1

Д-р Ристо Ивановски

ЕВРОПЈАНИТЕ
БАЛКАНЦИ=ИЛИРИ
=ТН.СЛОВЕНИ

Битола, Р.Македонија
2014 година

2
Д-р Ристо Ивановски, ЕВРОПЈАНИТЕ БАЛКАНЦИ=ИЛИРИ=ТН.СЛОВЕНИ

ИВАНОВСКИ, Ристо
Европјаните Балканци=Илири=тн.Словени/ Ристо
Ивановски. - Битола : Ивановски Р., 2014. - 114 стр; 29 см.

а) Историја на Европа.
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ВОВЕД
Белата раса од Источното Средоземие стигнала до Источна Азија и Јапонија. Следи заклучокот, Европа била составен дел на Балканот која цела била населена од и преку Балканот не само со луѓе туку и со животни, растенија и сè друго. Дури Европа била мало генетско- географско подрачје да се разликува од со Балканот.
Бидејќи натписот кај Градешница кај Враца (Бугарија) бил од 5862 г.п.н.е.
и е наполно исто со современото словенско писмо, Словените како народ биле лага.
Кај Херодот Траките биле најброен народ, а денес тн.Словени- едно те исто.
Традициите на Траките биле исти со на тн.Словени- види Бонифациј (8 век).
Се пиши дека во многу светски познати енциколопедии, како и во MerriamWebsters Encyclopedia, London, 1967, стои напишано дека „врз основа на древниот
македонски јазик на Балканот настанале јазиците на сите словенски народи“.
Ова говори дека никогаш немало било каков посебен словенски народ со посебен јазик. Се разликувале бели Европјани и темни Индијци- без Индиевропјани.
Рускиот летописец Јеремиј Русо уште на почетокот од 7 век напишал дека
„Русите, т.е. Московитите потекнуваат од Античките Македонци и дека го зборуваат јазикот на балканските Македонци“-тој бил во Библиотеката „Ленин“ во Москва.
Бидејќи во 7 век немало тн.словенски тн.инвазии имало само Домородци со
варварски=пелазгиски=тн.словенски=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик на Белците.
Се учи дека Словените дошле од Заткарпатите- тоа било за Русите, кои потекнале од Заткарпатите. Па Нестор (11- 12 век) пиши, Русите потекнале од Илирија.
Пак, Русија била создадена во Скитија, а имало Келто- Скити. Следат Келти.
Richard Halden недвосмислено укажа на фактот, дека „културата на Британските острови почива на културата на словенските народи на Балканот“.
„Ваквите сознанија на Haldene ги потврдува и еден друг англиски научникJohn Koch. Проучувајќи ги археолошките наоди отриени на европските простори,
утврдил дека предметите што потекнуваат од археолошките локалитети на Англија
и Ирска, изработени од керамика и бронза, имале исти и многу блиски мотиви и
паралели со предметите откриени на другите европски простори, меѓу кои и со
гробните прилози најдени на Исланд“. Очигледа е врската на Европа со Балканот.
Пак, овде е најбитно, зошто во Европа има-ло тн.Словени и тн.Несловени ?
Одговорот бил и останал ист: првите си останале со јазик на белата раса, а
вторите се одродиле со повеќерасни верски јазици:дворасни-коине, латински, арапски...Следат вулгаренкоине- еладскиот, вулгаренлатински- Франковиот и други, а
трорасен бил германскиот-Готите биле Татари со монголски изглед, јазик и обичаи.
Ова било повод денас западно од Германија да се говорат романски јазици
кои биле дворасни на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), а источно од Франција
готски јазици кои биле трорасни јазици- дополнително уште со јазикот на Готите.
Така на мало генетско- географско подрачје Европа денес живеаат повеќе
народи, кои меѓусебно не се разбираат.Ова се случило само со христијанизирањето.
Ќе мора да следи обратен долгорочен тек на нивно обединување со јазик на
белата раса- тој до денес опстоил кај најбројниот народ Траки=Илири=тн.Словени.
За обединување одлучуваат само Русите и Србите, чии државни јазици биле
само македонски тн.старословенски јазик, кој бил наследство од постледено доба.
Бидејќи Македонците ја обединиле Европа и Азија, ќе следи само со Европа.
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ОПСТОЈУВАЊЕ НА БЕЛАТА РАСА
Во леденото доба белата раса била повлечена во Левантот, каде опстојувала.
Во Левантот имало и говедо, свиња, коњ, овца, коза и др. животни. Токму од
чумата на говедото и грипот на свињата кај белата раса се појавила крвната група
А. Бидејќи таа била поради животни, таа била вегетеријанска крвна група за житарици и мешункасти храни, кои исто така постоеле во Левантот- од нив се живеело.
Во Левантот Белците си имале и своја цивилизација со своја писменост.
Од Источното Средоземје Белците со преселбите стигнале во Индија. Таму
биле познати како Веди со санскритски јазик. Еве само еден пример: Се кажува дека во Механџаро во Долавир бил пронајден бунар. Па тој бил за вода која се најдува во Долавир=дол-а вир: долот бил со вода а и од вирот водата вири или извира. ...
Па таму било однесено говедото на Белците- темните Индијците и Монголи
биле со биволи. Следи совпаѓање на влакната на говедото со обрастеноста на Белците по телото, како спротивност на Индијците и Монголите необрастени по телото. Затоа Белците се со ретка и понежна коса, а Монголите со дебели влакна.Пак,
ваквата разлика се појавува кај машките обрастени по телото, а женските не обрастени по телото. Ова било поврзано со машките и женските хормони. Е потврдено
кај маторицата кога таа има повисоко ниво на естрогени си ги јаде своите родени
прасиња. Не случајно, Монголите јадат пресна крв, крваво пресно месо итн. Ова
било повод Монголите да скалпираат, масаркираат...Исто така, коњско месо итн.
Бидејќи на Белците Бикот им бил Зевс, тие не јаделе говедско месо. Ова го
научиле од Монголите. Исто така, тие го обожувале Посејдон- тој бил Пастув. Токму и затоа Балканците никогаш-и денес-не јадат коњско месо,ниту кобилно млеко.
Бидејќи б=в, и крајното с=у како генетив=датив од Зевс произлегло до Зебу.
Белците понатаму крстареле и стигнале во Јапонија. Белата раса се викала
аину + в + л = влаину=влаи н у: да се влаи влакна, со бригиско=брзјачко дативно у.
Ама ако се додаде уште к, се доаѓа до влакину- Белците во Јапонија биле со влакна.
За пристигањето на Белците во Јапонија пред Монголите еден милениум, како што било во Кина каде се пронајдени мумии на Белци, во Јапонија има потонат
град во близина на Окинава. Кога тие таму стигнале однеле свои традиции, писменост итн. Овде е битна крвната група А на Белци, која е 38%- дури има прилив на
гени за 40%, што било поради доминантноста на крвната А врз крвната група 0.
Сојата била некој вид грав однесен од Белците. Бидејќи монголската крвна
група В била монголска, и после 3500 г.п.н., не ја поднесува сојата. Ова е во спротивност на крвната група А. Следи со сојата да се потврди потеклото на сојата итн.
На Белците симбол им било Сонцето. Следи тоа да им биде и на Јапонците.
Дури самото име Јапон=јап он е за Јапет=Џафет за Белци и он=тн.словенско.
Во Јапонија старците ги оставале само да умрат во планините, а кај нас се
говори мечките да ги изедат- тој да не се врати.Секако, претрпела некаква промена.
На Баирот- Битола пред секоја куќа има-ло голем камен за седење. Па во Јапонија се оди на места каде има камења за да се седи- изедначување на енергијата.
На ваквата голема оддалеченост се јавиле голема генетско- географска оддалеченост. Во Илијада се јавува магаре и шафран, и во Библија подобни и неоподобни животни, како во Атландида слон. Од такви простори не била крвната група А.
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На тие простори од Белците бил пренесен коњот- таму него не го познавале.
Па Феникијците со балканско потекло на врвот на бродовите имале глава на коњ.
Па сево наведеното говори дека митологијата на белата раса била истоветна:
Зевс=Перун=Св.Илија- Илија,1 Алах=Елах=Илах=ил...: „Ил врне, ил грме“.
Белата раса таа митологија ја пренесела во Америка- во Перу + н = Перун.
Богот Перун останал како бог на громот, молњата (секајцата) и на дождот.
За да се потвди врската со Белците, белите Индијанци ја имале крвната група А, која била во врска со говедото и свињата- монголските само со крвна група 0
Во Перу им се давало дрога амала за да ги парализира мускулите- жртвата
била свесна тоа што ја чека, се отсекува глата, собере крв и на крајот искорни срце.
Секако,амала=а мала=мал а-за мала количина на дрога=драга=дража- дражи.
Срцетото им се вадело за Семирамида + в =Свемиранида од Месопотамија...
Следи кристален череп од Belize=Белице на Маите, кој бил фалсификуван...
Бидејќи монголските Индијанци не го познавале коњот, тој никогаш не бил
монголски. Па тој не им припаѓал на Црнците, а Јужна Африка била споена со Индија. Следи биволот бил афрички, индиски и монголски, но во никој случај коњот.
Бидејќи коњот бил бригиски, а и Галите Бриги, кој бил свето животно, како
што било говедото- кравата во Египет и Индија, не се јадел коњот. Коњот го јаделе
Монголите. Бидејќи Готите биле Татари, Галите научиле да го јадат коњското месо.
Монголите ги закопувале своите војсководци седнати на своите коњи. Овие
традиции биле преземени и кај домородните владетели, што подоцна и прекинало.
Меровингите, претходници на Франките, имале македонско потекло: Меровинг=Меров ing- монголско. На нивните простори биле Келто-скити/Скито-Келти.
Кај Тацит Сарматите коњари, но не другите- тие како Германите со куќи. Па
се разликувало на коњари без куќи и со балканско потекло со куќи...со говедото...
Во Англија, за време на Римјаните во 2 век н.е., бил пронајден штит со македонско сонце- Хистори канал. Ама и бригиското говедо, чии кратки рогови биле
викиншки- ги носат наследници. Исто така, македонски лав и бригиски јарец-Арес.
Дури на лаѓите на Викинзите на врвот има глава на лав со тело на змија- бригиска.
Низ Европа симболи се лавови, јарци, змии... само бригиски и македонски.
Па Сведен со значење: Свој ден (празник на ден нпр. Петковен) и Свет ден.
Бидејќи се наведе Бригија и бригиската симболика, со неа и се продолжува:
Бригите биле говедари и коњари. Тие со своето говедо и коњот се селеле на
Исток, на просторите каде виреат маслинка и смоква, чии климатски прилики не
биле/се за говедото и коњот. И затоа феникијското говедо било бригиско, кое било
поставено на врвот на бродовите.Со говедото оди свињата, чија исхрана е различна.
На вазните на врвот на бродовите од Атика...има глава на нерез со своите заби, а за
атинските, атичките...прилики не се погодни за свињата-мала област потни жлезди.
Хиксите (17 век п.н.е.) го однеле бригиски коњ во Египет. Фараонската погребна кола ја влечеле бригиски говеда со посебен начин на протегање на роговите,
но не египетските говеда.Бригите во Египет владееле и таму однеле свои традиции.
Меѓутоа, и по потопите, како и во поново време, имало движење на луѓето.
Петар Поповски,2 на стр. 216, пиши: „Научната хипотеза...Станува збор за
иследувањето што ги вршел египетскиот крал Псаметих I (654-609 г.п.н.е.)3 и за
1
2

Алија=Илија=ил... алах-илалах. Белците била еден ист народ со исто богови, со различни имиња.
Петар Поповски, „Античка Хелада“ Академска фикција,Штип,2012.(Од неа користам извори, Р.И.)
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резултатите од нив. Според кажувањата од Херодот, тој цврсто бил решен да дознае: кој народ е најстар во светот... ? За таа цел ангажирал екипа учени луѓе кои
интезивно истражувале во земјите од Медитеранот. По повеќегодишна работа дошле до заклучок дека најстар ‘првороден’ народ во светот биле Бригите (Фригите)
во Македонија. Овој податок Херодот го дознал во Мемфис, од свештениците во
Хефестиовиот храм, каде што престојувал 16 месеци. Еве што вели во врска со тоа:
‘...Египетскиот крал Псаметих за време на своето владеење решил да дознае- кој
народ, навистина, е најстар на светот...Оттогаш, се верува дека Фригијците се постари од нив, а тие, се постари од сите други народи... Египтјаните признаваат дека
Фригите се постари од нив. Јас ова го чув од Хефестиовите свештеници во Мемфис
...’4 “. (За ова имам пишено книга; Фриги=Бриги- Бригите ја создале Фригија, Р.И.)
Љубомир Домазетовиќ,5 на стр. 43, вели: „Херодот наведува дека Јонците и
Карците (Илирите), испловиле од нивната домовина и дека бурата ги натерала на
египетскиот брег за време на кралот Псаметих, кој убаво ги примил и барал да стапат во неговата војска. На сите војници кралот им дал земја за населување од обете
страни на Нил, кои ги назвале ‘логори’. Кралот им ги исполнува сите дадени обеќавања и им поверува Египќаните да го учат хеленскиот јазик. Од нив подоцна ќе постанат египетски толкувачи“.
Преселбите продолжило со векови и тие биле посувоземен како и воден пат.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 41, пиши: „Според Херодот6 Хелените пловеле во долен Египет со лаѓи по реката Нил и оделе во трговски походи. Во Египет
се служеле со две писма, едното свештеничко (хијератско), и другото народното
или дематското, што мошне јасно укажува на можност дека азбуката глаголица, која ја прифатиле христијаните и Словените, потекнува од Египет или таму Илирите
ја пренеле. Тоа е најверојатно, што укажува дека глаголицата има многу подлабока
минатост, отколку што се претпоставувало“.
Преселбите продолжило. Во случајов е најбитно за време на Македонците.
БАЛКАНЦИТЕ ДОМОРОДЦИ
Бидејќи тн.словенски јазик бил пелазгиски, а Пелазги биле Македонците... и
Еладците, денешните македонски тн.Словени биле само: домородно население.
За ова да се потврдува, истото се дополнува со доказот што само за тн.словенски преселби нема материјални докази/наоди- за сите други има мноштво такви.
Бидејќи досега никој не пронашол доказ/наод за Словените, тие биле лага.
Наводот тн.словенски јазик не држи- на пелазгиски јазик говорел и Платон.
Нак Вегнер,7 на стр. 53, наведува карта според Хомер. На неа се гледа Ематија и Тракија. Па следи во VI век п.н.е., кога Редакцискиот одбор на Пизистрат ја
составува „Илијада“,ја немало Македонија. Таа се среќава кај Херодот (V век п.н.
е.). Тој ги внесол и Илирите, што се гледа на стр. 196 во Картата според Херодот.
3

