр. 185: „Романските основни училишта во Македонија ја исполнувале првобитната цел...Во време кога романската пропаганда требало да печали терен на
сметка на грчката пропаганда, ова се одразувало негативно врз романската кауза.
За младите Влаинчиња романскиот јазик бил туѓ и за нив немало голема разлика
дали во училиштето ќе учат на грчки или на романски“. (Фуснота 184)
Фуснота 184: „Разликата помеѓу влашкиот и романскиот јазик јасно е истакнува познатиот романски историчар и политичар, Николае Јорга, според кого:
‘Двата дијалекти, дако- романскиот и македо-романскиот, се како два целосно различни јазици. Романец од Букурешт не може да се разбере со неговиот брат од Македонија’ (C. PRINTA, op. Cit., 438). Константин Белемаче истакнува дека кога сакал жените да не разберат за што се зборува, тој и неговите пријатели зборувале на
романски (К. БЕЛЕМАЧЕ, op. Cit., 46)“.(Кон-стант ин; Белемаче=беле маче..., Р.И.)
Секој народ имал еден јазик, а Еладците 4 (тн.Хомеров, коине, катаревуса и
димотики). Ова е само комедија!Па ако некој зборува со тн.Хомеров јазик, тројцата
со коине, катаревуса и димотики него нема да го разберат. Ова е траги-комедија! И
што е еладскиот народ ? Само траги-комедија! Во прилог се делата на Григор Прличев. Бидејќи тие биле пишани на коине, со катаревуса и димотики делата не можеле во потполност да се разберат. Ова се наведува со цел да се објасни она што се
наведува за недоразбирањето на романскиот и влашкиот јазик- романски со школи.
Влашкиот не бил долатинизиран. Римјаните говореле на варварски и пелазгиски- само тн.словенски. Можело на Балканот да се врши латинизирање за време
на крстоносните војни. Пак, со француски само по 15 век, и германскиот по 16 век.
Стр. 188: „Во февруари 1880 година во административниот центар на Битолскиот вилает пристигнале првите двајца учители во Лицејот, Трансилванеците
Василие Глодариу и Раду Корвин. Првиот бил назначенза директор на новото училиште. Набргу по пристигнувањето, Глодариу известува за состојбата на романското национално дело во главниот град на вилаетот: ‘Тука во Битола не постои ни национална романска партија на која може да се смета во градот и околината, бидејќи
националната свест е умртвена. Луѓето ништо не жртвуваат за националните цели...
Романците (Власите, б.н.) немаат верба во нашите романски институции’. Жалната
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состојба била константирана и при инагурацијата на гимназијата на 25 февруари
1880 година, на која присуствувале само 23 гости,вклучително и двајцата учители“.
Стр. 189: „Влашкиот јазик воопшто не бил користен во наставата.(фн) Во
своите спомени директорот Глодару тврди дека неговиот дијалект бил поубав од
оној на Власите, а битолските ‘Романци’ ја признаваат супериорноста на дакороманскиот јазик и постојано се извинувале што не зборуваат толку убаво како Романците северно од Дунав. За негова жал, битолчани и понатаму не сакале нивните
деца да учат на ‘поубавиот’ дакоромански јазик и продолжиле да го користат ‘инфериорниот диалект“.
Фн (196): „ДАРМ, фонд Браќа Машови- Велес (1852-1922), кут. 29 (необработена): Училишните тетратки на некои од учениците во битолскиот Лицеј јасно
покажуваат дека со исклучок на предметите по странки јазици, романскиот бил
единствен јазик применуван во наставата“.
Романскиот јазик бил школован подолго време, а влашкиот бил од влијание.
Стр. 270: „Восхитен од ‘професорите апостоли’...Професорот, поет, учебникар и публицист, Андреј Багав, сиот свој краток живот го посветил на развојот на
пишаниот влашки јазик...Во неговата ‘Читанка’, Багав јасно покажува кој бил неговиот главен интерес и неговата најголема болка.
‘Браќа Аромунци, од пред стотици години не беше потребна една ваква книга, која ќе не учи да читаме и пишуваме на јазикот кој го цицаме заедно со мајчиното млеко, за да им дадеме до знаење на другите дека во нашите вени тече крвта
на тие под свои нозе го имаа сиот тогаш познат свет и дека нашите права се исто
толку свети како што се името и Божјите пораки. Доколку од една страна чуството
што го имаме во нашите срца секоја минута ни шепоти дека сме Аромунци, тогаш
за идејата на аромунизмот ние треба да работиме сè додека тече крв во нашите
вени’“.
Стр. 273: „Од крајот на XIX век датираат повеќе пројави кои на прв план го
исфрлиле влашкиот национален идентитет. Во тој дух, во првиот број на ‘Revista
Pindul’ основачите на списанието се обратиле кон своите читатели со зборовите:
‘За да постоиме во иднина, не смееме да заборавиме дека треба да си го задржиме
јазикот како што си го задржаа предците, бидејќи нашиот јазик, браќа Аромунци,
нашиот убав аромунски јазик претставува наше најмило богатство. Нашите предци
го одбранија со сопствената крв, ние со молив да го одбраниме... Јазикот е историјата на еден народ, знак дека тој живее. Без него народот е мртов, избришан од книгата на светот. Наместо Аромунец, историјата по многу години ќе го нарекува Грк,
Србин, Бугарин, Евреин ако сакате... Науката е златно кандило што го растеретува
мракот, ја осветлува куќата и ја осветлува иконата. Куќата наша е аромунизмот,
иконата наша е аромунскиот јазик, а златно кандило науката нека ни биде’. Во сличен контекст до своите сонародници се обраќа и основачот на влашкото списание
‘Frătilia’ (Братство), Никола Бацарија: ‘Брате Аромунец, на твојот јазик, на твојот
сладок јазик денес ти зборуваме- разбуди се и просветли се. Ослободи се од ужасот
што те најавил,растерај ја маглата што ти ги држи затворени очите...Досега ја обработуваше градината на туѓинецот и на душманот, а дозволи твојата да се наполни
со треви и трње. Доста работеше за другите, отсега па натаму работи си за себе, за
твојот јазик и твојата нација’ “.
Во Битола има романски и грчки гробишта-според нив има Романци и Грци.
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Со наводот се потврдува, имало само црковни народи-Власите само овчари.
Грк само припадник на Цариградската патријаршија со македонскиот коине
од Александрија, Србин со српски од македонскиот црковно- словенски јазик, Бугарин со говор од Варна и Евреин со сиријски арамејски јазик- без етнички народи.
МЕШАНИ ЈАЗИЦИ
Во Европа имало само една држава- Македонија. Македонците биле Пелазги
(Јустин). Пелазги биле Еладците со пелазгиски јазик кој бил варварски (Херодот,
Тукидид, Платон). Во Елада службен јазик станал јонскиот, што потоа било и во
македонскиот кралски двор. Само варварски и пелазгиски јазик имале и Римјаните.
Дионисиј231 наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно
варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но претставува мешавина од двата. Поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада
била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и
се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се
вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за
говор. Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова
време немало латински јазик.Латински бил по коине,во 3 век п.н.е.-негова „копија“.
Па сите автори го познавале Дионисиј, а него сите го одбегнувале- крив бил
јазикот на Римјаните, кој бил варварски=пелазгиски и еолски. Значи, тн.словенски.
Дионисиј пиши само варварски=пелазгиски како Македонците и Еладците.
Таков јазик бил народен на Македонците, а тие како службен јазик го имале
јонскиот- тој бил пелазгиски. Александар Македонски владеел со мајчиниот јазик и
јонскиот.Во негово време службени јазици биле арамејскиот,староегипетски и ново- персиски. Новоперсискиот бил вулгарен (народен) арамејски јазик, кој, според
изворите бил вклучен по 515 година п.н.е. Следи првата граматика и прв речник на
коине биле составени во 300- та г.п.н.е. и тоа во Александрија. Коине бил само вулгарен староегипетски јазик. Така коине го заменал староегипетскиот јазик. Тој дури за време на Птоломејците бил реформиран- од него биле отстранети семитските
зборови и се дошло до коптски јазик- коптскиот јазик бил јазик со кого фараоните
говореле пред да има дворасен староегипетски јазик. Истата постапка ја направил и
Константин Филозоф- тој од коине ги отстранил семитските зборови преземени од
староегипетски и се дошло до црковно-словенски јазик. Бидејќи оставштината на
Птоломејците била со битолски говор, а Константин Солунски го внел солунскиот
говор, црковно- словенскиот јазик бил битолско- солунски јазик. Овде постои една
разлика: битолските зборори биле од 300-та г.п.н.е.,а солунските од 9 век. Ова било
повод, битолските зборови од 4 век п.н.е. да се со повеќевековен пократок развиток
од солунските зборови од 9 век н.е.Како јазик црковно-словенски бил ист на коине.
На коине, во Александрија, Илијада била преведена во 3 век п.н.е. Тоа можело да биде меѓу 300-та г.п.н.е. и 240 г.п.н.е.- тогаш Греикот Лив Андроник на231

Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.-7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги.