Овој египетски крал во 663 година п.н.е., ја отфрлил асирската власт и околу 654 година п.н.е.,
станал господар на цел Египет. (Her., Historia, Klia, I, 30. Види и: Херодотова..., т. 123- 124 и 422).
4
Ibid…, Eurtepa, II, 2; …т. I, књ. II, гл. 2, стр. 111-112.
5
Љубомир Домазетовић,Античка историја и потекло на Србите и Словените, Белград, 1995.
6
Херодот, „Херодотова историја“, точка 5, страна 113, и точка 36, страна 127; точка 57, страна 138;
точка 83, страна 147.
7
Nack Wägner, Hellas Land und Volk der alten Griechen, Verlag Karl Ueberreuter, Wien, 1955 und 1975.

7
Па за некои автори Македонците биле народ со илирско-трачко наследство.
Густав Вајганд,8 на стр. 4, пиши: „Некои македонски племиња биле тракиски, како нпр. Бисалтите, Крестонците и Ботиерите во источна Македонија, тогаш
пред се Пеоните во Северна Македонија во пределот Пелагонија, другите поново
повеќе на Запад можеле да им припаѓаат на Илирите, како Линкестите и Елимиртите (Тукидидес 2,99 и 2, 169). И на брегот и сигурно исто така во градовите на
внатрешноста уште порано се населиле грчки трговци кои ја ширеле грчката култура, ама секогаш Македонците според сведоштвото на старите (Тукидидес 2.68,
Страбо 10, 449) се означувале како полаварвари. Паул Кречмар (Вовед во Историјата на грчкиот јазик, стр. 288) мисли, дека Македоците ‘на Грците изгледа да им се
сроден народ’ “. (Грци=Хелени, Р.И.)
Следи Македонците и Еладците биле сроден народ со пелазгиски говори.
Казимир Шулц вели: „...Полибие докажува, точно и одредено, дека илирскиот јазик е исто што и македонскиот дијалект. Бидејќи е така... денес на современиците им е тешко да ја одредат границата меѓу родовите така цврсто со крвна врска
поврзани...“.9
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...“.10
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Спрема Британската енциклопедија, поимот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија. (Па Пелагонија била средиште на бригиската цивилизација, Р.И.)
Бидејќи Атина немала никаква важност,таа прифатиле сè туѓо-и пелагонско.
Харолд Ламб,11 на стр. 63, пиши: „Расправата за Парапоанисад морала да дојде до ушите на Аристотел. Едноставно непосредно до расправа со своите бунтовни
ученици, тој се задоволил со тоа една вечер во градината да им објасни дека границата на сознанието постојано се поместува и дека со секој век сè повеќе се дознава
за светот. И додал на свој начин, печалејќи, дека во времето пред Хомер за ридот
Олимп, кој сите можеле да го видат од Јужна Македонија, се мислело дека е престојувалиште на боговите. Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се
видело дека тие се сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја, каде што неколку врвови ја пробивале границата на облаците. Се чини дека луѓето, исто така, замислувале оти
Олимп се наоѓа далеку на Кавказ. Кога и тоа било истражено, се открило дека е само еден друг природен, иако висок планински венец. Аристотел не го спомнал зборот Парапанисад“. (Олимп источно од Троја- само во бригиска Пелагонија, Р.И.)
За да се потврди, дека во Атина се присвојувало од туѓи простори, еве доказ:
Како што имале дела во Египет, Месопотамија..., истото се сакало и во Атина. Следи Пизистрат (Пеистратос) оформил свој редакциски одбор, кој го составил
делото „Илијада“ од три простори магаре и шафран од Афро- Азија, коњ и говедо
од Бригија и Јадранските острови кои се населувале во VI век пред новата ера.
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Gustav Weigand, Ethographie von Makedonien, Leipzig, 1924.
Casimirus Szulc, De origine…, pp. 74- 75.
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Marcus Iunitianus Iustinius, Pompeius Trogus…, VII, 1, 3.
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Harold Lamb, Alexander of Macedon, The Journey to Worlds End, Garden Sity, New York, 1946-мак 89
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Петар Поповски, на стр. 491, пиши: „Хелените никогаш во својата историја
немале свој народносен соларен симбол. Општо е познато дека амблемот на Атинската полиса и на сите други хеленски градови- државички (полиси), бил бувот, кој
на овие простори бил пренесен од Африка. Го среќаваме на монети од античко време и на епитави.12 Според историчарот Гревс, за Хелените сонцето од секогаш било
‘стар неранимајко’, а култот кон него за ‘непатриотски чин’13...“.
Буфот имал врска со Месопотамија... со Семирамида + в = Свемирамида.
Балкански симбол бил/е орелот: двоглавиот орел бил на тн.византиски грб...
Стр. 504: „Пет столетија подоцна...Елијан, кој живеел во III-от век п.н.е. …:
‘…Јазикот на кој биле напишани ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ им припаѓале на Илирските
Бриги, сродни на Дарданците, од фамилијата на древните Пелазги. Од времето на
Пизистрат, до денешната опфицијална верзија, која е направена во Александрија
(III-и век п.н.е.), вметнати се многу хеленски доработки во ‘Илијада’. Заради ова,
Платон во своето дело ‘Република’ го моли Хомер за прошка заради тоа што се избришани многу места во ‘Илијада’, што на некој начин го повреди чуството на
многу Хелени. Ова дава јасна поставка дека Хомер за Платон не бил Хелен...’14
Како што читаме...Во историската наука Хесиод е нарекуван ‘Хомеровец’.
Од неговите записи дознаваме дека се одушевувал кога ги читал оригиналните дела
на Хомер, но бил крајно разочаран и обесхрабрен кога тие исти дела ги читал во
превод на хеленски јазик. Тие биле наполно ‘променети’, ‘осакатени’, ‘изопачени’
и целосно хеленизирани.15...“. (Па следи тн.Хомер бил постар од Хесиод, Р.И.)
Стр. 103: „За грчката историографија и наука фалсификувањето на историјата е нормална работа...Карактеристично е што ваквата непримерна појава и склоност за ‘фабрикување на историските настани’ од древната и поновата историја на
Хелените била забележана уште во VI- от век. Римскиот историчар Јувенелис (60127 г.н.е.), кој уште во тоа далечното време и самиот ја воочил таа појава, запишал:
‘...Лажлива Хелада може сè, па дури да ја фалсификува и историјата...’16...“.
Стр. 105: „Ваквите сознанија од Петковиќ, своја вистинска потврда наоѓаме
и во записите од античкиот историчар Јозеф Флавиус (87- 31 г.п.н.е.), кој со своите
вести расфетлува многу настани. Овој плоден антички хроничар на едно место од
своето дело против историчарот Апиан, пишува: ‘...Моите иследувања покажаа дека старите хеленски историчари пишувале по нарачка и контрадикторни податоци,
се напаѓале еден со друг и сето тоа го правеле без никаков срам...’17
На едно друго место е уште поотворен: ‘...Феникијците и Египтјаните не се
фалат со своите достигнувања, додека кај Хелените секогаш се наоѓа по некој способен, кој ваквите работи ги претставува како ‘хеленски’ и ги фали Хелените и нивната култура, макар што е туѓинска, нехеленска...’18 “.
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David R. Sear, Greel Coins and their Values, Vol. I, London, 1975, pp. 234-237.
R. Grevs, Grčki mitovi, Beograd, 1991, p. 31.
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Запис од Елијан, учител кој живеел во III-от век п.н.е. Види кај: H. Elis, Studies in the Psychology of
Sex, Phila., VI, 1911, p. 134. Цитирано кај Љупка Ципушева, „Комедија на грешки“..., 36- 37 ...
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Decimus Julius Juvenelis, De origine actibusce Getarum (Getika). Roma, 1986, p. 43 (XXIII погл).
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Стр. 322: „Во историската наука...Учителот Елијан (III-от век п.н.е.), кој, по
сè изгледа, бил сведок на такви и слични случувања и фалсификати, пишува: ‘...
Платон во своето дело ‘Република’ го моли Хомер за прошка што се избришани
многу места во ‘Илијада’, кои на некој начин ги повредуваа чуствата на многу Хелени. Ова дава јасна поставка дека Хомер за Платон не бил Хелен...’19“.
Стр. 324: „Појавата на фалсификување...освен Елијан ја воочиле и многу други летописци...Древниот историчар Juvanelis (60-127 г. од н.е.) уште на почетокот
од II-от век од н.е. укажува на појавата дека Хелените биле склони на фалсификување на историските дела во своја полза, по што констатира: ‘...Лажливите Хелени
можат сè, па дури и да ја фалсификуваат историјата...’20 “.
Стр. 157: „...По сите докази древните Атињани имале потекло од Пелазгите
...Тие ја изградиле тврдината на градот Атина и Акрополот... Акропол бил пелазгиски град...“.21
Следи Атињаните со Атичаните и Еладците биле Пелазги- пелазгиски јазик.
Стр. 495: „На грчките фалсификати...Фасмер...на едно место вели: ‘династијата на Теменидите имале словенски корен’22...Фасмер прескокнува и многу други
македонски градови: Бер, Венета, Серез, Воден, Костур, Кавала и Јанина. Првиот
како топоним го среќаваме во многу краишта на Европа. И не само како топоним,
туку и како семејно име, Бер бил син на Македон...Според македонската митологија, богот на реките Олган, бил син на македонскиот бог Бер...“. (Бер-ово=Вер, Р.И.)
Стр. 595: „Етимологијата на името Ематија...Хроничарот Хесикиј, за кој се
знае дека е напишал првата генеалогија на името Македонија, а била сочувана од
Константин VII Порфорогенит (913-959 г. од н.е.), вели дека ‘името Македонија доаѓа од митскиот јунак Македон, кој бил син на Зевс и Тија’ и дека ‘Макета и Македонија претставува едно и исто име’...“.
Петар Поповски, на стр. 248, вели: „Прв кој го употребил терминот ‘хеленизам’ бил Германецот Johan Gustav Droysen, совеник на баварскиот принц Ото, по
неговото крунисување како крал Отонос I на новооснованата вештачка државна
творба Грција, во 1932 година.23 До тој период овој термин не е содржан во ниту
еден извор и е непознат во историјата и историската научна мисла. Неговото инкорпорирање во полза на т.н. хеленски (грчки) свет, имало со цел да се присвои древната македонска култура. Еден негов сонародник Крајсиг, осудувајќи го овој непримерен и ненаучен акт, вели: ‘Неговото намерно и наместено инкорпорирање во
полза на хеленскиот род претставува прагматично и свесно девалвирање на македонската посебност и значење...’.24 Тој апелира до научниот свет поимот ‘хеленизам’
внимателно да се сфати и употребува, бидејќи претставува измислица на XIX век, а
не дека суштствувал во праисторијата.25 Измислицата од Дројзен наивно и лесно
19
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22
Max Varmer, Die Slawen…, p. 196.
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J. G. Droysen, Helenismus, Geschichte des Helenismus, Gotha, 1877/78. Види и: Heinz Kreissing, Povijest Helenizma, Zagreb, 1987, pp 5-6.
24
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умно била прифатена од голем број научни работници кои благодарејќи на својата
изострена фантазија, поимот ‘хеленизам’ го реинкарнирале дури 2500 години наназад. Многумина автори во своите дела го осудуваат ваквиот примерен акт, меѓу
кои и познатиот научник- истражувач Хамонд. По епохалните откритија на археолошкиот локалитети кај Кутлеш (Βεργινα) Беломорска Македонија, во 1977-ма година, утврдил дека ‘македонскиот царски двор, (а не хеленскиот), бил лидер на културниот прогрес на Балканот’. Појаснувајќи ги своите сознанија до кои дошол
истражувајќи на просторите на Македонскиот полуостров, констатира: ‘...Македонската вештина на металопреработувачката, јувелирството, изработката на оружјето,
сликарството, варајството, изработката на мозаиците и предмети од слонова коска,
по својата совршеност и убавина се ненадминати, што ни дава за право да кажеме
дека фамозната хеленизација, всушност, не постои. Најправедно и точно би билоепохата која започнува со 334 година пред новата ера, всушност со освојувачките
походи на Македонците и на нивните сојузници, водени од Александар III Македонски во Европа, Азија и Африка, да се нарекува хеленизам и да се смета за хеленизација на Балканот, туку да се нарече македонизација на ареалот...’26 “.
ВАРВАР НЕ ОЗНАЧУВАЛ ЕТНИЧКИ НАРОД- БЕЗ ХЕЛЕНСКИ НАРОД
Европската историска наука за Балканот својот развиток го имала само во
XIX век. Така таа од поими со општи значења си измислила разни етнички народи.
Таа си измислила посебен варварски народ Македонци и друг хеленски народ во Елада, кои меѓусебно не се разбирале. Тие имале свои посебни јазици: македонски и хеленски. Пак, хеленски јазик=тн.старогрчки бил коине. А овој јазик никогаш не постоел: Па тој бил само македонски: Птоломејов Александријски јазик.
Од овој христијански јазик само дури во XIX век бил створен еладски јазик.
Петар Поповски, на стр, 97, пиши: „Како што може да се забележи...И уште
едно откритие од Данковски. Проучувајќи ги епските дела од Хомер, ‘Илијадата’ и
‘Одисејата’, на ниту едно место не го сретнал терминот ‘Варвари’, констатирајќи
дека ‘...Зборот ‘Варвари’ не постои...’27“.
Стр.186: Како што може да се забележи...Данковски... пишува: ‘...Зборот
‘Варвари’ кај Хомер не постои. Тоа ми дава основа да тврдам дека во време на
Тројанската војна, тие не биле присутни на Балканот. И доколу биле, сеуште немало воени судири помеѓу Хелените и Словените. Хелените поради тоа немало
причина Словените да ги нарекуваат ‘Варвари’...!’28 “
Љубомир Домазетовиќ,29 на стр. 34, вели: „Големиот антички писател Халикарнишки викан татко на историјата, ја отпочнал својата ‘Херодотова историја’ со
следните зборови:
‘Ова е преглед на историјата на Херодот Халикарнашанин, кој ја напишал
заради тоа со времето да не би смалило значењето на она што човештвото го створило,те дека големите и дивните дела, и оние кои ги створиле Хелените,како и оние
26
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кои ги створиле Варварите, не би биле заборавени, а најпосле, покрај останатото, и
затоа да би објаснил зошто измеѓу Хелените и Варварите доаѓало до војни’“.
Херодот било пелазгиско=тн.словенско име: Херодот=х еродот=е родот=род
от.Всушност, македонско, затоашто до денес Македонците говорат со ов-он-от итн.
Херодот го внесува варвар. Меѓутоа, тоа немало никакво етничко значење.
Па в било мало,не големо, за занимање: Хелени поморци, а варвари сточари.
Х.Д.Кито30 истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.) ги сметал Грците (Хелените,
Р.И.) во Јонија како варварски народ“. Следи Македонците биле сточари (говедари,
коњари, свињари...), а Хелените поморци (пирати, плачкаши)- во Јонија и сточари.
Робер Фласелјер,31 на стр. 35, пиши: „Токму поради тоа, за да ја зачуваат
драгоцената самостојност, неколку држави, на чело со Атина и Спарта, се здружиле
за да го одбијат нападите на варварите на Дариј, а подоцна и Ксеркс...“.
Како што варвари биле и Јонците, варвари биле и Персијците. Сите тие биле
сточари. Ова било повод поморството на Персијците да биде на Хелените, а никако
на варварите.Следи поморци биле само приморските Јонци-но не континенталните.
Петар Поповски, на стр. 176, пиши: „Големиот хеленски говорник од македонско потекло Демостен (384- 322 г.п.н.е.)...во една пригода...изјавил: ‘...Филип,
тој човек, кој не само што не е Хелен, ниту со нешто близок на Хелените, туку ниту
Барбарин од земја, за која нешто убаво не можеш да кажеш, туку е чума македонска, од каде што порано ни роб асален немаше...!’32“. (б=п, Р.И.)
Овде не паѓа никаков говор на посебен народ туку варварско однесување.
Стр. 184: „И не само за Хелените...Херодот на едно место пишува: ‘..За Римјаните сите биле Барбари, освен Хелените. Денес тој збор означува: примитивност, нецивилизираност, некулура и суров човек и народ. Тој е повеќе етички (морален) поим...’33 “.
Хелени биле поморци со градски живот, а Варвари сточари (говедари...).
Стр. 84: „Грците се во заблуда...Платон...тој вели за јазикот на Хелените...:
‘...Мислам дека Хелените, а специјално тие кои што се под доминација од Варварите, многу зборови презеле од Варварите...’ “.34
Стр. 85: „Тоа, всушност, не е сè. Платон...: ‘...Му се припишува варварски
карактер на сè она што не го знаеме, од причини што зборовите биле испревртени
од повеќе страни, та не ќе биде чудно, стариот хеленски, во споредба со денешниот
варварски, од него да не се разликувал ни најмалки...’35 “.
Следи „стариот хеленски“ варварскиот „не се разликувал ни најмалки“.
Па хеленскиот јазик како варварскиот биле еден ист јазик- само пелазгиски.
Стр. 86: „Потврда...Херодот...‘Потоа се роди хеленскиот јазик секогаш употребуван со тој истиот, како што ми се чини мене. Во стварност, одвојувајќи се од
Пелазгискиот, фактички слаб, од мал во почетокот, се зголеми во мноштво, благодарувајќи им на Пелазгите, кои му се приклонувале како и многу други варварски
народи...’36 “.
30

Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби ...народ најстарији, Досије, Београд, 1990- Преземена од Интернет.
Робер Фласелјер, Грција во времето на Перикле, АЕА Издавачи, Мисла, 2002.
32
Phil., III, 31. Види и: Demosten, Filipiki, III, Plutarh, Biblioteka fonts…
33
Херодотова историја..., т. I. 361.
34
Plat., Cratilos, 421 c.
35
Ibid…, 425e.
36
Her., Historia, Klia, I, 58. Види и: Херодотова историја..., т. I, кн. I, гл. 58, стр. 31.
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Варвари и Пелазги биле античките Македонски- пелазгиски=тн.словенски.
Стр. 87: „Херодот не бил единствен...Многу важни вести по ова прашање ни
дава Платон, кој се родил само две години по смртта на Херодот, во 427 година
ш.н.е. ...Откако констатира дека хеленскиот јазик е ист што и варварскиот, односно
што и пелазгиско-протословенскиот,пишува: ‘...во хеленскиот јазик има многу зборови кои истовремено и припаѓаат на говорните вештина на Варварите...’37“.
Никогаш немало било какви посебни словенски народи-не ни Протословени.
„Неговиот учител Сократ (469-399) г. п.н.е. ...хеленскиот јазик...неговата
сродност со варварскиот јазик...пишува: ‘...Хелените во мое време не можеа од свое
становиште да го разберат значењето на многу (варварски, б.н) зборови во хеленскиот јазик, од кои некои се задржале и до денес...’.38
Настојувајќи...Сократ...напишал: ‘...Мислам дека Хелените, особено оние
кои им се потчиниле на ‘варварите’ многу имиња зеле од ‘варварите’... Им се припишува варварски карактер на многу зборови кај кои ние не можеме да го утврдиме
нивното потекло во однос на хелениските...’39
По овие дилеми, Сократ...пишува: ‘...Бидејќи зборовите се превртувале на
различни начини, не би било никакво чудо стариот хеленски јазик да се спореди со
сегашниот, варварски. Од него ни малку не се разликува...!’40“.
Значи, хеленскиот јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Стр. 92: „Во арсеналот...Херодот...пишува: ‘Каков бил поранешниот јазик на
Пелазгите не можам да кажам со сигурност. Но, ако го претпоставиме преку јазикот на денешните Пелазги- на пример, на оние кои живеат во Крестонија,41 над Тиренците, кои, пак порано престојуваа во областа наречена Тесалија и им биле соседи на Дорците или на оние Пелазги кои ги основаа Плација и Скилака над Хелеспонт и по многуте други пелашки градови, кои подоцна ги променија своите имиња. Тие привремено живееја заедно со Атињаните, или, пак, кои живееја и во други
градови, а всушност се Пелазги- значи ако направиме споредба со секој од нив, ќе
мораме да потврдиме дека Пелазгите зборувале на варварски јазик. Од своја страна,
мислам дека Палазгите беа варварски народ...’42“.
Херодот запишал: “Пелазгите зборувале на варварски јазик“. Тоа сè говори.
А дури и: „Палазгите беа варварски народ“. Па малото в не означува народ.
Стр. 94: „Ако добро...Повикувајќи се на еден друг постар француски научник, Hr. Levesgue, на неговата двојна теорија која се однесува на ‘афинитетот’ што
постоел помеѓу словенскиот од една страна, и хеленскиот и латинскиот, од друга
страна, укажува на ‘фрапантна аналогија’ која постои помеѓу извесни словенски
зборови кои одговарале на соодветни хеленски и латински изрази.43Кај Levesgue
немало дилеми околу еднонородноста на Пелазгите и Словените, а во тие рамки и
на древните Македонци. Пренесувајќи ги неговите научни сознанија утврдени врз
основа на стари летописи, францускиот историчар Vaultier, дословно пишува: ‘...
Пелазгите, кои од страна на Хелените биле нарекувани Барбари, всушност, биле
37

Platon, Osuvres completes, tome V,Cratyle, texte etabli et eradute par Lous meridier, Paris, 1969, гл.421.
Ibid.
39
Plat., Cratilos, 425e. …
40
Ibid.
41
Авторот П. Поповски за Крестонија објаснува: „област во Македонија, северноисточно од Солун“.
42
Her., Historia, Clija., I. 57. Види и: Херодотова историја..., т. I, књ. I, стр. 31. ...
43
M. Vaultier, Bulltetin des Sciences historigue antiguites, Philologie, Tome, Paris, 1825, pp. 396-397.
38
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древните, антички Македонци, односно Словени... од кои многу подоцна Хелените
го прошириле јазикот и писмото...’44
И не само Хелените. Според известувањата од древниот историчар Дионисиј (60 г.п.н.е.- 7 г.н.е.) од Халикарнас, и ‘Римјаните на Барбарски’, на кое становиште стојат и мноштво други автори- лингвисти од поново време. Зборувајќи за
јазичната врска меѓу Еолците- прото-Словени од една и Римјаните и Хелените од
друга страна, авторот пишува: ‘...Јазикот со кој се користата Римјаните, не е наполно барарски, ниту пак апсолутно хеленски, но претставува мешавина од двата. Поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје...’45
Ако е така, а нема дилема да не е така, бидејќи современата италијанска
историска наука го има дефинирано тоа прашање, дека жителите на Италија имаат
венетско потекло46 ... Херодот, кој вели: ‘Еолците биле и се нарекувале Пелазги’47“.
Следи варварски=пелазгиски бил хеленски на кого говореле и Римјаните.
Пак, тн.старогрчки (коине) бил од 300 г.п.н.е.- латинскиот од 240 г.п.н.е.
„Во историската наука има многу претпоставки околу појавата и употребата
на изразот ‘Барбари’, како поим со кој се разграничувале одделните ентитети. Повикувајќи се на Аристиотел, полскиот научник Данковски вели: ‘...Грците со називот ‘Барбарос’ во прво време ги нарекувале само и исклучиво своите најблиски
Трачаните и Македонците. Подоцна со тој збор почнале да ги нарекуваат и сите
странци. А зборот ‘Барбар’, како што не учи Аритостел (во ‘Птици’, стр. 200), доаѓа од гласот ‘Б’. Имено, Словените и нивните потомци- Македонците буквата ‘Б’ ја
употребувале таму каде што Грците ја имаат буквата ‘Ф’, што било причини да ги
наречат со тоа име. Но, и да се дистанцираат од нив, претставувајќи се себе си како
посебна, како одделна нација во однос на Трачаните и Македонците...!’48“.
Пак, Траките и Македонци како сточари (говедари, свињари, коњари...) биле
варвари, а Хелените како поморци само пирати-запалувачи на бродови, плачкаши...
Стр. 98: „Во научниот свет...Платон, кој вели дека ‘Пелазгите’, односно
‘барбарите’, а тоа биле древните Антички Македонци, ‘зборувале на илирски’,49
кој, всушност, бил древномакедонски, т.е. словенски јазик“.
Стр. 102: „По едно вакво признание...Тит Лив (59 г.п.н.е.- 17 г.н.е.), современик на многу настани од римскиот период. Тој укажува на податокот дека по окупацијата на Македонија, Римскиот Сенат донесол одлука: ‘Македонците да останат
слободни (omnium primum liberos esse inbere mcadonas)’ со оглед на тоа што Римјаните чуствувале родска блискост со Македонците’50...“.
Па она што го напишал Дионисиј го потврдил и Тит Ливиј. Следи Македонците и Римјаните биле едно те исто: само со едниот варварски=пелазгиски јазик.
44