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правил превод на Одисеја од коине на латински јазик. Ова било неопходно затоашто дворасниот коине не бил разбирлив за Римјаните, кои говореле варварски и пелазгиски јазик. Следи тој во коине внел народни зборови и затоа латинскиот бил
само вулгарен коине. Бидејќи латински бил беден со коински зборови, биле внесени уште околу десет илјади коински зборови и така латински бил близок на коине.
Бидејќи во Римската Империја службен јазик бил латинскиот, кој не бил
разбирлив за народот, се правеле вулгарно- латински. Такви имало во Италија, Франција- фанцускиот, Шпанија- шпанскиот, Португалија- португалскиот. Овие биле
романски јазици. Источно од Франција се готски јазици- тие биле трорасни јазици,
покрај на Белци и Црнци и на Монголи.Па Европјаните се одродиле од својот јазик.
Во зависност од јазичните влијание има повеќе јазици меѓусебно различни:
Стојан Прибичевиќ,232на стр.223, пиши: „Посебна група сочинуваат Власите
...Во поодамнешните векови тие на запад биле познати како Морлаци, резултат на
распад на Мауро- Власите или Црните Власи...“.233
Се говори за „Мауро- Власите или Црните Власи“, а имало дури Каравласи.
Како што имало Албанци темнотени- монголски типови..., Власите Црнци.
Стр. 224: „Посебен овчарски ред, сличен на Власите, се Саракачаните, понекогаш наречени Каракачани...Според Патрик Леи Фермор, Саракачаните не се во
сродство со Власите. Георг Б. Кавадијас верува дека тие водат потекло од грчките
селани кои во четиринаесеттиот век барале засолниште од Турците во планините и
како начин на живеење го прифатиле одгледувањето на овци и кози. Тој проценува
дека во Грција има од 90 до 100 илјади Саракачани (1965)...
Како раса, идентична со Власите, но социјално многу различни од нив се
Цинцарите. Тие исто така, потекнуваат од романизираните Тракијци, но тие се урбанизирани, често уметници, а најмногу по професија се трговци...
Како и Евреите, Цинцарите се повеќе раси, отколку нација, освен што немаат своја религија и свое писмо. По вера источно ортодоксни, Цинцарите не употребуваат клетви или колнење, а помеѓу себе зборуваат со јазик кој што произлегува
од латинскиот, а има повеќе ограничен речник за модерниве времиња. Ниски и, и
во куси црти опишани, со темен тен и црна виткана коса, тие оддалеку се лесно
препознатливи по своите невообичаени густи веѓи, практично по големина како и
мустаќите и со толку забележителни носеви...“.
На Кавказ имало Монголи, а стигнале Колхите (Херодот). Колхите биле Црнци. Наведените одлики ниски и темни со црна коса биле на Монголите и Црнците.
Монголи имало и кај Албанците- Гегите. Геги се 90%- Шкиптари само 10%.
Според Д. Ј Поповиќ, Власите не се изградиле како народ, немале свое писмо, ни книжевен јазик, ниту постојано место на престој и биле вистински номади.
Се чуствувале блиски или еднакви на Грците, Македонците, Србите, Бугарите, Албанците или Романците. Мајчин јазик на Власите е романскиот, а на таканаречените Каракачани грчкиот. Со текот на времето почнале да го напуштаат номадскиот живот и да се занимаваат со трговија. Тие биле наречени Цинцари.
Се говори само за грчкиот (коине) и романскиот- Власите овчари и трговци.
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Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 117, пиши: ...староседелците Власи, кои самите се потомци на уште постарите ‘Мауровласи’; ‘Мауровласите’ се потомци на Маварските црнечки легии во служба на Римското Царство...“.
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Никола Минов,234 на стр. 22, пиши: „Тезите за наводните тврдења на романските хроничари за идентичноста на влашкиот и романскиот јазик целосно ги декласира хроничарот Димитрие Кантемир, кој во книгата ‘Опис или географија на
Молдавија’ пишува:
‘Куцовласите се наоѓаат во Румелија, околу Македонија, и зборуваат на јазик порасипан од нашиот, помешан со многу грчки и албански зборови. Тие еден со
друг многу добро се разбираат кога зборуваат на оваа мешавина од јазици, но ниту
Гркот, ниту Албанецот, ниту Молдавецот може да ги разбере’ “.
Стр. 309: „Во 1902 година се чинело дека Романија целосно ги напушти Власите. Под водство на Стурѕа повторно биле воспотавени добрососедските односи
со Бугарија и францускиот амбасадор во Букурешт констатирал дека ‘романската
акција во Македонија се забави до тој степен што владата ги препушти Куцовласите од југот на пријателската грчка пропаганда и воопшто не ги брани Куцовласите
од северот од акцијата на македонските Бугари’. Ни врховистичката провокација во
Горноџумајско од 1902 година, ниту Солунките атентати и пред-востаничкиот амбиент на почетокот на 1903 година навидум не ја вознемирувале романската политичка елита. Карол давал мирољубиви прогнози и ја изразувал вербата во Големите
сили дека ќе го задржат статус-квото на Балканот. Дури и кога на Европа í било јасно дека Османлиите не можат да спречат востание во Македонија, во Романија се
труделе што подобро да ја рекламираат својата мирољубива политика, лишена од
екпанзионистички амбиции“.
Хенри Ноел Брејслфорд,235 на стр. 144, пиши: „Ако има среќа...Побројни се
Власите или Валакијанците/Wallachians/, потомци на римските колонисти зборуваат на сопствениот латински (романски)/Roumanian/ дијалект...“.
Само овој бил од последните векови- само после 1767 година, а не порано.
Стр. 243: „На Балканот не постои народ толку загадочен и толку индивуалистички како влашкиот. Тие се засолнуваат во Грчката црква, ја прифаќаат грчката
култура како маскирање и í служат на елинската идеја. Меѓу нив ретко се среќава
некој кој, повеќе или помалку, не зборува грчки течно и добро, но кај нив дома
опстојува националниот латински идиом...“.
Бидејќи за преселби од Италија нема материјални докази/наоди, а Римјаните
говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски, Власите биле само латинизирани тн.
Словени. Латинизирањето било само во последните векови- после 1767 година.
Стр. 246: „Потеклото на Власите...Влашкиот јазик е автентично латински,
како секој друг од романските јазици на Запад, а на фонетски план на различни начини минал низ помалку драстични модификации. Но тој е латински јазик, изолиран од латинската култура. Додека останатите романски јазици непрекинато се збогатуваат со директно проучување на јазикот- родител, Власите си воделе осамен
живот, црпејќи ја сопствената култура од Источната црква и грчката литература. Се
зборува дека во северниот говор на романското кралство, латинските зборови се
помалкубројни од позајмените од словенско потекло, но таквата проценка изразува
погрешен впечаток, бидејќи латинските зборови се тие што најчесто се употребуваат. Влашкиот јазик што денес се зборува во македонските села не е ништо повеќе ,
туку patois за домашна употреба. Неговиот вокабулар ги загубил сите траги на ку234
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Хенри Ноел Брејслфорд, Македонија, Култура, Скопје, 2003.
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лтурата. Кога Влавот е во можност да употреби некој збор што вклучува повеќе од
наједноставен ментален напор, тој се служи со грчкиот. Ако пак се сака да се искаже со некаква сликовитост, или точност, мора да го збогати разговоро со грчка придавка. Имињата на современите нешта и на сите апстракции, исто така се грчки, а
освен ако е образован човек, тој не ја знае латинската азбука“.
Па„латинските зборови се помалкубројни“...„латинските зборови се тие што
најчесто се употребуваат“. Со мал фонд на латински зборови одродени тн.Словени.
За да се потврди дека шкиптарскиот и влашкиот јазик биле нови јазици, во
последните векови, од 1767 година, кога султанот ја укинал Охридската архиепископија, се истакнува што наведува Олга- Луковиќ- Пјановиќ236 во насловот: “De
origine et sedibus veterum Illyriorum”, autor Casimirusd Szulc, Polonius: „Една мошне
озбилна студија од минатиот век, бавејќи се балканските земји воопшто, пиши и за
Албанците и Албанија. Тоа дело е ‘Европска Турција’ чиј автор е Ами Буе. Во вториот том на тоа дело, кое има вкупно четири тома, од страна 32, почнува неговиот
оддел за јазици на ‘Европска Турција’, кој, почнувајќи од страна 42, се претворува
во расправа за албанскиот јазик. Тука дознаваме, дека албанскиот се назива уште и
‘шкип’, дека се ограничува само на Албанија, те да не го учат ни Турците, ниту
Словените (всушност, Србите, кои со Албанците едино се граничат),237 а ни Грци.