Ibid. На исто становиште како и Vaultier стои и: Kazimir Szulc, De origine et sedibus veterum Illyriorum, Poznan, 1856, p. and 49-50.
45
Dionisij, Roman Antigueties, I, 90. Спореди кај: N. Densunsianu, Dacia praistorica, Bucuresti, 1982, p.
717 и кај: Бранислав Стефановски, 400 години..., 31.
46
Види пошироко кај: Aldo Prosdocimi, Veneti, Eneti, Enganei, Ateste: i nomi, Genova, 2002, кај: G.
Devoto, Origini indoevropee, Florenca, 1962, pp. 182-198 и кај: G. Sergi, Italia: La origini, Turin, 1919.
47
Her., Historia, Polimija, VII, 95.
48
Grigorius Dankovsky. Die Griechen als Staaten- und Sprachverwandten der Slawen, historisch philologischdargestelt, Vindobonac- Posenii, 1829, p. 14.
49
Paton, Cratilos, гл. 425.
50
Tit Livi, Ab urbe conditta libri, ed. “Weissenborn- M. MülerÄ, XLV, Lipsiac, 1906, 29, 4.
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Авторите мислеле, коине и латински јазик биле народни, а само службени.
Стр. 108: „Во прилог...Сократ...вели: ‘...Од тоа немаме ништо подобро врз
основа на што би ја установиле вистината за вистинските имиња (во хеленскиот јазик). Треба ли како поети на трагедијата, кога во некоја тешкотија, да прибегнеме
кон машината која ги воздигнува боговите ? Треба ли и ние така да се извлечеме (и
да кажеме) дека првите зборови ги востановиле боговите, поради што се точни ?
Или (треба ли да кажеме) дека сте ги презеле од Барбарите, та според тоа, да кажеме дека барбарите се постари од Хелените...’51
Оваа историска вистина...Платон на едно место пишува: ‘...Барбарите, се постари од Хелените...Првите зборови Хелените ги зедоа од барбарите...’52‘живееле
измешано, едни покрај други, додека стародомните Пелазги не биле целосно хелинизирани...’53 “.
Стр.110:„Во духот на искажувањата од Херодот и Платон,исто така и Јустин
(483- 526 г.н.е.) ... Овој средновековен историчар во врска со тоа полемично прашање, пишува: ‘...Пелазгите се најстари жители на Атина, која подоцна ја населиле
хеленски племиња...’54“.
Стр.112: „Херодот...Откако укажува на податокот дека ‘Пелазгите зборувале
на барбарски’, Херодот пишува: ‘...Хелените...многу зборови презеле од Барбарите...А тој хеленски јазик, пак, потоа се родил, употребуван секогаш со тој истиот,
паралелно со барбарскиот. Навистина, одвојувајќи се од пелазгиското (стебло), фактички слаб, од мал на почетокот, се зголеми во мноштво, благодарејќи им на Пелазгите, кои му се приклонувале, како и многу други барбарски народи...’55
Во истото поглавје, малку подолу, Херодот е многу подециден. Таму пишува: ‘...Хеленскиот јазик е новороден, кој во почетокот се зборувал паралелно со пелазгискиот...’56“.
Пак, тн.старо-грчки бил само Александријски јазик коине-после 300 г.п.н.е.
Стр. 41: „Данајците, за кои се вели дека нивни древни предци биле Дорците,
т.е. Хелените-Египтјаните, според Страбон, кој, исто така, како и Херодот, дошол
до слични сознанија за потеклото на древните Хелени, ‘во новата постојбина на Пелопонез, Мореја,Евбеја и Атика ги затекнале Тракијците’,57 значи Пелазгите (Антите и Венетите), т.е. древните Македонци, како автохтони жители, како староседелци на тие простори, што се подвлекува и во уште неколку нивни записи. Сите тие
етногени групи, според Херодот, ‘зборувале на еден ист јазик, на илирскиот’,58 што
се потврдува и кај уште двајца други древни автори, кај Денсунсион и кај Полиб.
Првиот вели дека ‘Илирите се тракиски варвари’,59 а вториот дека ‘Илирскиот и
тракијскиот јазик се дијалекти на македонскиот јазик ...’60 што значи дека строседелците- пелазгиски племенски групи, како Антите...“.
51

Цитирано кај: Platon, Osuvres completes, Tome V, Cratule, texte etabli et tradiuet par Lonis Meridler...
Platon, Kratila, gl. 421 e., gl.: 425…
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Platon, Cratilos, гл. 421е, и: гл. 425е.
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Marcus Junianus Justinus, Epitome od the History, VII books, Harvard, London, 1931, pp. 1, 3.
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Her. Historia, Klia, I, 58…
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Her., Historia, Klia, I, 58.
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Strabon, Geogr., кн. VII. Гл. 6.
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Херодотова Историја, Ерато, VI, 53.
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Се истакна: „ Полиб. Првиот вели дека ‘Илирите се тракиски варвари’...“.
Приск (V век) пиши за варварски јазик. Па тој бил пелазиски=тн.словенски.
Стр.60: „Овие вести...Прокопиус (492-565)...Во тој контекст пишува: ‘...
Подоцна ним Јустинијан им испрати прилично војска, која се сретна со една чета со
Варвари, околу Андријапол, што лежи во внатрешноста на Тракија, пет дена далеку
од Визант. Варварите веќе не можеле да одат напред, зашто со себе воделе голем
плен од луѓе...’ “.61
Следи Склавини=Повеќебожци како Варвари со варварски=пелазгиски јазик
и Римјани (Ромејци)=Христијани со христијанскиот јазик- Александријски коине.
Стр. 61: „Овој фрагмент...Овој факт го посведочува и современикот Прокопиус, кога нагласува: ‘...Над овие племиња, Склавините и Антите, не господари
еден човек, туку од старо време живеат во демократија. И едните и другите имаат
еднаков јазик, сосема варварски... имаат табор на брегот, што тука се крева, а Ромеите малку подолу, во рамината... И стана страшна битка, каде Ромеите силно пропаднаа. Тука изгинаа многу одлични војници...’ “.62
Се говори за „еднаков јазик, сосема варварски“. Па тој бил само пелазгиски.
Острогорски63 за Фока пиши: „Побунетите војници го дигнале на штит и го
прогласиле за цар, подофицерот од полуварварско потекло и напуштајќи ги своите
позиции, тргнале кон Цариград“. Значи, едниот родител му бил од царско семејство
од династијата на Јустинијан, а другиот од Склавините само со варварски јазик.
Следи коине бил само христијански јазик, со употреба во Елада само од VI
век. Бидејќи Еладците не биле Христијани туку Повеќебожци=Хелени, Јустинијан
ја затворил Платоновата академија во Атина, 529 година.
Пак, етнички произлегол од етнос=еднос=едност Белести=Пелести=Пелазги.
Сточарството разликува сточари (говедари, свињари ио коњари) и овчари.
Овде мора да се разберат сточари кои биле варварите- овчари само овчари.
Мијаците и Мариовците (Пеонците),овчарите,имале носии со богати везовитие како овчари биле слободни да ги изведуваат своите везови, но не Бригите (Брз.)
Петар Поповски, на стр. 43, вели: „Друг многу важен, би рекле, поразителен
податок за Хелените (Грците) е тоа што во епосите ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ од Хомер
никаде не се споменуваат термините ‘Хелада’, ‘Хелен’ или ‘Хелени’, како припадници на тој етнос. Освен тоа, не се споменува ниту еден хеленски настан, ниту каков и да е друг податок врзан со измислениот термин хеленизам, што укажува на
фактот дека од крајот на IX-от век п.н.е., Хелените (Грците) сеуште не биле присутни на балканските простори. Со тоа од основа се демантираат гласните тврдења на
грчката историографија и наука за, наводната, автохтоност на хеленскиот елемент
на тие простори. Во епосот ‘Илијада’ се јавува само едно лично име на формата Хелен (Сончев), но се однесува за син на Пријам, кој се славел како пророк кај Венетите- Тројанци, кај древните Македонци, што нема никаква врска со името Хелени
и со Хелените. Наспроти тоа, Хомер ги споменува сите пелазгиски древномакедонски етнички групи кои ги населувале просторите на најјужниот дел од Македонскиот полуостров- Балканот: Мореја, Атика, Пелопонез, но не и Хелените.Овде ние
61

Procopius, Bellum Gothicum. II. 14. Види и: Ст. Стојановић, Одбрани извори..., 7- 8. Види и: Љубен
Лапе, Одбрани текстови..., 14-15.
62
Procopius, Bellum Gothicum, IV. 4.Види и: Византиски извори..., 17-18. Види и:Љубен Лапе...14-15.
63
Г.Острогорски, „Историја на Византија“, Скопје, 1992.

16
зборуваме за оригиналните дела од Хомер, а не преписите, преводите, ‘обработките’, ‘преработките’ и ‘корекциите’ што биле извршени, т.е. сакатени по наредба од
атинскиот тиранин Пизистрат (Πιζιστρατ 560- 529 г. п.н.е.), син на Хипократ (Ηιποκριτ), кој барал содржината во тие дела да се прилагоди на хеленските интереси’.64
Всушност, Хомер живеел и работел во областа Орестида, северно од Олимп и тој
како на дланка гледал и знаел кои сè народи и етнички групи живееле на тој дел на
Македонскиот полуостров. (Македонски полуостров од Филип Македонски, Р.И.)
Новодоселените Хелени, кои според Фалмерајер имале шиидско, а според
Херодот, данаско потекло, од страна на домородното пелазгиско-античко-венетскотракиско, т.е. од древномакедонското население во прво време биле нарекувани
‘Греи’, односно Греики’, што на древномакедонски јазик значи ‘дојденци’, т.е. доселеници, пришелци, колонисти.65 Многу подоцна тие две лексички форми биле
модифицирани, при што било добиено заедничка форма ‘Греци’, која на почетокот
од XX век била прифатена и од самите Хелени, како народносно име...“.
Меѓутоа, никогаш името Грци не било во употреба за Еладците туку само за
Православните, припадниците на царската Цариградска патријаршија, затоашто на
христијанскиот Балкан имало само верски и црковни народ, но без етнички народи.
За потврда дека никогаш немало хеленски и грчки народ биле самите Еладци- тие до во со XIX век биле само Римјани=Ромејци со главен град само Цариград.
На стр. 51, го наведува Бовен: „...Селаните, како во европскиот дел на Турција, така и оние кои живееја на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и себе си не се нарекуваа Грци, туку Романи, т.е. поданици
на Римската Империја... Тие како престолнина на својата нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина...!’ 66 (Само место Грци само Хелени, Р.И.)
Овој запис расфетлува едно многу важно прашање- идентитетот, дека тие,
Хелените (Грците), дури ни во XIX-от век не си го знаеле своето вистинско потекло, што значи дека тие немале ни тронка народносна свест и сознаниеза тоа- кои се
и од каде ги влечат своите народносни орени. До тој период, а според некои други
автори, дури и многу подоцна, тие ‘себе со не се нарекувале потомци на древните
Грци, туку те Романи’67. Во повеќето области од територијата на тогашната Грција
населението себе си се декларирало како ‘Ромеи’. Тоа население ‘не сакало ни да
чуе за, некакво, грчко потекло’. Тоа го констатирал англискиот патеписец Бовен,
при својот престој во Грција во 1849 година. Во разговорите и анкетите што ги спровел меѓу грчкото население во разните области, во прашањето: ‘На која националност í припаѓаат’, кај сите анкетирани одговорот гласел ‘Ние сме Романи...!’…“.
Стр. 10: „Всушност...Станува збор за Артур Вајгал. Овој прогрчки наклонет
автор, повикувајќи се на Полиб, пишува дека ‘Македонците биле со светла коса, со
сини очи и имале побел тен од просечниот Грк...’ “.
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Стр. 190: „Генетската родовска засебност на античките Македонци...Вајгал...
При тоа вели: ‘...Вистинските Македонци биле со светла коса, со сини очи и имале
побел тен од просечните Грци. Тие имале северна крв...’ “.68
Стр. 283: „Ова сведоштво...Durant69...вели: ‘...Криќаните необично личат на
двојна секира, толку важно во нивниот религиозен симболизам. Мажите и жените
имаат горделив стас, кој патолошки се стеснува во ултрамодерен струк. Скоро сите
по градбата се витки и нежни, со грациозни движења и со атлетски изглед. Нивната
кожа при породувањето е бела. Дамите, кои постојано стојат под сенка, имаат светол тен, конвенционално блед... Грците ги викаат Феникијци...’70 “.
Како што биле Критјаните бели, бели биле и Еладците- па тие биле Пелазги.
Така посеверните Македонци биле побели, како и денес. Меѓутоа, што овде
се говори за просек, тој се бара кај дворасовите Еладци од XIV и XV кога на Пелопонез биле населени Индијци (Цигани). А и во XX век се колонизирани Азијати.
Стр. 49: „И англискиот научник Џон, како и проф. Борза...Врз основа на старите летописи, тврди дека Дорците биле Арапи, со темна боја на кожата и со низок
раст, кои населувале делови на Североисточна Етиопија и Среден Египет, а древните Антички Македонци биле Пелазги,со бела боја на кожата и со висок раст.71...“.
Стр. 75: „Силен удар на германските квази-етниколози...Фалмерајер пишува: ‘...Хелените, кои во историјата се познато како Арапи, одамна биле асимилирани од Венетите (денешните Словени)...поодредено кажано- од поклониците на сонцето...’.
Ваквиот заклучок...Според Фалмерајер, ‘Грција (Ελλασ) отсекогаш била населени со Илири, односно, со Пелазги, Анти, Венети, Феникијци и со други древновиндски народи и современи Словени,кои му припаѓале на исто родовско стебло...’.
Анализирајќи ги Хелените во 30- те години од XIX-от век, од чисто етничко- генетски аспект, констатира дека ‘од древногрчкиот етнос и ген, кај современата популација не останало ништо древно...’ Според него, ‘Од таа древна популација останале
само триесет проценти од нивниот јазик’...со DNK- анализите од Институтот за генетски истражувања на Европските народи на Швајцарија- ‘ITENEA’, направена во
2008 година, со што ‘се потврди генетската врска на античките со современите
Македонци’. До исти генетични сознанија дошле и шпанските научници. Националниот центар за биотехнолошки информации при Универзитетскиот центар во
Мадрид, со помош на хромозомот Y-gentum, утврдиле дека ‘современата македонска нација е директен потомок на античките Македонци’. Истиот институт дошол
до сознание дека ‘Грците и припаѓаат на сахарската суб-група на народи’, т.е. ‘на
Централно африканската арапска група’. Таа анализа, исто така, покажа дека ‘Грците имаат поблиски генетски врски со Етиопјаните, одошто со Египтјаните’. Ваквите резултати се потврдени и од страна на Американската асоцијација за развој
на науката. Предмет на анализа било македонското население на Беломорска Македонија, која денес се наоѓа под окупација на Грција. Истражувањата покажале дра68
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стични разлики во хромозомот Y-gentum од генетичката драстична композиција
меѓу Грците и Македонците кои живеат во тој дел од денешна Грција. Всушност,
научниците утрдиле дека ‘современите Македонци на тие простори се директни потомци на древните Македонци’. Резултатите, пак, за Грците покажуваат дека ‘нивните генетски особености се блиски на етиопско-сахарскиот ген’...“.
Александријски коине бил близок на арапскиот, кој бил вулгаренарамејски.
На Пелопонез имало Цигани (Индијци)-нивни музички инструмент е бузуки.
ТН.СЛОВЕНСКИ ПОСЕБНИ НАРОДИ НИКОГАШ НЕМАЛО
Денес се разликуваат Словени и Несловени. Историчарите нив ги разликуваат само според јазикот. Пак, тн.словенски јазик бил пелазгиски. Значи, тн.Хомеров.
Љубомир Домазетовиќ, во воведот на својата книга, на стр. 11, наведува:
„Намера на книгата ‘Античка историја и потекло на Србите и Словените’ не
е да го опише постанокот на Србите на денешните простори, туку со полемичка содржина подобро да ги осветли непознатите античките географско- топорафски простори на кои живееле претците на Србите и Словените и така подобро да се разбере
нивниот живот и работата, овој, до сега непознат период на српската историја, подобра да би се разбрала и пологично историски би се напишала.
Книгата нуди нова хипотеза за античкото потекло на Србите и Словените и
нивното илирско (келтско) потекло, полемизирајќи при тоа со постоечките и сега
важечки научни теории, дека Словените живееле зад Карпатите и дека се населиле
на нашите простори во V, VI и VII век на новата ера, стопувајќи се со илирскиот
етнос. Новата хипотеза поставува обратна теорија, дека Србите (Словените) живееле на територијата Илирија...“.
Стр. 14: „Наравно, во секој мрак се лута па и за античката минатост на Србите, оти археолозите и античките историчари бар со дел не ги осветлиле просторите на живеењето на Србите во тоа време,покрај останатото и поради широкиот простор кој се најдува на територијата на неколку држави.
Во последно време се водат оспорувачки расправи околу изнесената теорија
дека Србите, не се доселиле, туку тие оделе и понатаму, и толкувале дека Србите
одвајкаде живееле на оние простори и дека тие се со илирско потекло. Наравно, дека сите такви теории мораат да се поткрепат со чинителите, а тоа не е во потполност можно да се уреди оти непостојат комплетни археолошки наоди и адекватна
историска документација. Оттука и поединечни покушувања на истражувачите, со
различно образување, да најдат одговори на овие големи прашања на српската
историја. Тоа не смее да се исполува со нетрпеливост и лутење, како што сега се
работи, поради ‘необразованоста’ на бранителите на постоечката теорија дека сме
дел на словенската група која се доселила зад планината Карпати. Секој има право
на својата вистина, а право на науката да го прифати или не го прифати напишаното“.(И авторот пиши за Срби и Словени без материјални докази/наоди итн., Р.И.)
Стр. 31: „Народите на големата Илирија, без обѕир на внатрешните поместувања на народите (племињата) биле во стални искушенија дека мораат да одлучуваат измеѓу помогнување на агресорите (Аварите) или заеднички да се брани честа,
достониството и слободата. Таква ситуација настапила во V век пред новата ера,
кога Персиското царство тргнало на Хелада заради нејзиното уништување...“.
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Материјални докази/наоди за Аварите и други Монголи има на Балканот.
Меѓутоа, само за тн. Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- според слово,
досега не биле пронајдени.Секој оној кој такви би пронашол е за највисока награда.
Во претходните книги истакнував дека Словени биле според слово, што најдобро се потврдува со Русите. Бидејќи тие пишеле со рецки, тие не биле Словени
туку само Рецкари. Па само со тн.старогрчко (коинско) слово се изјаснале Словени.
Во прилог Љубомир Домазетовиќ, на стр. 177, го наведува најбитното:
„Некогаш славниот Словен Јован Дубрава, епископ Олујицки кого Рајиќ го
наведува, тврди: ‘долго и широко по Царствамь и провинциямь раздьленныхь, единб и тоиже язикь, и мало не всякос слово единаково било, по тому и единьить наименованиеть називале себе слованима.’ (Долго и широко по царството и провинциите биле разделени и еден говореле јазик и не малку слова еднакво им било, по
тоа едино се наименувале и се називале себе Славени)“.
Следи заклучокот, Словените биле и според слово, а имало и Божјо Слово.
Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени- од слово и Божјо Слово.
Пак, Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени.
Склавините Римјаните не ги познавале до V век-на Балканот биле од VI век.
Па за доказ дека се работело само за Склавини биле Венецијанците- Венети.
Во Македонија имала Склавини=Повеќебожци и Римјани=Ромејци=Христијани. Таков бил и случајот со Склавините=Повеќебожците околу Солун со народен
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик и Солунчани Ромејци=Христијани со христијанскиот Александријски јазик коине- Склавините ги плачкале... Христијаните.
Склавините биле Повеќебожци- со христијанизирањето имало само Ромејци.
Историчарите пишат, тн.Словени потекнале од Скитија. А Скит само скит-а.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 104, вели: „Херодот во својата историја значаен простор им посветува на Скитите.72Тој наведува дека Скитите му раскажувале
дека тие се најмлад народ на светот73 и дека, према митологијата постанале од Таргираја, чиј татко бил Зевс, а мајка ќерка жена на Бористен. Тие имале три сина: Липоксај, Арпоксај и Колаксај, кој постанал владетел. Од Липоксај потекнува племето
Аухате, од Арпоксај Катијари и Траспијци, а од Колаксај скитските кралеви Паралати. Сите овие племиња подоцна добиваат име по еден крал Сколоти, Хелените
да би ги прозвале Скити. Тие на Херодот му тврделе дека од нивното постанување
до Даријевиот поход 513. година пред новата ера има само 1000 години.
Према приказната на Хелените кои живееле на брегот на Црно море (а чие
потекло не е познато) Херакле стигнувајќи во ненаселена Скитија одљубил една
жена која му родила три сина: Агатириси, Гелони и Скити. Кога одраснале, мајката
ги протерува Агатирисите и Гелоните, а Скитите ги остава во Скитија и од него потекнуваат сите скитски кралеви. За да се претпостави е дека Хелените (Илирите)
продреле во предтројанското време, со миграции, преселувања или поморски освојувања во периодот од 1300-200. години пред новата ера. Тие миграции и подоцна
се вршени после тројанската војна, во време кога се населувала и Мала Азија“.
107: „Према обичајите Скитите сматраат дека е добро само што е најважно,
а ги почитуваат само Хестија, Зевс, Аполон, Афродита, Херакле и Арес“.
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Херодотова историја, книга IV, под насловот „Мелпомена“, стр. 274-329, Матица српска, Белград.
Бидејќи Скитите биле најмлад народ се потврдува, Скитија била создадема во најново време, затоашто таа била населена во најново време. Па од најновиот народ Скити без Склавини од V век н.е.
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„Будини, големо племе, имале сини очи и риѓа коса. Го изградиле древниот
град Гелон во кој живеел народот Гелонци. Во тој град изградиле светилишта на
хеленските богови и секоја трета година приредувале светковина во чест на богот
Дионис. Гелонците водат потекло од Хелените, оти Хелените ги протерале од трговските населби. Се населиле меѓу Будините, а јазикот им е мешавина на хеленски
и скитски зборови“.
Се кажа Арес=арес=јарес=јарец- тој бил балканско бог: Марс=м Арс=Арес.
А и Дионис: Дионис=дианис=пианис=пианиш; пиа=опиа до опиум=опи ум.
Стр. 108: „Како заклучок...Хеленските Скити...како големи пијаници...
Меѓутоа, према некои истражувања, проистекнува дека поедини народи на
Скитија имаат и Илирско или Хеленско потекло.74 Херодот наведува една приказна
по која Скитите постанале од Херакловиот вонбрачен син Скит и Гелон... Фрижаните (некогашни соседи на Македонците под името Бриги), Ермемците (тие се потомци на Фрижаните), Лиѓани (потомци на Лиѓаните околу Охридско езеро)...“.
Бидејќи Скитите имале тн.Олимписка митологија, тие потекнале од југот.
Стр. 107: „Агатирисите се вбројуваат во кицоши оти се кителе со злато. Со
жените заеднички живееле како би биле сите меѓусебе браќа и како не би се мразеле. Останатите обичаји им биле како кај Траките“.
Бидејќи тие живееле во дивина, морале да бидат блиски. Па тие биле Траки.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 106, пиши: „Иземајќи ги Скитите, Херодот
наведува дека во Скитија се најдуваат најнекултурни народи. Тој истакнува и мошне битен чинител, дека тие пронашле необична вештина на војување и дека во тоа
се најдобри на светот. Во колку некој упадне во Скитија, не може неказнет да побегне, ама не можат ни да ги најдат, кога тие тоа не го сакаат. ‘Не градат ни градови ни тврдини и на пат со себе ги носат своите куќи. Сите се коњаници, наоружени
со стрели и не живеат од земјоделство, туку од сточарство, а куќите им се најдуваат
на колите, па како тогаш да не бидат непобедиви и недостижни’. Со оваа тактика ја
победиле персиската војска на чело со Дариј“.
Бидејќи Скитите „Не градат ни градови ни тврдини и на пат со себе ги носат
своите куќи“, тн.Словени не дошле од Скитија...Па тие биле балкански Домородци.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 203, пиши: Тек...Према епископот на Ефес
Сириецот Јован тие се ‘проклет народ Словени’ кои ја опустошиле сета земја до
Цариград, поминувајќи низ целата Хелада, тесалските и трачките провинции и ги
опустошиле. Тука се задржале четири години како во своја родена земја (584. година).‘Стануваат, седат и почиваат тие во римските провинции без грижа и страв,
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Према историските наоди, во текот на истражувањата се дошло до заклучоци дека постојат потполно природни етнички врски измеѓу Хелените и Илирите. Всушност, Хелените се илирско племе,
чиј крал бил Хелен по кое добиле име. Во античко време постоеле два Хелени. Хелен I, син на Деукалион, Минојев внук. Тој се жени со Енерета. Владеел со тесалиската Фтија (измеѓу реката Пенеј
и Асоп). На тој простор неговиот татко Деукалион и мајката Пира се населиле после големиот долг
потоп на тогашниот свет. Деукалион ги имал уште Идеменеј, Етлиј и Амфитион. Хелен имал три сина: Дор (топонимен херој на Дораните), Еол (топоним херој на Еолците) и Ксут (топонимски херој
на Јонскиот и Ахајскиот народ), ама обата народи ги добиле тие имиња по Ксутовите синови: Јон и
Ахеј. Хелен II е славниот тројанскиот пророк, Пријамов и Хекобин син. Бил храбар војник (Меналеј
го ранил пред Троја). Тој бил близнак со пророчицата Касандра. Заробен од Ахилевиот син Неоптолем. После смртта на Неоптолем владее со неговата земја. Ги подигнува градот Бутрот и нов Илион (во Грција во Епир), називајќи го Хаониј Нови. Подоцна ги дочекал сите тројански избеглици.
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плачкајќи, убивајќи и палејќи тие се збогатиле, имаат злато и сребро, ергели коњи
и силно оружје, а научиле да војуваат како Римјаните’ “.
Се наведе: „тие се збогатиле, имаат злато и сребро, ергели коњи...“.
Следи Склавините немале коњи,а нив ги одзеле од Римјаните=Христијаните.
Скитите биле само коњари- без говеда, а во Македонија Склавините биле говедари- како војници воглавно биле пешадијци: Склавините биле само домородни.
Токму и затоа никогаш северно од Дунав на Балканот не навлегло европско
говедо- тоа било диво, а навлегувањата од Скитија на Балканот било само со коњи.
Тоа било за сите: Готи, Хуни, Авари, Бугари..., а без тн.словенски преселби.
Бидејќи говедото, коњот и др. биле балкански, Европа била само балканска.
Се говори, Словените потекнале од Заткарпати. Меѓутоа, тие имале четири
страни: Исток, Југ, Запад и Север. Следи сите околукарпатски држави да пишат,
Словените потекнале од Заткарпатите. Токму и затоа нивното потекло не е познато.
Секако, само Русите потекнале од руските Заткарпати- само од на Балканот.
Киевскиот свештеник Нестор(11-12 век)пиши, Русите потекнале од Илирија.
Петар Поповски, на стр. 657, го наведува Гриневич: „...Предците на современите Словени биле Пелазгите...Балканот бил центар на древните Пелазги и прататковина на сите Словени кои денес живеат северно, северозападно и североисточно од тој центар... Прататковина на Словените не била некаде во Средна Европа,
туку на Балканот... Не е можно тој народ да живеел на едно место, на една определена територија, а истовремено на сосема друго далечно место, на некоја друга територија, да се наоѓаат неговите зборови...“.75
Се потврдува, никогаш немало татковина на Словени- вон Балканот. Следи
Словените биле само Пелазги- немало никакви Протословени. Ова говори, залудно
било да се пишува за некакви Словени. Еве доказ во продолжение со Фалмерајер:
„...Грција (Ελλασ) отсекогаш била населена со Илири, односно, со Пелазги,
Анти, Венети, Феникији и со други древновиндски народи и современи Словени,
кои му припаѓаат на исто родовско стебло...“.76
Имало само древно население со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Следи јас да пишувам само Пелазги и пелазгиски- без древномакедонско...
Северните простори на Дунав не биле населени, што се чита кај Херодот и
во Мемоарите на царот Адријан- Скитите биле најнов народ со традиции... од југот.
Секако, Сибирот си останал Сибир. Следи кон запад од Сибир е потопло, но
никако како јужно од реката Дунав. Само за потсетување на зимата во јануари 2014
година во Војводина, а и западно од неа- неиздржлива зима во тн.Домовина на тн.
Словени. Ова говори, никогаш немало тн.Домовина на тн.Словени, која 100% била
населена само од и преку Балканот. Па преселби биле по Вардар- Морава- Дунав...
Историски се познати војните со Персијците и Скитите, но никако било какви тн.Словени и нивни народи. Следи на просторите северно од реката Дунав да
се појават и тие, и тоа било во новата ера, но никако во старата ера, како тие да не
постоеле. Пак, Склавините за првпат се појавиле во V век откога нив ги познавале,
а на Балканот Склавини се појавиле во VI век. Значи, до V век Склавини и немало.
Според Приск, (Склавините) говореле варварски јазик кој бил пелазгиски, а
на таков јазик се говорело во Елада, која била Пелазгија- тн.Хомеров=тн.Платонов.
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Г. С. Гриневич, ПраславÔанскиÔ писменост, Москва, 1993.
Jakob Philipp Fallmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea…, pp. 21- 29.