Буе констатира, дека изговорот на албанскиот јазик е тежок, дека има пискаво- шуштави консонанти, кои потсетуваат на англиското ‘ТХ’, уз ‘С’ на крајот и уз гутурале,те. грлени гласови на келтскиот јазик, како и согласнички групи, кои не се најдуваат во останатите европски јазици, како нпр. МП, МРП. НТР, НТЗГ, КТХ, ГКР.
Буе нашол, дека извесни германски глаголи одговоруваат на некои глаголи на
‘шкип’, додека сличноста се однесува на романски и влашки се однесуваат особено
на именките. Присуството на турски и грчки зборови, според Буе, се објаснува сосем природно, што не е случај со словенските зборови, од кои некои, мисли тој- ги
замениле старите шиптарски зборови, или едноставно ги измениле... Тука Буе застанува, на читателите да би им ја претставил листата на албански зборови, прикажани паралелно со одговорувачки зборови од сите јазици, со кои Албанците се служеле, да би го потпоплниле својот говор. Во останатото, последното издание на големата енциклопедија ‘Ларус’ соопштува, дека албанскиот јазик се образува денес,
во ова наше време, што е запрепастувачка констатација со обѕир на она, кои тврдат,
дека Албанците биле староседелци на Балканот. Дека тоа е точно, во текот на неколку претходни илјади години тој јазик би морал да се усоврши. Значи, албанскиот
скрива уште неосветлена страна на постоење и историја, во што Милош Милош
Молојевиќ доста длабоко влегол, ама имајќи толку граѓа за српската историја, тој
на албанската премногу не се задржал...Во идната студија за него, треба да се тргне
од Миолојевиќ, кој може да послужи како сигурна основа за историјата на Балканот и Европа воопшто, па и повеќе од тоа...
Едно е извесно: албанскиот јазик со извесна грубост на изговарот и тешкотијата на своите консонантски групи одудира од сите тв. индо-европски јазици,
што би можело нас да не доведе во недоумица во односот на неговото потекло, па
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Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет.
За авторката Македонците биле Срби. Арбанија била само бригиска и македонска со сите бригиски=брзјачки гласови, темниот вокал и македонското ѕ (ги нема во српскиот јазик), дативното у во
презимињата, како и тн.Вукови гласови. Па Вук Караџиќ творел во 19 век- со српски јазик и народ.
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дури и искушувањето, да покушаме да го воврстиме во некоја друга јазична група.
Тој впечаток, изгледа, доаѓа оттука, што тој говор претставува чудна мешавина, вистински јазичен конгломерат, што Ами Буе извонредно добро го осетил, прикажувајќи го тоа во својот напред споменат дело во облик на употребената листа.
Ама Буе веројатно познавал повеќе европски јазици, ама- по своја приликане ги познавал беспрекорно. Така му се поткрале многу грешки, особено што се однесува на изразите, кои влегле во албанскиот од српскиот јазик, те по неговата листа би можело да се помисли, дека тие зборови се грчки, латински, француски, итн.
Бидејќи, дека оваа студија не е посветена на албанскиот, ние на тој проблем не можеме овде да му посветиме многу простор.
Прикажувајќи една од споредбените листи на Ами Буе, она со која се прикажуваат шиптарски позајмици од словенскиот (српскиот) јазик, ние со тоа му го изразуваме почитувањето спрема писателот, кој меѓу првите открил, дека јазикот на
Албанците тек е во фаза на еволуција, па спрема тоа и еден од јазиците, кој настанал подоцна од сите други, со кои во Европа се говори. Тек со понатамошната компаративна студија ќе се исправат неговите пропусти“.
Шкиптарскиот јазик и шкиптарските традиции биле кавказки, што се гледа
по белото кавказко капче, носијата, игрите и ората. Основата била уште од првата
преселба на Кавказци- тие во 11 век биле населени во Јужна Италија во Арбанија.
Со преселби на Кавказци продолжило на крајот на 18 век, посебно во северна Арбанија, р=л, и појавата на Геги. Ова може да се потврди и преку делата на Григор
Прличев- во Скендербег ги нема Гегите, а во Сердарот се појавиле. И затоа на југ
биле Тоските, според Тусако,238 а на север Гегите. Пак, во 19 век меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани околу еден милион Черкези, Татари... Па до денес
Гегите носат бело кече..., со кавказки традиции..., ДНК блискост на Кавказот итн.
„Веројатно на ист начин тоа го прави...Што пак на Албанците се однесува,
одн. нивниот јазик, на кого од становиште на српскиот уште никогаш не му се пришло со доволна совесност, ние и во овој поглед можеме да му поклониме на Милош Милојевиќ полно поверување, кога тој во својата Историја, а на стр. 83, пиши:
‘...јазикот им, и ако има во себе 2/10 дела латински, 2/10 дела гало-келтски,
1/10 дел грчки и 5/10- делови српски зборови, не може ни обични домашни потреби
да изрази...’ “.
Шкиптарскиот јазик бил мешан јазик од последните векови. Пак, европските
јазици биле наследство на латинскиот, од кој се правеле вулгарно (народно) латински јазици, произлегла романска група на јазици- таа е западно од Германија. Пак,
источно од Франција биле готски јазици, а Готите биле Татари со татарски јазик и
обичаи.За пример е името Пекинг=пе кинг=кениг, Викинг, завршеток инг, унг, их...
Она на Милош Милојевиќ се совпаќа со дворасни и трорасани готски јазици
Бидејќи Европа била населена од и преку Балканот, Европјаните имале потекло од и преку Балканот- Скотите со имале македонско потекло со наша носија...
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Во мојата книга „Нов Александар Македонски“ (2002) стои: „На крајот на март 1454 година во
Кроја пристигнал истакнатиот благородник Рамон д’Ортафа како намесник на кралот Алфонс. Во
тврдината се одржала церемонија во присуство на водачите на кнежеството Арберија и некои пријатели. Тогаш Рамон му го предал клучот на вратата од тврдината. Петар Стеван одржал говор и спомнал дека точно пред 170 години славниот Неополитанер, капетанот Нарсон де Тусако, бил примен
во Кроја како намесник на кралот“. Следи Тоски немале врска со Тоскана и Албаните од Италија ...
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Па во Епир, а Епирци биле Шкиптарите и Власите, нема ништо шкиптарско
и влашко, што не било тн.словенско. Се потврдува, тие биле одродени тн.Словени.
Х.Р.Вилкинсон,239 на стр. 71, има наслов: „Картата на Г. Лииен од 1861“.
Стр. 76: „Лииен се однесуваше кон Власите како кон Цинцари и во голема
мера размислуваше за нивното потекло. Тие самите, пишува Лииен, тврдеа дека се
потомци на римските војници, кои ја покорија Македонија. Тој мислеше дека ова е
одвај веројатно бидејќи нивниот јазик не беше чисто латински туку повеќе би можело да се каже изведен од ‘латинираниот дациски’ (т.е. романски). Тие веројатно
претставуваат потомци од Дација дојдени од Мизија. Романците го разбираат нивниот јазик, но тој сепак се разликува од романскиот јазик. Од секој осми влашки
збор, само третиот е изведен од латински, два се позајмени муслимански зборовигрчки, турски, итн.- а три припаѓаат на непознат корен сличен на албанскиот. Лииен го наголеми пороширувањето на Власите во југозападна Македонија во голема
мера на сметка на Грција“.
Х.Р. Вилкинсон,240 на стр. 160, пиши: „...Само неколку години подоцна, во
1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола, еволуира една прикладна романска азбука за потребите на албанскиот јазик.241Дотогаш во употреба беа италијанската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од најстарите
индоевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или
‘шиптарскиот’...“. (До 1924 година немало скиптарски народ со своја школа, Р.И.)
Стр. 215: „Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците.
Тој истакна дека постојат повеќе етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но
излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина.242
Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат
шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој истакнуваше дека јазикот по своја форма исклучително Аријан,но истакна дека од 5.140
елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора.
Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во
најголемиот дел под италијанско влијание. Христијанските Тоски од југ во најголема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа муслимани. Албанците
муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во
1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството
меѓу Италија, Австрија, Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за придобивање на албанските пристаништа, резултираше во една независност. Италијанското влијание во Валона беше постигнато преку романско- католичките Албанци“.
Со овој монголски јазик, на многу мало малцинство, било одродено мнозинство. Па мнозински тн.словенски народ опстоил и после 1924 година, кога за прв
239

Х.Р.Вилкинсон, Картите и политиката, Преглед...на Македонија, Македонска книга, Скопје, 1992.
Х.Р.Вилкинсон, Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992.
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Влашкото семејство, составувач на абука во Битола, незнае арбански-доказ МТВ втора програма.
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„Albanch“ денес е сè уште во употреба во Шкотска, а се однесува на некои од висовите во Шкотска. (До денес Скот е скот на македонски; Скотите биле со македонска гајда и со македонски ритам
7/8, македонски фустанчина како во с.Кукуречани- Битола итн. Пак, Албанија била на Кавказ,а онаа
на Балканот никогаш не била Албанија- Скиптарите, според скиптар, неа ја викаат Скиптарија, Р.И.)