22
Улрих Вилкен,77 на стр. 300, пиши: „Владеењето...Според тоа, веднаш по
станувањето крал (305) Птоломеј I, следејќи го примерот на Александар, ја зеде за
себе египетската кралска титула што му беше понудена од свештениците, со која
беше изразен египетскиот култ кон кралот (како Хорус, како син на Ра итн). Слично на тоа, сите Птоломејци, до крајот на династијата беа претставени на египетските споеници како боженствени фараони…“.
Иво Вукчевиќ,78 на стр. 38, пиши: „Паганскиот словенски бог на сонце Хорс
има исто потекло како ведскиот свар, староперсиски хвар, како хвар khsaeta (славен
бог на сонце со кочија и брзи коњи), подоцна персиски хорсид (вечно, светлечко
сонце). Занимливо, можда да е случајно, дека во староегипетската религија богот
на небото Хор или Хар, во облик на орел, на чии раширени крила се боговите, чии
очи се сонце и месец, бил бог на боговите. Првата египетска династија, династијата
на обединувачите, го почитувала Хора. Од тоа време, со повремени прекиди, постои верување дека секој фараон е човечка манифестација на Хора, додека прво
име на секој фараон било Хор....“.
Слободан Јарчевиќ,79 на стр 16 пиши за Хорз, кој бил само тн.словенски бог:
„Средновековниот историчар Јорданес ги споменува словенските Анти и кај
нив, во Запорожје, го најдува речното острово Хортиц со храмот на Богот Хорза.
Словените на Хорз му се молеле на требиштите и верувале дека пред Хорз (како и
пред Воден) можат да се отребат од своите неправедни намери према другите личности- тоа се оние одлики кои во Црна Гора се називаат чојство“.
Египетски Хора/Хорус бил само тн.словенски Хорс=Хорз- тн.Словени лага.
Мавро Орбини пиши: „Не треба да се прави разлика меѓу Словените, Антите, Венетите, Илирите, Дарданците и Сарматите... Тие се еден ист народ... Иако носат различни имиња, кои, несомнено, предизвикуваат збрка, меѓутоа раководејќи се
по јазикот и обичаите, сепак, ñ припаѓаат на една иста нација, на словенската... Тие
се потомци на древните Анти и Венети...“.80
Стојат Словени, а тоа биле Склавини, кои живееле на трите стари континенти. Значи, никогаш немало склавински народи туку склавински=пелазгиски јазик.
Овој бил народен јазик- на христијански коине творел и Григор Прличев.
Карл Хрон вели: „Денешните Македонци, како по својата историја, така и
по својот јазик се посебна народност, со посебни својства и карактеристики кои од
најстари времиња ги населувале најјужните делови од балканскиот Полуостров.
Македонците се единствени кои не се измешале со ниту една друга нација...“.81
Па „од најстари времиња“ биле ората,песните...везовите и другите традиции.
Г.Прличев,Сердарот,пиши: „Расплетувајќи долги коси, врз нив тури пепел“.
Оваа традиција не била тн.словенска донесена од ненаселените простори.
Григор Прличев пиши за тн.Олимписки богови- тој никогаш не бил Словен.
Ј.Х.Хан(1865),82под XXIV. Варош Охрид,пиши:„...Тие сакаат да бидат Грци,
а никако Словени...“. До 1865 г. Охриѓани не знаела и не сакале да бидат Словени..
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Пак, Македонците во Пакистан не ги познавале поимите Грци и Словенитие си биле/се само Бриги, чиј симбол бил бригискиот бог Арес, со наши традиции.
Следи со лажење врз Домородците им се наметнало непознато име Словени.
БАЛКАНСКИ=ИЛИРСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 45, има поднаслов „3) Народи и миграција на
илирските народи на подрачјето на Европа, исклучувајќи го Балканот и Италија“:
„Ширењето на цивилизацијата од илирската колевка широко низ европските
простори, траело со милениуми и векови во мера на намножување на етносот, јачење на снагата на присилата и тежината на војните во кои биле сукобени поедини
народи на големата Илирија (подразбирајќи, под тоа ги и сите претходни стари
имиња на Илирите, кои ги имале во текот на нивниот длабок антички развој).
Бидејќи миграцијата на народите и племината траеле стално, тоа ширење на
европскиот простор неравномерно се вршело, те не може да се сфати дека народите
раселени во длабокото античко минато се населувале поблиску, а подоцна преселените народи и племиња подалеку од Илирија, оти народите во мигративните движења се движеле зад своите војски, кои често со војните се обезбедувало чистење
на просторот на идните станишта.
Од друга страна, поедини племиња своите станишта ги менувале повеќе пати, било тоа да сакале и можеле, било тоа да морале. Така од најстари времиња до
доселувања на Словените на Балканот83 Илирите се нашле расеани, нашироко на
европските простори, ама веќе поделени со јазик, писмо, вера и обичаји, во стално
настојување меѓусебно да се разликуваат. Таа улога подоцна ја презеле новата тв.
државна и со системот и институции, верската власт утврдена организација на христијанството, кои делејќи ги на три основни групи (католици, христијани и јудејци), а уз тоа и низ други секти обезбедиле потполна поделба на светот, кинејќи ја
секоја сродна поврзаност и уништувајќи го секое историско памтење на народот.
Оттука се стварани непромостови тешкотии со научниот продор да се откриваат
вистините за историскиот живот, развојот и потеклото на народот, посебно на европските простори.
Затоа треба да се пронајде историска сродничка врска на поедини словенски
(илирски) народи84 и нивните географско- топографски станишта, каде живееле и
се развивале до доселување на Словените на Балканот.85
Веќе се изнесени долговековните миграции на илирскиот народ во Африка и
Азија, а во рамките на Европа скоро да нема простор каде не стигнувале или стигале бар во групи. Нивни станишта биле од Кина до Атланскиот океан и Сибир.
Но треба вакви заклучоци да се поткрепат со широко објаснувања и чинители. Дека Илирите навистина се најдувале и на ограничени, простори на Кина, укажува еден научник со наше потекло, Милош Милојевиќ, на основ на Јоакимовата
‘Историја за народите на средна Азија I’ (страна 160-175), го споменува кинескиот
водач на еден пограничен рејон во Кина, Хја Јуја, 160. година пред новата ера. Тој
во своето писмо на повисокиот државен орган го споменува името на Србите и пре83

(Посебен тн.словенски народ никогаш немало-тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски, Р.И.)
(Бидејќи е „словенски (илирски) народи“,а Илир и Словен биле синоними, немало словенско,Р.И.)
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(Отсекогаш имало повратници. Па ова и до денес останало- се патувало со месеци поморски, Р.И.)
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дупредува на опасноста од нив, барајќи помош: ‘Србите на почетокот на пролетта
па до есента повеќе од 30 пати не напаѓале и плачкале. Се усудувам да предложам,
дека излегла војската од сите окрузи на областа Јуџеа, да ги нападнат вон стените и
тоа зимата еден пат, а секоја пролет по два пати.’ Образложувајќи го предлогот на
Хја Јуја, вишиот кинески државник истакнува: ‘Откако побегнале Хуните, се осилиле Србите и завладеале со преѓашните земји нивни. Тие имаат преку 100.000 војници, далеку се чуени секаде со своите телесни сили, а напредуваат и во просветата
...Нивните коњи се побрзи од хунските,86 а оружјето уште е пооштро од хунското...
Српските племиња уште се посилни и помногубројни, отколку што порано биле, и
веќе две години, како не можеме да измислиме начин, со кој би им доскокнале.’
(ова го бележи и Милојевиќ во ‘Одломци’ книга I стр. 90-91.)
Поинтересен е и податокот со кој Сима Лазиќ го изнесува во книгата ‘Србите во давнина’ (стр. 43) дека 350. година пред новата ера Александар Велики Македонски, војувал со многубројни племиња на Илирија и не од љубов, туку од страв
со нарочитото повелје (тв. Мајестат)87 им дава на тие племиња многу земја во средна и јужна Европа. Царот со повелјата ги набројува тие земји на ‘великомоќниот,
најчуениот, најзнаменитиот и најмногуброениот народ наш словенски’. Лазиќ одма
заклучува ‘то ест народ српски’, иако за словенството по почетокот на VI век немало ни говор ни за Србите, оти зборовите во повелјето ‘нашехо словенскехо’ се вметнати во повелјето од страна на преводувачот уште во XV век, така да Александар
Словените и не ги споменува во повелјето. (Па Мавро Орбини 1601 година, Р.И.)
Оптеретен со српството, Лазиќ во секое племе на големата Илирија, те разните племиња на Европа и Азија, ги гледа Србите. Така го толкува Херодот ‘татко
на историјата’, дека во својата V книга истакнал: ‘Србите, бар после Индијанците
се најголем народ на земјината шара. Кога би имале еден старешина, или бар кога
меѓу би биле сложни, би биле тие најмоќен народ на земјата.’ Наравно, тоа Херодот не го рекол за Србите, тоа и самиот Лазиќ го признава, ама тој убедено тврди дека Траките всушност се Срби и дека Херодот пишејќи за Траките мисли на Србите.
Тој се повикува и на зборовите на Пан Ј. Шафарик: ‘Името е така старо, домашно и
длабоко вкоренето меѓу сите Словени,а кај странците ретко е употребувано.’ (‘Славјанска древност’ I, стр. 313, руско издание 1837. год.)
Наравно, Лазиќ не без разлог ја чуствува блискоста измеѓу илирскиот (тракискиот) етнос со словенскиот (српскиот) етнос, ама не успеал да дојде до вистинскиот одговор, како е таа блискост и кога дошло до промена на имињата и каде тоа
се случило ?
Постој само еден одговор на ова прашање, а тоа е дека Словените навистина
потекнуваат од Илирите и Келтите, дека имале ист јазик, обичаји и писмо. Словенскиот етнос се формирал во новата постојбина и на територијата на источна Европа
и Мала Азија во периодот од седум до девет векови, па и повеќе, сè до пропаста на
Римското царство после што почнува нивното повратување.
Наравно, Илирите одеднаш и групно не го напуштале илирскиот етнички
простор и ги населувале евроазиските и афричките територии. Голем број илирски
народи и делови на племиња кои не морале или не можеле да ја напуштат Илирија,
86