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пат во таа држава, создадена од католички Рим и Виена, започнале првите школи.
А првите школи не ги отвориле некакви си Албанци, туку Италијани и Австријци.
Арбаните немале свој друг јазик освен тн.словенски. Во прилог е наводот на
австриецот Хан243: тие се „единствен народ во Европа кој нема своја историја, свој
јазик, своја азбука, своја култура и традиција и што нема никаква книжевност“.
Олга Луковиќ- Пјановиќ,244во насловот „Срби и постанокот на писмото“ пиши: „Сосем узгред и случајно, на истата таа 231. страна, Кулунџиќ споменува, дека
Албанците 1783. г. уште воопшто немале писмо...На исто тоа место писателот го
споменува Вук, кој рекол, дека: ‘...писмото готово ги надминува можностите, до
кои би можел да се довини човечкиот ум...’ “.
Истото го потврдил и Фалмерајер и други автори- нивното писмо од 1908 г.
Бидејќи Арбаните=Шкиптари и Власите биле под Турција, а немало турски
народ/јазик,што било и со одродените Еладци, исто важи за Шкиптарите и Власите.
Hugh Seton- Watson,245 на стр. 124, пиши: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се создаде грчка нација. Тој процес го попречувала веќе спомената поделба на традиционалисти и западнаци. Понатамошни компликации искрснале околу прашањето на јазикот. Кораис намерувал да создаде нов јазик,
обогатен со елементи на античката минатост, во што најпрво го подржувале либералите, додека традиционалистите се спротиставувале. Во новата држава новиот
уметнички јазик наскоро го прифатил целиот образован горен слој, и прогресивни
и конзерватовци. Тој ‘чист’ јазик (kathairevousa) на народот, воглавно, му бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел со својот ‘демотски’ говор. Разликата измеѓу
двата јазика се претворила во класна разлика, и уште појако се истакнала поделеноста на нацијата; или, подобро да се рече, раздвојувајќи го грчкото население,
се успорувало создавањето на грчката нација. Во втората половина на столетието
напредните Грци почнале да се залагаат за употребата на демотскиот, и поделбата
измеѓу katheirevousa и димотики, кои порано се испреплетувале со поделбата на
левица и десница во политиката, почнало со неа да се поклопува. Во уметничката
книжевност преовладувал демотскиот, ама во новинарството и во службените исправи предност добил ‘чистиот’ јазик. Полемиката траела и во третата четвртина на
дваесеттото столетие, иако демотскиот непрестално јачел“.
Х.Р.Вилкинсон,246 на стр. 136, пиши: „Г.Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е,
не можеше да се ослободи од сопствениот damnosa hereditas, Античката традиција.
Разликата меѓу грчкиот и народниот јазик беше една карактеристична одлика во
историјата на јазикот почнувајќи од древниот па сè до современиот период.247 Тој
мора делумно да го објасни и неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поширока
област отколку што е тоа само на полуостровот.Грчкиот поет Соломос (1789-1856),
беше во голема мера свесен за опасноста од употребата на националниот јазик,
‘еден јазик кој никој него зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но
и покрај неговиот протест во 1832, традицијата на мртвиот јазик се претпочиту243
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ваше повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен) јазик на Грција,
и Кораис Кathairévous или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 година и
покрај опозицијата на многумина еминентни луѓе од културата каков што беше и
Јон Психарис (1854- 1929)“.
Следи коине „мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен) јазик на Грција“ отколку „националниот јазик,
‘еден јазик кој никој него зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’ “. Е
токму со тој јазик кој и никој не го зборувал се создал нов еладски народ- лакрдија.
Народот има еден јазик,Еладците 4: Хомеров, коине, катаревуса и димотики.
Хенри Ноел Брејлсфорд,248на стр. 275, пиши: „Грците, освен поради еден кобен хендикеп, веројатно би биле книжевен народ. Тие, над сè се имагинативен народ: имаат брзи инстинкти, жива перцепција и течно говорат. Размислуваат со претерување, ставаат нагласка на книжевноста, поседуваат страст за изразување. Тие
се навистина свесни за јазикот и лесно ја сфаќаат идејата за стилот. Но оваа нација
на лингвисти, наследници на говорот на Атика /Attica/ сепак сè уште нема јазик со
кој да се изрази. Или, подобро кажано- има два јазика. Прво, тоа е народниот грчки
од катадневнието, димотики /Romaic/ на Левантот. Тоа е жив, експресивен говор,
полн јадровити изреки, прикладни идиоми и пресврти во фразите што оддаваат
остер хумор и будна, единствена моќ за забележување.Неговата структура е лабаба,
едноставно и аналитичка. Речникот му е обилен и многу помалку обременет со туѓи зборови од било кој друг современ јазик, иако се разбира, според корените од
италијанско, од влашко и од турско потекло, го одава непостојаностите на народ
што го зборува. Тој се потпира врз старогрчкиот, како што италијанскиот се потпира врз латинскиот. Тој е јазик со обележја и сопствена историја, живо, органско битие кој се развива според сопствениот гениј и закон. На него е напишана книжевност која можеби нема изненадувачка сила, или убавина, но која сепак поседува
извесни особености и индивидуалност. Народни песни од островите и борбените
песни на герилците и мартолозите /Klepths, Armatoles/249се едноставност, искреност
и жестина го одразуваат активниот, возбудлив живот на луѓето кои ја создале грчката нација. Тие пееле како што зборувале, со зборови што имале боја, значење и
чуствен ѕун, произлезен од несреќите и страстите на нивната катадневна живејачка.
Паралелно со овој слободен, природен јазик, се развил и еден вештачки, литературен јазик. Тој е потомок на бомабастичниот жаргон пишуван од византијските сколастичари и денешниот углед í го должи на пропагандата на двајца големи патриоти кои ја подигнале книжевната преродба што í претходела на борбата за независност. Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на димотики си
го воспеале патот кон победата, Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгнаници во Парис
и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички трактати, на псевдокласичен диалект што самите го измислиле. Тие, во славното минато нашле вдахование за бунт и со грчка слобода тежнееле да обноват една минлива копија на
старо- грчкиот јазик. Се чинело дека е патриотски да се отфрлат зборовите позајмени од Венецијанците, или од Турците. Се чинело дека е варварски да се користат
аналитичките форми на демотичка флексија250 и лабавни структури на димотикич248
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ката синтакса. Едно движење кое признавало такви силни зборови како достоинство, патриотизам и славно минато, доживеало брз успех. Последицата од тоа што
денес постои еден јазик за секојдневниот живот и за лирската поезија, а друг за
книги, весници, соопштенија и официјални говори. Разликата меѓу нив не е таква
како меѓу пишуваниот и говорниот јазик во друга земја. Ние користиме доста поучен и по не така чест стил кога пишуваме, избегнувајќи извесни вулгаризми и неологизми, а без страв од педантерија, употребуваме поголем број зборови. Разликата
меѓу димотики и пишаниот грчки е во речникот, во флексијата, во синтаксата, па
дури и во фонетиката.Менито во ресторанот ќе ви понуди οινος λευκος и οινος μελας
со αρτος ad lib., но гостите бараат ασπρο κραςι, μαυρο κρασι и ψωμι (бело вино, црно
вино и леб), па ако некој случајно ги употреби на печатените имиња, келнерот ќе го
протолкува тој експеримент како изблик на духовитост. Еднаш требаше да испратам телеграма во која ги употребив зборовите καινουριο σπιτι (нова куќа). Нити
еден нормален Грк во говорот нема никогаш да употреби некоја друга комбинација
зборови, за да ја искаже истата идеја. Но чиновникот проговори: мора да сум сакал
да кажам νεα οικια. И кога се спротиставив дека сакам да телеграфирам не на старогрчки, туку на современ грчки јазик, тој ми позврати дека како ученик, кога прв пат
би погрешил и би напишал οπιτι, би добил ќотек, а вториот пат би бил истеран од
училиштето. А сепак и покрај туѓото потекло, ниту тој ниту било кој друг жив човек во Грција некогаш сонувал во секојдневниот говор да употреби друг збор осим
οπιτι (hospitium). Тоа е име што детето го користи за својот дом пред да го научат
дека старите Грци имале друго. Нити еден селанец, а само неколку жени знаат што
значи οικια. Едниот збор ги содржи сите асоцијации на мајчиниот јазик, другиот и
покрај тоа што е елинско, е туѓ и непознат, толку безбоен колку и еден алгебарски
симбол. За книжевноста забраната на првиот збор е катастрофална: тоа значи, дека
таа нема на располагање ниту еден збор што поттикнува емоционален одглас. Се
чини како да треба од сета наша поезија да го избришеме зборот ‘дома’ и да го замениме со ‘живеалиште’. Прашањето за флексијата е уште посериозен: димотики е
јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се
стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог
што ги определува со акузативот. Разбојникот, во баладата за шеесте аги /Agas/, вели εκαψα τα χωρια τουσ (Јас им ги изгорев селата). Современиот пурист ќе напише
των, или дури αυτων, што, како тоа прецизно го искажува г. Психари /M. Psihari/ е
исто како еден Французин да се обидува да го подобри J’ ai brulè leur villages пишувајќи illorum villages. Најлошо од сè е што не постои јасен став до каде ќе оди овој
процес на ‘прочистување’. Секој човек претставува сопствена школа, па додека димотики има еден јасен начин за изразување едноставна идеја, пуристите не се сложуваат во однос на бомбастичната формула што него би требало да го замени. При
пишувањето грчки, единствено сигурно правило е-никогаш да не се биде природен.
Колку повеќе му се приближувате на стариот јазик, толку подобро пишувате, и секоја чудност во граматиката станува стилска убавина. Единствениот закон на грчкиот стил е да не се пишува како што зборуваат обичните луѓе, и наместо да се бара особеност во прикладни зборови, пуристите нејзе ја наоѓаат во старите; наместо
да тежнеат кон достоинството на убави ритми, или пак кон фрази што отелотворуваат некое ново согледување или оригинална мисла, тие тоа го бараат во бомбастични архаизми. Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку
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на византискиот грчки, отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжува и понатаму. Атинскиот архепископ еднаш до весниците напишал еден вид пасторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден
стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно атички. Но
здравиот разум на луѓето, на некој начин се чини, се плаши од оваа крајна систематска усилба. Последиците од сето оваа педантерија врз книжевноста биле толку
жалосни, колку што можело и да се очекува. Една книжевност која користи јазик
на кој ниеден човек никогаш не изразил чуство, осудена на јаловост и искреност.
Гете превел некои балади од димотики, но кој би сторил дури и толку за денешните
грчки поети и романсиери ? Учтивиот јазик веќе е толку туѓ јазик, што образованите Грци сè повеќе и повеќе тежнеат да го прифатат фанцускиот, како за разговор,
така и за пишување. Францускиот е барем природен јазик, кој не зависи од милоста
на педанти и патриоти“.
Се кажа: „Прашањето за флексијата е уште позериозен: димотики е јазик
што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми
да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги
определува со акузативот“.
Дативот го има-ло во Бригија=Брзјакија: кому му- нему му, братучед-чедо
брату...Дативот го нема-ла Пеонија=Мариово и Егејскиот дел на Македонија, Тесалија сосе Елада. Бидејќи дативот го немало во Елада, димотики како народен јазик
во кого „повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги определува со акузативот“, дативниот коине не можел да потекнува од Елада. Ова се потврдува и со доказот што катаревуса како германскиот јазик бил дативен, а од димотки тој бил отфрлен. Па тоа морало така да биде кога Еладците дативот и никогаш го немале. Бидејќи во Александрија владееле Македонците, во неа имало и македонска колонија,
дативот во коине го внеле Македонците, а Македонци биле Птолемеите. Ова се потврдува и со Каменот на Розета од Египет,чиј текст македонските автори го одгонетнале со битолски говор од 21 век. Што ова говори ? Битолскиот говор имал свој
развиток од постледено доба, што продолжило и по смртта на Александар Македонски, чиј процес не завршил ниту во 21 век- јазикот бил пелазгиски на белата раса.
Се вели: „Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку
на византискиот грчки, отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжува и понатаму. Атинскиот архепископ еднаш до весниците напишал еден вид пасторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден
стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно атички... Учтивиот јазик веќе е толку туѓ јазик“.
Па еладскиот јазик не бил никако со атичко потекло туку само од коине кој
како христијански јазик дури од времето на Апостол Павле останал тн.византиски.
Се истакна: „...Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на
димотики си го воспеале патот кон победата, Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгнаници во Парис и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички трактати, на псевдокласичен диалект што самите го измислиле...“.
Бидејќи еладскиот јазик бил „псевдокласичен диалект што самите го измислиле“, кој произлегол од коине, еладскиот народ со свој јазик биле само вештачки.
Елада била склавинска=тн.словенска со тн.Хомеров јазик, која до денес ги
одродува Македонците од склавинскиот=тн.Хомеров јазик- Елада била злочинечка.
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Густав Вајганд,251 на стр. 197, пиши: „Посетата на една грчка школа, која
вработува два наставници на рачна работа, ми покажала како се жалосно овие резултати, најпрво децата во словенските земји, на кои им е потребно првите четири
години школување да научат како се учи од основните учебници, а кои потоа книги
напишани со вештачки јазик кој изнова мора да се учи. Во ова повеќе пати сум се
уверил, имено, самите наставници не се во состојба да ги објаснат зборовите и конструкцијата која се појавува. Ако веќе децата во Грција мора да се бори уз најголеми напори да го разбираат зборот и смислата на овој книжевен јазик, тогаш ова
веќе не непремостиво за децата во словенската Македонија“.
Ј.Г. ХАН252 на стр. 176 има поднаслов XXIX Варош Охрид. Тој на стр. 182,
пиши: „Изнад второт влез...Дека овде по знаење на византискиот јазик, бугарите
биле последни...“.
Тн.византиски јазик бил Александријскиот Птоломејов јазик коине, на кого
се проповедало во Цариградската партријаршија со своите Грци и Бугари припадници султановата Бугарска егзархија.Следи имало црковни народи Грци и Бугари.
Двата црковни народи живееле во Османовото Царство,познато како турско.
Х.Џ.Велс,253 на стр. 135, пиши: „Додека така примитивниот ариски јазик се
ширел и развивал во своите пододдели на запад, исто така се случувало со него на
исток. Северно од Карпатите и Црно Море племињата со ариски јазик употребувале еден посебен дијалект викан словенски, од кога настанале руски, српски, полски, чешки и други јазици. Другите разлики на арискиот јазик, распространет по
Мала Азија и Персија, исто така се изградиле како ерменски и индо-ирански јазик,
од овој последниот се развива подоцна санскритскиот и персискиот. Ние во оваа
книга го употребувавме зборот ариски за сето тоа јазично семејство, додека по некогаш за целокупното семејство се употребува називот индо-европски, а самиот
‘ариски’ е ограничен во тесен смисол на индоирански говор.Судбината на тој индоирански говор била е да се раздели подоцна во поголем број јазици, вклучувајќи ги
тука и персискиот и санскитскиот, од кои овој другиот јазик го употребувале извесни белолики ариски племиња што отприлика измеѓу три илјади и илјада години
пред Христо продреле на исток во Индија, те ги покориле мрките дравидски народи
кои тогаш владееле со таа земја“.
Се кажа: „Северно од Карпатите и Црно Море племињата со ариски јазик
употребувале еден посебен дијалект викан словенски“.
Па едниот „посебен дијалект викан словенски“ бил ариски јазик на Белците.
Јазикот во Јапонија: в+л+к+Аину=влакину- Влаинката влаи, влаки и влачи.
Стр. 142: „Сакскритската епика ни раскажува една приказна слична на онаа
која послужила како основ за Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско месо- и тек подоцна стекнува тревождерачки особини- а кој слегол од Персија во рамницата на северна Индија и пополека го освојувал својот пат кон Инд.
Од Инд се раширил по Индија. Ама, воколку се ширеле, многу штошто попримиле
од мрките Дравиди. Изгледа дека го изгубиле и своето бардско предание. Старите
стихови, кажува г. Басу, ги пренесувале, воглавно, жените по домаќинствата“.
Постоело одвоено Белци и темни Индијци- Индија била споена со Африка...
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Hugh Seton- Watson,254 на стр. 261, вели: „Најран достапен доказ од индиското подрачје есте археолошкиот, ама не е документиран, така почетоците на индиската цивилизација уште секогаш не е разрешена и неодредена. Можно е жителите
на заедницата на Мохенџо- Даро и Харап во долината на Инд биле сродни на дравидските народи, кои во историското време се населиле во јужна Индија. Дали во
долината на Гангес и неговата голема притока постоело општество и држава на
споредлив степен цивилизација, можда во иднина ќе покажат археолошкиоте откритија. Можда, исто така, нешто повеќе ќе сознае за ариските освојувачи кои во
Индија влегле од север. Најважен доказ за нив есте нивната древна книжевност и
јазик на кој е напишана. Санскрит е темелен индоевропски јазик и чинител дека на
нему се напишани раните хиндуски верски текстови наведува на помислата дека
авторите на тие текстови потекнуваат од сродните народи Иран, иако зацело се доселиле во Индија давно отколку што Кир го втемелил персиското царство. Епските
песни и филозофско- религиозните доктрини се содржани во таа книжевност недвојбено влечат корења со потекло од аријските освојувачи...“.
Белците од Источното Средоземје стигнале во Индија. Тие говореле со свој
јазик, кој бил истоветен со варварскиот=пелазгискиот=тн.словенски. На тој јазик се
говорело во Месопотамија сосе Египет. Покрај Белци на нивните простори биле населени и Црнци. Прво време се пишело одвоено, па заедно на камен... на двата јазика. Потоа биле создадени дворасни јазици на Белци и Црни Такви биле сиријскиот арамејски и староегипетски јазик.Новоперсискиот бил вулгарен (народен) арамејски. Пак, коине бил вулгарен староегипетски. Бидејќи оставштината на Птоломејците била на битолски говор,коине мешавина на староегипетски со битолски говор.