(Следи се потврдува дека монголскиот коњ бил со балканско потекло- таму многу заостанал, Р.И.)
Такво повелје се најдува како прилог во чешкиот државен спис, а подоцна влегло и во полските и
старите југословенски хроники.
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се склонувале во брдските предели и продолжиле да живеат во мошне тешки робовласнички односи.
Еден од тие народи се Трибалите, за кои Хеленот Кедрин Трибалија ги сматра сите српски земји со Албанија и дека таа е ‘тон топон тон Сербон’ (боравиште
на Србите). Тој во XV век деспотот Ѓурѓа Смедревац го назива Трибал. Византискиот писател од XV век Атињанинот Лаоник Халкокондилас88 изнесува дека ова
денешно словенско племе е еден едини народ, во кого се едни обичаји и еден јазик
и дека Трибалите (Србите) е најстар од сите народи и најголем народ на светот’.
Наравно дека во сè Халкокондилас не е во право, поготово не дека Трибалите се најголем и најстар народ на светот, оти тоа повеќе отколку сигурно не се,
бар не под името Трибали.89 Меѓутоа, точно се покажува наведувањето дека Трибалите, со околните илирски племиња и словенските Срби говореле со еден јазик и
дека имале исти обичаји, стопувајќи се во српскиот етнички простор, и тоа оној дел
кој се затекнал на територијата на Србија по повратокот на протераните илиро- трачки племиња јужно од Дунав, под името Срби или Словени. Делот на Трибалите,
кој со поместување се населил на територијата на денешната Бугарија, се стопиле
со илирско-тракиските племиња (Бугарите).
Многу историчари се бавеле и денес се бават со потеклото на Србите, давајќи различни толкувања. Така во минхенската библиотека постојат документи од IX
век, каде историчарите забележиле: ‘Србите се така големо царство (регнум), дека
од нив произлегле сите словенски народи, те- како што самите (Словените) тврдат
и оттука (од српството) го водат своето потекло’.90
Хрватот Маретиќ во книгата ‘Словените во давнина’ (страна 16) истакнува:
‘Ако Плинијевите Срби живееле околу Дон, а Венетите или Вендите уз Висла, тогаш ваљда е сигурно дека измеѓу Висла и Дона живееле словенски племиња, а тоа
не е никаков голем простор за Словените, кои од памтивек се познати со своите големи многубожности.’ Меѓутоа, Маретиќ заборава дека Плиниј живеел во доба на
Христа (од 23 до 79 година) и дека во тоа време нигде нема помен за Словените, туку веројатно се работи за Вендите, Венетите и другите илирски племиња, кои ги
споменува и Птоломеј после 150 година. Племето Венети живеело измеѓу Висла,
источното море, Новгород, изворниот тек на Волга, Дњепар и Дон, па сè до Карпатите.
По Прокопиј Кесарски, хеленски писател од VI век, едно од тв. словенски
племиња Утугури живее околу Азовското море, а зад нив неброени племиња Анти88

Халкокондилас: “Historija Byzanta”, книга I, стр 14, византриски писател од XV век.
Трибалите се најверојатно племе на Дарданското кралство, кое подоцна го добило името Трибали.
Со староантичката Дарданија владеел крал Трос, син на кралот Ерихтониј и внук на славниот Дардан, основач на Дарданското кралство. Тросовата Дарданија ги обфаќала денешната Црна Гора, Албанија (поголем дел), денешна Македонија, дел на Босна, Србија и Бугарија (некогашна тракиска
држава). После неговата смрт Дарданија се дели на два дела: Троада, со која владее неговиот помлад
син Ил и Даранија (смалена) на постариот син Асарак. Тросовиот трет син Ганимел умрел. Асарак
имал синови: Капија и Анхиз кои подоцна владееле со делови на Дарданија. А Ил ги имал Лаомендонт и Пријам кои владеат со Троја. После падот на Троја Анхизовиот син Енеј оди во Италија и
го основа градот Лавиниј од кој настанал Рим. Овој чинител укажува дека Троја била на простор на
старата Дарданија, а не во Мала Азија. Подоцна Трибалите потпаѓаат под Тракиското кралство. Не
се знае точно кога нивното име нестанало и како порано се викале.(Лоша фотокопија- нечитка, Р.И.)
90
I.V.Normayrs Archiv. XVIII. 1827.R.282-3 “Zerviani quod tantum est Regnum, ut ex eo cuntae gentes
sclavorum exortae sint et oriqinem, sicut affirmant. ducant”. (Склавини=тн.Словени, а не Словени, Р.И.)
89