Со тоа што Константин Филиозоф го реформирал коине, отстранувајќи ги семитските зборови на староегипетскиот јазик,внесувајќи зборови од Солунско, црковносло-венскиот јазик бил со солунско- битолски говор. Исто се направило за време на
Птоломејците- од староегипетски биле отфрлени семитските зборови на Црнците, и
се дошло до коптски јазик,на кого говореле фараоните пред да биде составен староегипетски јазик. Следи коптскиот бил тн.словенски- за Коптите како рускиот. Бидејќи делата на тн.Хомер сакале да бидат прилагодени за Римјаните, Греикот Лив
Андроник во 240 г.п.н.е. создал латински јазик кој бил само вулгарен коине- коине
не бил разбирлив за Римјаните, па тој во коине внел и зборови на Римјаните, а во
Италија живееле Пелазги, Илири и Венети. Според Дионисиј, кој во Рим живеел во
I век н.е., Римјаните говореле варварски и пелазгиски- тој јазик бил тн.словенски.
Х.Џ.Велс,255 на стр. 432, пиши: „Веќе во свое време говоревме за првото
умно ослободување на човештвото, со првите негови напори да дојде до јасно сознание и запознавање на сè што постои околу него. Овој прв напор кон стекнување
на средени знаења неразрешливо е поврзан со еден човек, за Аристотел. Ја споменавме кратката мена на научниот труд во Александрија...Семитите востанале против Аријанците, па хеленството во целата западна Азија како и во Египет е потиснато со арапската образованост...“
Аријанците биле Белци, а Семити Црнци- семитски зборови биле на Црнци.
Стр. 319: „Додека царот Ираклиј покушувал да воспостави редот во опустошената Сирија- тоа било после смртта на Хозрој II, а пред заклучениот конечен мир
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со Персија- му донесле некоја необично порака. Донесителот на оваа порака промакнал низ царската предстража кај Бастра, во пустињата јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште слаб познат семитски јазик на
скитачките племиња на јужната пустиња. Секако Ираклиј го сослушал само усмениот превод на тоа писмо, и при тоа лесно е можно преводувачот на своја рака
уште додал неколку презриви опаски“.
Се кажа: „Писмото било пишано на арапски, во она време уште слаб познат
семитски јазик на скитачките племиња на јужната пустиња“.
Следи арапскиот јазик бил само нов.Па тој бил само вулгаре арамејски јазик.
Стр. 333: „Во добата на развиените држави...Едно за друго Египет, Персија,
Македонија, Рим, Сирија, Византија, па поново Персија, прогласувале некоја своја
врховна власт над Арабија; ама таа власт одвај успевале да ја вршат. Под Трајан постанала римска покраина која се викала ‘Арабија’. Таа опфаќала плодната област
Харуана и се простирала сè до Петра...“.
Арабија како област со свој обласен народ и со свој обласен арапски јазик
биле само нови,и тоа само од новата ера.Следи Арапите биле само исламски народ.
Hugh Seton- Watson,256 на стр. 236, пиши: „Во добата на арапската инвазија
во Иран се употребувало неколку варијанти на иранскиот говор,од кој најважен бил
пахлави, службен јазик на свештенството и владата, и дари, говорен јазик на подрачјето околу главниот град Ctesifona. Со победата на исламот, пахлави паднал во заборав, ама говорниот јазик се ширел на исток и сè повеќе ги истиснувал останатите
ирански јазици, дури и во Куросан и во Централна Азија, менувајќи ја истодобно
својата природа со преземање на голем број арапски зборови. Во деветтото и на почетокот на десеттото столетие арапскиот бил јазик на културата во Иран, и образуваната класа (било со домашно било со арапско потекло) постанало двојазично, и
пишеле или читале арапски, а се говорело персиски. Малку- помалку, меѓутоа, се
појавил новиот персиски книжевен јазик, кој се темелел на персискиот говорен јазик и на арапски, отприлика како што англискиот настанал од англосаксонскиот и
францускиот јазик. На тој јазик наскоро се појавува усмена, а потоа и пишана поезија. Лирската поезија имала размерно мошне голем дел на арапски зборови и верно ги наследувала арапските книжевни узори; ама во епската наративна поезија, која била домашен персиски жанр, чуствувала изразита склоност спрема персиските
зборови, дури и за апстракните појмови, понекогаш свесно изведени од древниот
јазик. Персиската епска поезија достигнала врв како изразно средство на големиот
песник Фирдаусиј, кој е роден,верјатно измеѓу 932. и 942, а умрел измеѓу 1020. или
1026. Неговата Шахнама (Книга на кралевите) била не само книжевно ремек- дело,
туку и темел на иранската повесна митологија, оти го насобрала сè што тогаш било
познато или што се верувало за повеста на некогашното персиско царство. Нејзината важност во формирањето на иранската национална свест не е можно докрај да
се оцени.
Препородот на персиската книжевност и новиот понос на персиската култура е поттикнат со слабење на абасидскиот калифат. Во Иран се појавиле неколку
независни кнежевста. Во тоа раздобје народот на Иран дошол во тесен допир со турските народи во Централна Азија. Цели турски племиња се движеле на југ и на запад. Некој биле многубожни, а некои веќе номинално го прифатиле исламот. Тие
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племиња постапно се апсорбирани во исламската цивилизација, те се измешале со
Персијците во Иран и со Арапите во Сирија и источна Мала Азија. Најуспешни биле Селџуците, кои во единаесеттото столетие создале царство што се протегало
преку Иран, Ирак и поголемиот дел на Мала Азија, со две големи културни средишта во Исфахан во среден Иран, и Кониј во Анадолија. Селџучките султани биле
сунити, и го признавале абасидскиот калиф во Багдат. Тие и нивните војници биле
Турци по потекло и говор, ама ја почитувале и поттикнувале персиската култура, и
многу чиновници и советници биле Персијанци. Персискиот постанал културен јазик на северната половина на исламскиот свет, изразно средство на книжевноста и
науката. Наскоро дошло до симбиоза на Персијанците и Турците, која потсетува на
симбиозата на Грците и Римјаните во Римското Царство. Се продолжило после
пропаста на селџучката моќ и се задржала после големата монголска инвазија во
тринаесттото столетие, во државите кои од Иран го создале Илкани, наследниците
на Монголите, и наследниците на последниот голем средноазиски освојувач Тимур
во петнсесеттото столетие“.(Крстоносници Селеук=Селјук=Селџук- Селџуци, Р.И.)
Стр. 245: „Зборот ‘Турчин’ и ‘Турција’ во европските јазици содржат становита неискоренета нејасност...Варијантата на турскиот јазик, која се развила во Мала Азија, била темел на јазиците на поголемиот дел на образованата елита на Отоманското Царство, иако чинителот дека повеќе култури на таа политичка класа била тројазична- на турски, персијски и арапски јазик...“.
Стр. 248: „Понатамошното раскинување со минатото претставувало укинување на арапското писмо и воведување на латиницата, со декрет од ноември 1924.
На Кемал влијаеле плановите за воведување на латиницата во советскиот Азербејџан 1925. Неговите цели биле донекаде налик на целите советските водачи: попат
на нив, тој сакал да го изолира новото поколение од книжевноста и културата на
минатото, содржани во арапското писмо. Неговата сурова акција излегла во пресрет на потребата која јазичните стручњаци давно ја чуствувале. Турскиот јазик со
голем број различни вокали не е прикладен за арапското писмо. Турското националистичко движење од почетокот, исто така, захтевало реформи на јазикот. Незграпниот службен речник и стил, преполн не само со зборови туку и цели фрази од
арапскиот и персискиот, валјало да се надомести со јазикот поблизок на секојдневниот говор. Цариградскиот печат веќе неколку десетлетија придонел на процесот
на симпфликација и модернизација; Кемал го забрзал тој процес. Турското лингвистичко друштво основано 1932. добило задача во најкраток рок да ги елимира
арапските и персиските зборови, и од турски корен создаде нови зборови кои ќе
дојдат на нивното место. Тоа набрзана и вештачка акција донела многу смешни резултати, и после неколку години темпото знатно е успорено те многу зборови со
нетурско потекло, кои биле во општа употреба, им било допуштено да останат. Меѓутоа, во текот на времето јавната пракса постигнала повеќе отколку свесната политика. Промените кои во пишаниот и говорниот турски се појавиле измеѓу четириесеттите и седумдесеттите години на ова столетие, се еднакви големи како и промените постигнати триесеттите години, и неологизмите се множеле и почнале да се
употребуваат во секојдневниот говор“.
Стр. 249: „Кемал оставил во наследство...Мислењето кое би можеле да го
имаат за местото на својата нација во светот уште е збркано. Меѓутоа, да постои ту-
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рска нација, од која стотини години порано немало така да се рече спомен, нема никаква двојба“.
Кога немало ништо турско народно немало еладско, влашко и шкиптарско.
За да се потврди одродувањето на двата нови вештачки народи, кои биле со
векови под Османовото Царство, кое било само муслиманско=турско, е наводот со
Турците. На просторите на денешна Турција службени биле христијанскиот јазик
коине; па исламскиот арапски јазик; Османовиот турски јазик на султанот Мехмед
Караман од 13 век, кој во персискиот јазик со персиско писмо внел и турски- монголски зборови.Овој јазик бил службен во Османовото Царство до последниот миг.
Густав Вајганд (1924),257стр.58, вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички
јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не можело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век.
За Г. Вајганд простонароден „мешан“ турски јазик. Како што бил турскиот,
а Албанците биле во служба на Османите, и арбански бил „мешан“. Па и влашкиот.
МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ОД 1808 ГОДИНА ВО БАЛКАНСКИ
Од времето на Филип Македонски целиот Полуостров станал Македонски.
Тоа продолжило и во новата ера- за време на Македонската династија со својот цар
Василиј II Македонски. Истото било и со Цар Самуил, кој владеел до реката Дунав.
Па следи неговиот внук Петар Делјан 1040 година во Белград бил прогласен за цар.
Во SRBIJA PRESS, од 18.08.2015, во написот „Папата ќе биде убиен во Белград“, се наведува: „Легендарниот француски пророк Нострадамус во својот ценуриј често ги споменува Србите, користејќи го зборот ‘Склавини’, со кој византиските историчари го нарекувале нашиот народ“. Па царската област на Самуил била наречена Склавинија во време на царот Хајнрих II (1002- 1024). Тогаш се споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia.
Па тогаш имало само Римјани, Гали, Германци и Склавини. Следи во ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniaе, а Иван Александар-Sanctus Iones Macedo. Исто така, во Раваничкиот транскрипт, царот Душан самиот се прогласил за Македонец. Дури и како амблем македонскиот лав се јавил во печатот на Вук Бранкович во Скопје во 1388 година (во Македонија), кој бил семеен амблем на Бранковичи. Ама и православниот двоглав орел
на тн.Византија, денес грб не само на Русија туку и на Србија. Со таков грб се и
Скиптарите-одродени тн.Словени: скиптарот имал и има православен двоглав орел.
За Македонците важни биле центрите Цариград, Солун и Сердика (СардикаСредец-Софија). Според Цирер, “пет години по смртта на царот Константин, кога
народот веќе го нарекува ‘Великиот’, се одржал собор во Сердика во Македонија“
на ортодоксната црква. За Пловдив говори Џон Барбари (1665), кој порано се викал
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Пенерополис, сега се вика Филиполис според Филип Македонски, кој го основал
градот, до реката Хербос (Марица).Така, за Македонците Софија била центар и станала главен град на новата држава наречени Булгарија. Сознанија за Тракија имал и
историчарот Рамберти. Кога тој во 1513 година пропатувал низ Балканот на пат за
Мала Азија „Тракија ја нарекол Македонија“, а градот Пловдив Филипи „престолнина на Македонија“. Тракија била до реката Дунав,до каде што била Македонија.
Стјепан Антолјак,258 на стр. 173, пиши: „Затоа и необично и класично образованиот Теофилакт не можел да одбегне, туку дури бил принуден да признае дека
живее во ‘Македонија’, т.е. меѓу ‘народот на Словените’,259 како што тоа убаво го
вели Никифор Вриени, негов современик. Кога, пак, Вилхелм Тирски (XII век) го
опишува минувањето на еден од крстоносните водачи Боемунд Тарентски преку
Балканот, тој тогаш изнесува дека тие крстоносници во 1096 година оделе низ цела
Македонија и преку обете Тракии и конечно стигнале до Цариград. Арапскиот, пак,
писател Идризи во својот познат спис ‘Географија’ (1153) е уште поооширен од
Вилхелм Тирски, зашто говори дури и за планина Македонија, која се протега, според неговото мислење, од Лариса па на север со некои градови и со реки. Наедно,
малку подоцна, ја наведува и самата земја ‘Maquadunija’, во која се наоѓаат градовите: Нису (Ниш), Атруби (Пирот), Нукастру (Кладово), Бидуни (Видин), Бануи
(Берковица?), Луфиса (Ловеч), Афрансуфа (Браничево), Агризунус (Разград) и Масинус (Шумен). Според тоа, гледаме дека Идризи ја смета за Македонија целата
крајдунавска област, почнувајќи од Белград на запад, до градот Шумен на исток.
Тој дури знае во Македонија и за 5 реки како што се Виоса, Девол, Дрим, Вардар,
Морава и Нишава, а Струма му се јавува под името ‘Мармара’ “.
Стр. 176: „Тоа беше обратна тенденција, зашто всушност во тој век Бугарија
се идентификувала со Македонија, која ја превладува со својот назив оваа првава,
како што тоа го потврдува хрватскиот писател од XVI век, хрватинот Винко Прибојевиќ. Исто така, ‘Легендата на св. Трифун’, заштитник на градот Котор, зачувана
во ракопис во 1446 година, а настаната многу порано, кога говори за Самуиловите
освојувања, остро ја разликува Бугарија од Македонија, додека споменатиот Винко
Прибоевиќ во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama Slavena’ изнесува дури дека Бугарија некогаш се насекувала Македонија.
Во истиот овој век наидуваме на една триода (црковна книга), која е печатена од ‘Стефан од Скадар од Р.Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот
Скендери (Скадар: С.А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е ‘...la
nation Albanese e Macedon è povera, e tiraneggiata dal Turco…’ “.
Дали имало Македонци еве доказ: бидејќи Македонија била до реката Дунав, имало Македонци. За оваа цел се наведува извадок од едно српско предание,260
кое е препеано на модерен српски јазик. Па тоа ќе биде пренесено со истиот фонт:
Подиже се господине краљу
Од прекрасне од Маћедоније
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Из питома места Смедерева
Од својега двора честитога,
С' собом води дванаест војвода;
Подиже се итар лов ловити.
На Ковину Дунав пребродио,
Па се маши Влашке земље равне,
Док с' доити Вршачке планине,
Лов ловио Вршачком планином,
Лов ловио летњи дан до подне
Тако краљу Бог и срећа дала,
Те од лова ништа не улови:
Ни јелена, ни кошуте брзе,
Нити каква од ситна звериња,
Добар краља кобак сукобио,
Сукоби га војвода Сибињска,
С' собом води три стотин' Маџара
И шездесет деце Каравлаа,
Краљ му Божју помоћ називао.
"Божја помоћ, војводо Сибињска!"
Војвода му боље одазива:
"Здраво, краљу од Маћедоније!
"Златна круно под небом на земљи,
"Јасна звездо на Маћедонији!...
"Краљу Ђурђу од Маћедоније!
"Оди краљу, да се променимо:
"Дај ти мени дванаест војвода,
"Голе, босе, у кошуљи танкој,
"Ја ћу теби три стотин' Маџара
"Све на коњма под оружјем светлим,
"И даћу ти шесет Каравлаа,
"И даћу ти на сваку годину
"За живота три товара блага."
Славан Ђурађ заче беседити:
"Брате Јанко, будаласта главо!
"Јеси л' чуо да ли запамтио:
"Да је била проја за шеницу?
"Да ли Маџар за Маћедонију?
“Jas episkup kir Mardarije ot predjel makedonskih,
zemlje Crne Gore, ot manastira Cetinja… Smireni u Hristu sluga
Mardarije, vladika crnogorski i vsega primorja“
(dr Jovan Radonić, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od VI do XIX
veka, Beograd, 1950, 147)
“v oblasti hercegovskoj v zapadnih strana i
predjelah maćedonskih“ (dr Jevto M. Milović, Zbornik dokumenata iz
istorije Crne Gore (1685-1728.)

Бугарија и Србија биле во Македонија- Србите и Бугарите биле Македонци.
Вотсон261 за Лудевит Гај пиши: „Во својот часопис Даница докажувал како
постој еден илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна“.
Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,262 во Хвар од 1525 година, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи
Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што
Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, опфаќајќи ги со
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ?
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите
се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. Според Нестор (11-12 век),
Русите биле Илири.Мавро Орбин пиши: Русите или Московитите се со истиот јазик
како и античките Македонците, меѓу кои се родил Филип, татко на Александар Велики. Ова место доволно јасно го открива времето и менталитетот на писателот кој
го лансирал Еремиј Русо.
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Слободан Јарчевиќ,263 на стр. 164, вели: „...Апијан, Грк од Александрија, од
I столетие после Христа. Тој запишал дека Грците ги називаат Илири народот кој
живее зад Тракија и Македонија до Панонија и од Јадранско Море до Алпите...“.
Пак, Македонија била до реката Дунав, што со Цојне од 1808 година бил
внесен поимот Балкански Полуостров, според планината Балкан, без таа да се протега на целиот Македонски Полуостров. А Домородците биле само Римјани.
Стојан Прибичевиќ,264 на стр. 29, пиши: „Зборот ‘балкан’, на турски, значи
планина. Посебно Турците го дале тоа име на источниот дел од т.н. Централен Венец’, кој се распростира во правецот на запад-исток низ централна Бугарија и кој во
древни времиња бил наречен Хемус. Во 1808 год., германскиот географ А. Цојне го
проширил името на целиот полуостров, кој од тогаш е познат како Балкански Полуостров.Македонија е опкружена со најголемите балкански планини: Пирин (9564
стапки) на североисток, во Бугарија; Шара (9010 стапки) на североисток, во Југославија; Кораб (9066 стапки) на југ, во Грција“.
Следи Македонски Полуостров од 1808 година се преименал во Балкански.
На Македонскиот Полуостров живеел еден те ист народ со еден те ист јазик.
Видливо е какво зло направил Ватикан со својата Европа, кои го одродиле
истиот народ кој говорел само варварски=пелазгики=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик, со кого говореле не само Римјаните туку сите во Италија, Мала Азија и пошироко. Одродувањето го извршила Европа- во 2 милениум н.е. имала и канибализам.
Ватикан со Европа го уништиле православното Источно Римско Царство,
кое било возобновено Македонско Царство. Ова било дело само на Македонците=
Балканците, со Великанот на Великаните Спличанецот Диоклецијан-тој престолнината Рим ја преместил во Никомедија на Мраморно Море. Рим оттаму бил преместен во Визант, кој со Филип Македонски станал македонски- со божицата Хекате.
Таму Рим Втори од Константин, кој постанал Велики, бил преименуван во Константинопол- царски град на царевите, водач на православниот свет. Така православниот двоглав орел станал руски двоглав орел, во кого бил коњаникот св. Ѓорѓијатој во Бригија станал коњаник, а таков бил преставен Крали Марко во Прилеп итн.
Бригиска=фригиска Турција останала со македонската божица Хекате,за која се расправале Грците=припадници на Цариградската патријаршија и Турци=Муслимани
Како што Цариград го исклучил коине од употреба во Русија, неговите јазичари вешти за јазици нема да дозволеле да се одроди домородното население со
варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик. Не само тоа,
тој нема да дозволеше во Европа да се говорат дворасни романски јазици западено
од Германија и трорасни готски јазици источно од Франција- Готите биле Татари.
LITERATURA
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na pove}e avtori. Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621 (9)
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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.
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 10.05.2011.
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011.
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53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011.
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011.
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 05.09.2011.
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142, 28.11.2011.
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012.
61. "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012.
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012.
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012.
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012.
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 26.05.2012.
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012.
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012.
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012.
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013.
72. "Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013.
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013.
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013.
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013.
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013.
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138, 23.09.2013.
79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013.
80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014.
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014.
82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 03.04.2014.
83. "Mavro Orbini (1601 god.)- Slovenite samo falsifikat", str. 249, 09.06.2014.
84. "Brigijskiot=brzja~kiot- prajazik na Belcite", str. 110, 02.07.2014.
85. "Albancite vo R.Makedonija- samo od 1780 godina", str. 182, 29.08.2014.
86. "Eladcite (tn.Grci) vo 1904 godina bile samo tn.Sloveni", str. 208, 01.12. 2014.
A. "Za makedonckite raboti- napisi od FB- stranici", str. 215, 02.06.2015.
B. "Korumpirano pravosudstvo, antidr`avno obvinitelstvo i nenaroden pravobranitel",
strani 232, 04.06.2015.
87. "Makedoncite domorodci- bez Sloveni i vo "Veda Slovena"", str. 162, 31.08.2015.
88. "Atlantida- prikazna za potopuvaweto na Levantot", str. 132, 08.10.2015
89. "Naroden jazik na Evropjanite bil pelazgiski=tn.slovenski", german., str.153, 05.01.2016
90. "Za vreme na Aleksandar Makedonski nemalo koine (tn.starogr~ki"), str. 190, 07.03.2016
91. "Levantskata krvna grupa A postara od Platonovata Atlantida", str. 106, 09.04.2016.
92. "Evrejskiot jazik kako na Fenikite=Venetite=tn.Sloveni", str. 150, 27.05.2016.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat na
internet: www.brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo ″Ilijada″ pokraj 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 92 na makedonski jazik. A i ovaa 93- ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto likvidirawe, so montiraniot maratonski sudski proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i
go sporot tesno 6 : 7 zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodniot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite sudii, obviniteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so
niska penzija i so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite
knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so samovol-
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nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go
vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat za pratenik od
VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 godina- da se izma~i tu`itelot za
toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja
zakasna samo za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se `aliv do
Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. Mojot predmet vo Vrhoniot sud
so godini go krie{e prviot bratu~ed na generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego
bevme dvata na konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od sudskiot sovet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel programa za razvoj na Kombinatot, go
tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-sekoj nego mo`e da go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, Pretsedatelot na Izvr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata inspekcija- Bitola. Taa mu podnese izve{taj na Kabinetot na Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i
fakti. Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na obrazot..., i taa
mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev bil partiski- taa sega e vo Vladata.
Vo nejziniot predmet stoe{e: gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{nost toa bilo najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na Narodniot
pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud,
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici.
Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodarej}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedonija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta,
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma.
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Skopje, vo po{tensko sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da proizveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en sorobotnik vo Bavarskiot zavod za
sto~arstvo vo Grub do Minhen i doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu
ubavo rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, imav proizvodi
so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, mleko... kaj pre`ivni `ivotni (govedo, ovci, kozi); samo so bentonit za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mleko kaj pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site `ivotni..., a bea predvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a
toga{ vo nego be{e i Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo
zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go spre~iv so aktiviraweto na bentonitot
zgolemuvaj}i ja apsorcionata sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj
be{e i Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele ureata za zamena na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- laici. Pa taka nie od R.Makedo-
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nija i R.Srbija ja istisnavme Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bidej}i tie ne mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e preparat za potsiruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me mrazea i se odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no nivo po sto~arstvo,
veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar od Zemjodelski i Veterinaren fakultetSkopje so svoite instituti, a kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~arsko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go uni{ti sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost.
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se
pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva
od Ministerstvoto za kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i
vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Kastriotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Institutot 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 majki-rodilki vo s.Qubojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa sviwite se vakciniraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do vesnikot, i izjavi deka nema ~uma...
Jas isprativ predmet so kogo potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so
svoite kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto taka, toj vo
bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na "vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i poni`uva{e sè samo za interes, a samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mrazam. Koga Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se izvezuva. Pa
istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite preku svinsko
meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24
potro{a~i na svinsko meso i od Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pelagonija", 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
zemjodelstvo- vlasta. 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 Srbija so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od fuzarium vo Sviwarska farma s. Porodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata doen~iwa vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to narodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od Veterinаrniot fakultet.
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Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema reonizacija- 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}erna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnuvawe (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.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se proizveduva pove}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna repka (steblo za zamena na p~enka kaj
sviwi... i koren i list za pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto Blato do 1963 godinaod nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo
Bitolsko ima pove}e iljada hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povratat so obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo Bitolsko...
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 "Pelagonija".Kako laik za zemjodelskoto proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So privatezacijata vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se opkla~ka. A bidej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go prezele za toj da se douni{ti bez zemjodelsko proizvodstvo kako {to se slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I
mesto Kombinatot da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i so Indijec 20.000 kravi.
Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e
`iveat 650...semejstva. Od na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati u~estvuva{e vo podigawe
i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto be{e so pogre{na tehnologija i bez tehnolo{ka povrzanost, a rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi
na akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite itn. se nosat von Bitola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i na Skopjani- istoriski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid.
Ne samo Evropjanite da ja sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i Bitolsko Pole
za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na
aerodrom vo Bitola, a samo toj imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi rasturale 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.

170

СОДРЖИНА
Предговор
Појавата на влашкото прашање
Верски народи- Турци=Муслимани и Христијани
Власите Грци- Цариград и Романмци- Букурешт
Античките Македонци биле само Македонци
Македонците говореле тн.Хомеров јазик
Домородците говореле варварски=пелазгиски јазик
На Апенинскиот Полуостров се говорел само тн.словенски
Римјани и Европјани само со народен тн.словенски јазик
Романците не биле латинизирани за време на Римјаните
Латински јазик
Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини)
Словени само според Слово- имало и Божјо Слово
Романците (Власите) не биле познати
Романците само одродени тн.Словени
Балканските Власи биле само Бриги=Брсјаци
Власите само одродени тн.Словени
Влашкиот јазик не бил народен пелазгиски туку мешан
Децата не зборувале влашки- без влашки народен јазик
Мешани јазици
Македонскиот Полуостров од 1808 година во Балкански

3
4
17
27
39
43
46
53
77
87
93
96
101
106
110
117
127
129
142
147
161