26
те. Додека Шафарик (во своите прилози) го наведува готскиот писател Јорданес кој
кажува дека словенското големо племе Анти живее на кривината на Црното море,
измеѓу Дњепар и Дњестар.Меѓутоа, тој го наведува и податокот дека Антите се најјакото племе на Венетите, што не може да се прифати, оти Антите биле голем племенски сојуз. (Прокоп=про коп, Р.И.)
Колку било изразено мешањето на илирскиот етнос со српскиот (словенскиот) говори чинителот дека и многубројните странски и домашни писатели ги виделе Србите (Словените), уште пред а и за време на Христа, во Русија, Германија, Австрија, Скитија, Италија, Солун, Хелада, Цариград, Азија, Тракија, бившата Југославија итн. Оттука нашиот Милош Милојевиќ изведува заклучок во кого кажува:
‘Огромноста и големината на српските племиња или сегашните словенски, може да
ни го протолкува нивното живеење насекаде и на секое место.
Во ‘Повијести Славена’ (стр. 6 и 7) Хрватот Рачки кажува: ‘Во почетокот
тие се називале Словени со домашното име Срби (те. роднини); кај туѓинците,а најпосе кај Германите, од давина беа познати под името: Венеди, Виниди, Винди. Под
ова име Словените ги називале Грците и Римјаните (негде од VII век пред Исус),
кои од нивните краишта кај Балтичкото море јантар извезувале. Соседните Скадинавци ги викале Вани... Ширењето на римското господство на север и исток добиваа и Римјаните понешто поточни вести за Вендините или Србите.’
Рачки тврди и тоа, дека има 2.594 години како српството се чуло и забележило дури на Балтичкото море и приморјето, на територијата на некогашната (проширена) Германија, што е во склад со заклучоците за миграциите, само не се работи за Србите, туку за Илирите, кои им се претходници на Словените и Србите, а
кои живееле во сојузи (Венди, Винди, Спори, Авари, Анти, Траки и др.).
Маретиќ во книгата (‘Словените во давнина’) (страна 14, 145 и 146) изнесува дека Плиниј, Тацит и Птоломеј ‘не знаат за словенското име’ во периодот 700.
до 800. година пред новата ера. Маретиќ пиши дека Плиниј тврди: дека Словените
живеат со други народи во азиската Сарматија (земја зад Дон). Тоа исто така го потврдува заклучокот за миграцијата на Илирите, како и дека Илирите им се преходници на Словените и Србите, живееле од: азиската Сарматија, Балтичкото море,
Италија, Јадранско море и Балканскиот полуостров и Азија. Наравно дека со долговековен живот на овие простори се разслојувале према поблиските родбински врски. Така Хрватот Маретиќ тврди: ‘Нам ни е посè посигурно и од веродостојните
извори познато, дека Русите со ова име (Рус) почнале да се викаат со истото во IX
век уште подобро во X век... полската историја почнува од 960 година’. Значи, во
време кога Србите на Балканот веќе се конститурале како држава и претставувале
јака војничка сила.
Народот Чеси, во историјата се јавуваат тек од првата половина на IX век.
Името Чеси се споменува во Галиција (тв. Бела Србија- Бојка), и територијата на
денешна Чешка и Баварија (тв. друга Бела Србија- Бојка, названа Бојоарија, Бојемија, Бојарија, Баварија- Баварска, Бохемија, Пемска Чешка). Тие, према разните научници, потекнуваат од тв. Срби (Словени) што го предодредува нивното илирско
потекло.
Нашиот историчар Констадин Николајевиќ во ‘Критичките искушенија’,
(летопис 104, страна 56, издание 1862. година), го подржува Рачки кога Чесите ги
назива Словени. Чешкиот научник Делемил пиши како Србовите (Србите) се раши-
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риле и како од нив Чесите потекнале. Рускиот научник Ал. Гилефердинг во своите
‘Писма за историјата на Србите и Бугарите’, истакнува дека ‘од сите словенски народи Чесите, во старо доба по своето внатрешно уредување најблиски им биле на
Србите и Хрватите.
За Словаците, германскиот научник Димлер тврди дека ‘унгарските Словаци
им се најблиски на соплемениците на денешните Моравјани’. Додека Сима Богдановиќ кажува: ‘тие Словени (Словаци) не беа други, туку претци на нашите те, денешните Срби на југ, докажувајќи ни веќе и самото средно наречје на словачкиот
јазик’. Тој и за Словенците кажува: ‘Словенците, кои несумливо се потомци на Хортутанците заземаат во денешното време знатен дел на Крањска, Корушка, Истрија,
Проморје (Литторале), Штаерска, Заладско размеѓе во Унгарија, како и жупанијата
загребачка, вараждинска и крижевачка во таказваната Хрватска’. Тоа укажува дека
на назначените денешни простори на Хрватска, во тоа време немало Хрвати, што е
точно, оти тие подоцна се доселувани.
Византискиот цар Константин Порфирогенит кажува: ‘управата над Србија
(на тој Бел, како што ја назива Симо Лазиќ во книгата ‘Србите во давнина’), остана
на двајца браќа, по смртта на таткото нивни. Еден од тие браќа со помала половина
на народот свој му премина на римскиот цар Ираклиј’. Остатокот на најголемиот
дел на народот го управувал другиот брат. Од овој дел на народ постануваат Полјаците, Козаците и Русите.
Маретиќ, во книгата ‘Словените во давнина’, наведува: ‘После имаме да
знаеме дека и Птоломеј (пред 1830 години) ги споменува Србите и вели, дека со
другите народи седи во азиската Сарматија, во земјата зад Дон. Сета прилика е дека
Птоломејевите и Плинијевите Срби, се ист народ’. Наравно, дека во време кое го
опишува Маретиќ, на Птоломеј и Плиниј, немало ни Словени, ни Срби, туку илирски народи, кои се обединале со скитските народи и останатите народи во Скитија,
кои имаат илирско потекло, во племенски сојуз заради одбрана и водење на војни.
Тоа биле Склавинии, а единиците на илирските благородници (тв. коњаници) се викале Срби. Исто така, областа зад Дон не е сматрана Азија, туку велика Скитија.
Во својата книга ‘Срби во Русија’, чешкиот научник Шафарик, кажува: дека
Србите во Русија, всушност, се остатоци на нивниот огранок, кој се иселил во Илирик, во денешната српска домовина.
Маретиќ понатаму тврди дека: ‘од сите посигурни и поверостојни извори е
познато дека Русите завиени со името (Рус) почнале да се викаат во IX век или во X
век’... земајќи го името на еден од норманските народи кој живеел во Русија и ги
примил тв.словенски (илирски) обичаји.91Тој понатаму наведува: ‘сè до другата половина на IX век живееле руските племиња со патријахален живот не знаејќи што е
држава... по шведските (варјашките) Руси, кои на Словените и Финците им основале држава, се викаат по малку сите словенски племиња Руси. Русите биле едно племе меѓу Варјазите. Во едно негово необјавено предавање, како што наведува Сима
М. Лазиќ, Маретиќ говори дека имало луѓе кои тврделе дека Великорусите всушност се Турци, Финци, Монголи, и дека треба и на тие луѓе да им се верува“.
Руси до денес на руски не означува рус, а Варези=ва рези- рецки за пишење.
Пак, до денес Великорисите, фригиските Турци, Финците...не се Монголи.
Бидејќи турскиот е монголски, а Турците Фриги=Бриги, очигледен злостор.
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„Влегувајќи подлабоко во анализа на овие тврдења, се воочува сигурноста
во присуство на бројни словенски етноси на територијата на Русија, всушност од
илирско етнос, кој за реалативно кратко време, со формална постапка на промена
на називот, се пословенил. На територијата на бившиот Советски Сојуз битисале
бројни скитски племиња, од кои еден број имаат илирско- хеленско потекло, а другите се автохтони. Меѓутоа, бројните племиња од Азија се доселувале со јуриши на
овој простор или после поразот останувале мешајќи се со скитско-илирскиот етнос.
Има еден историски чинител на кој укажува Херодот во I книга на ‘Херодотовата историја’ стр. 56 и 58, дека Скитите нападнале на Медија, во Мала Азија, со
која владеел Кијаксар, со голема војска под команда на кралот Мадија,92 бидејќи
претходно ги поразил Асирците (Сиријците). Всушност терајќи ги Кимеријците од
Европа, преку Босфор, продреле до Медеја, ама ја нападнале со заобиколен пат
преку Кавказ и ја поразиле, те така ја зазеле цела Азија. Скитите владееле со Азија
полни 28 години, за тоа време одведувале големо робје во Велика Скитија, со што
се меша скитскиот и илирскиот етнос со другите народи. Имајќи сè ова во вид, може да се сматра исправна тезата дека на територијата на бившиот Советски Сојуз,
живееле и претците на Турците. Така и Фините и Монголите се појавиле во наездите на рускиот простор многу векови после Скитите и го го населувале“.
Скитите им припаѓале на белата раса, а и митолошки со нивното потекло.
„Колку длабоко Илирите продирале во своите мигративни движења на територијата на стариот Советски Сојуз, укажува чинителот дека тие го исполниле целиот централен и делот на црноморскиот дел на неговата територија, допирајќи дури длабоко во азиските простори, преку планините и реките на Урал спојувајќи се
со илирските народи кои со миграциите се доселувале преку Мала Азија. За големата илирска етничка група Сима Лазиќ (во книгата ‘Србите во домовината’ страна
135), кажува мешајќи се Илирите со Србите: дека за нив се зачувал запис само за
нивните владари: Бан, Јанчи, Ранко и Цичан, кои многу пати војувале и до нозете
ги тепале Китајците (Кинезите). После Цичан (или Цинчиќ), во доба на китајскиот
(кинескиот) цар Сју-Ах-Ди, се споменува дека на престол на Илирите дошол царот
Танче со своите пет синови, кои после татковата смрт ја поделиле големата илирска
држава и така ја ослободиле.Половината народ останала под водство на Царан (најстариот Танчин син), а со другата половина владееле останатите браќа. После смртта на Царан, го наследиле два синови (Царман и Будиг) кои поново го делата царството.Царството го напаѓаат Будиговото царство и го освојуваат, те тој дел на илирскиот етнос се претопува во Китајците (Кинезите, Хуните и другите Монголи)“.
Па Царман=цар ман: Ман=Мон=Мин=Мун до денес македонски- мина луѓе.
Се потврдува поимот цар немал врска со цезар, туку тоа било само обратно.
„За царот Танче постојат записи. Тој издавал закони и подигнувал градежи.
За неговиот сибирски дел на илирскиот етнос веќе е наведено, дека кинескиот државник, по име Јуј, раскажува: ‘тие имаат 100.000 војници, далеку се чуени секаде
со телесните сили, а напредуваат и во просветата... Кај нив коњите се побрзи од хунските, а оружјето пооштро од хунското...’. Мислејќи на Илирите.
Еден огранок на Илирите се отселил понатаму на запад и север и се населува
на брегот на просторите на Балтичкото море сè до Данска. Другиот дел на Илирите,
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ги запоседнал некои територии на Германија и Чешка, каде доаѓа до сукоб со Германите кои ги протерале, да подоцна би останал само еден мал дел во Саксонија,
под подоцнежното име Лужички Срби. Илирите во полапските и балтичките простори, кои не се преселиле на Балканот, ја примиле германската вера. Во врска со
ова Маретиќ, во книгата ‘Словените во давнина’, истакнува: ‘пред какви 300 или
600 години живееле Германите по целата северна половина на денешното (крај на
XIX век) им царство помешани со Словените, а пред 1000 или 1100 години во оние
земји немало никакви Германи, туку секаде живееле Словени (Илири), како во својата вистинска домовина’, па понатаму кажува: ‘Словените... живееле во време на
својата самостојност по сите германски земји: по западна Прусија (Westpreusen);
Померанија (Pommern); Branibor (Бранденбург); Кралството Саксонија и провинцијата Саксонија; Анхали; источната половина на Хановер; Мекленбург и Шверин;
Меленбург и Стрелице и по јужноисточниот дел шлезвина- холштајна, за тие по
островите: Фермарн, Риген, Уселом и Волин’.(Пред 1000/1100 г. без Германи, Р.И.)
Научникот Рачки во ‘Повиејест Славена’ оди понатаму од Маретиќ, те на
набројаните територии ги набројува словенските (илирските) народи кои живееле
во веќе назначеното време: ‘На запад обитуваа во сегашниот Холштајн и Мекленбуржната Бодрица (Рождани, Варги, Варни, Палабљани, Смољинци,Глињани и преколабски Древљани); меѓу Лаба, Одра и Балтичко море, стануваа многубројни ограноци Љутиќи или Велети (Кичани, Чрезпјени, Доленчани, Ратари, Украни, потоа
Љутиќи на островот Рујан, Болини и Узнојми, Хаволани или Стодорани, Брижани,
Морачани, Спревани итн.); јужно од Велета меѓу Сала и Бодра од двете страни на
реката Лаба живее Полабски Срби (Сусли, Жутиќи, Нишани, Хутиќи, Гломачи,
Миљчани, Лужичани итн.); на југ од Полабските србаљи беа Чесите (Чесите, Лучаните, Седличаните, Лемужите, Љутомириќите, Пшованите, Хрватите, Дуљебите
итн.); а од Чесите на запад уз реката Морава и понатаму во краиштата под Татра
обитуваа Моравјаните и Словаците, кои и понатаму се распростираше во Панонија
(Дуљеби) па до езерото Блатно’. Маретиќ понатаму ги наведува и следните племиња: Доленци (Доленчани) уз реката и езерото Доленци, Ријечани, Брежани, потоа
Ранци или Рујанци (Ругиани) на Балтичкото острово Рујан (Руја и Рана). За словенско (илирско) племе Рујанци, Маретиќ истакнува дека било најзнатно, ама несложно, јуначки гласовито и признато меѓу останатите племиња на Словените. Во нивниот град Акрон, имале изграден храм посветен на богот Световид, каде доаѓале
сите словенски (илирски) племиња да им принесуват дарови. Према летописецот
Хелмалд во ‘Историјата на балтичките Словени’, тие едини имале цар и знатна
трговија и култура.
Шафарик во Старожи, II стр. 519 и 634, истакнува: ‘Пред сè, верата на Србите (Илирите) полапски, наиме Љутици и Бодрини, заудира со Литванштина многу
повеќе отколку кај останатите Словени’. Тој понатаму тврди дека Љутиќите или
Валетите (можда веројатно Венетите), Бодрици и Србови, се три главни словенски
(илирски) племиња. Кога вместо Велети кажува Венети се има во вид тврдењето на
Маретиќ и Рачки во ‘Повијести Словена’, кои кажуваат дека Илирите и Римјанитете ги најдувале силните Венети во Полабија и Балтичкото море. Оттука, многу научници го извлекуваат потеклото на Србите од племето Венети, што не е исправно.
Еден Германец, со непознато име во ‘Пропаста на српството во Прусија’ истакнува: ‘Во годината 1843. во Прусија беа 135.700 Венети’, што значи дека сите
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Венети не се преселиле во текот на словенските доселувања на Балканот.93 Милојевиќ во своите ‘Одломци’ тврди дека во Германија имало негде уште едно илирско
племе ‘Прази или Пруси, кое живеело од искона на островото Крит’- дури понижа
Грција. Тврдењето на Милојевиќ дека племето Пруси негде постоело во веќе назначените простори е можно, ама не е точна констатацијата дека во античко време тоа
племе живеело на Крит понижа Грција, оти тогаш Грција не ни постоела. Веројатно
се работи за племето Пирусти(Пирустае) кои А.Стипчевиќ94 ги наведува во ‘Илири’
а ги лоцира дека живееле во денешна северна Албанија (југоисточно од Скадар).
Тој нив ги означува како врсни рудари, кои подоцна отишле меѓу другите народи
па и во Дакија, на копање злато. Тие претходно живееле во просторот на Бока Которска и околу градот Пераст. Бидејќи од албанските простори се иселиле може да
се претпостави дека се нашле во илирската група на народи на брегното подрачје
на Балтичкото море или на територијата на денешна Германија. Подоцна тоа племе
се германизира, како што кажува Маретиќ, во XVII век. Од ова племе потекнува
славната личност на германската историја: гроф Копривија, за кого на крајот на
XIX век се пишело во германскиит печат дека е Словен (Србин). Отон Бизмарк- кој
самиот истакнувал дека неговата баба не знаела ни да бекни на германски но ‘сорабски’, Лајбниц- кој на Петар Велики во местото Торгава му кажува: ‘нашето потекло е исто, обата сме Словени’ итн.).
Ама да се вратиме на понатамошните миграции на Илирите и Келтите на
другите простори на Европа. Така оние го населуваат панонскиот простор: Австрија, Корушка, Крањска, Троједница и Унгарија. (угар-Угарија + н = Унгарија, Р.И.)
Илирските племиња Спори (Анти) ја населуваат Бесарабија во Дакија, каде
живееле и етнички се умножувале. Римскиот цар Трајан 250 година после Христа,
ги населува во Дакија, територија на денешна Романија, римските војници, кои се
помешале со староседелците, протераните Илири и од нив настанатите Румуни или
Каравласи“.(Каравласи=кара власи: кара=гара=жара- црн; влас=власина-влаи, Р.И.)
Сета Европа биле населена од и преку Балканот, никако обратно- без докази.
КЕЛТИТЕ ИЛИРИ=ТН.СЛОВЕНИ
Во претходните книги пишев дека Келтите биле Бриги...Значи, Балканци.
Бидејќи коњот на Келтите бил бригиски, на Балканот без траг на друг коњ...
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 64, има наслов „Келтски миграции во античко доба“, со поднаслов „1) Келтски миграции на територијата на Балканот и доселување на Скордите на територијата на денешна Србија“. Па тој да го пишува ова:
„Према сегашните историски наоди тв. Келтско железно доба се дели на две
фази: халштатска (Австрија и Швајцарија) и латионска.
Келтите, (Caltae или Celti), заедничко име на бројни племиња на почетокот
на милениумот (1000 години) пред новата ера живеат од обете страни на Рајна до
Елба, зафаќајќи го изворниот и средниот тек на Дунав. Во периодот на IX и V век
пред новата ера преминуваат на запад према Галите. Во VI век пред новата ера
преминува на Пиринејскиот полуостров, каде ги напаѓаат Иберите и со ним после
долготрајни борби се спојуваат во Келтоибери. На крајот на векот го преминуваат
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А. Стипчевић, „Илири“ издание „Школске књиге“, Загреб, 1974. година.
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Ламанш и ги населуваат британските острови. Делови на Келтите водат борба со
Лигурите и потоа се стопуваат во Келтолигури. Во периодот од 450. до 300. година
пред нашата ера во потрага за подобар живот и под притисок на Германите, Келтите ја отпочнуваат својата тв. експлозивна голема миграција према југ (према Италија), на запад (према Атлантикот) и на исток (до устието на Дунав во Црно море).
Во тоа време достигнале врв на својата моќ во Европа. Миграцијата на Келтите биле поврзани за сталните војни и битки, со кои се предизвикувале селидби на другите народи кои не сакале да се покорат. Вместо отселените, просторот го заземале
Келтите ширејќи го своите пространства. Тие ја освојуваат Италија, потискувајќи
ги Етрурците, избивајќи сè до Рим (390. година пред новата ера), со познатите галски војни. Во текот на освојувањето на Италија, Келтите ги продолжуваат своите
војнички освојувања и населувања на запад и на исток. Така племето Белги ја преминува Рајна и се населува од Рајна до Марна и Сена околу 300. година пред новата ера. Племенската група Боји под непрекината борба со Скитите, ги зазема просторите на Чешка, Моравија и Шлезија, потискувајќи ги Скитите на Исток“.
За преселби била неопходна проширена репродукција (зголеми бројот на население). Вакво нешто вон Балканот никогаш немало, ниту денес- Балканот извор.
„На почетокот на IV век пред новата ера се движи снажна незадржива миграција на Келтите низ Дунав према Илирија (денешните простори на Панонија и
денешна Србија). Во тоа време една келтска групација продира во Либурнија, каде
се мешаат со староседелците те на просторот измеѓу реката Босна и Словенија настанува келтско- илирско племе Јаподи. Така обединувањето на Јаподите тргнува
према југ сè до Неретва. Освојувајќи ја територијата, Келтите го зајакнале својот
војнички состав те војничката снага на Скодра стално се појачувала и се проценувала различно и се движела од 15 до 300 илјади војници“.
На Келтите како малкубројни им било потребно здружување со Домородци.
„За илирското потекло на Келтите најдобро укажуваат западните елементи
на келтскиот, илирскиот, трачкиот говор, што се потврдува и во личните имиња,
називи на места и сл.
Економската снага на Келтите ги водела на исток кон подрачјата каде живееле Скитите и Илирите. Во првата половина на IV век пред новата ера, Келтите
продираа на Балканот и Подунавјето од југоисточните Алпи, обфаќајќи ја со дел
Ломбардија, денешна Словенија, Австрија, Унгарија. Во силовити јуриши на коњ и
со карактеристични долги мечови лесно ги совладувале илирските племиња на југ
на Балканот. Целта на нивното продирање се плачкање и населување на богатите
подрачја, ама со настојување да стигнат до Делфи и да го оплачкаат“.
Келтите како Скитите биле коњари- копјето на коњаниците било долго наспроти на пешадијците. Па пешадијци биле Балканците=Илирите, кои покрај коњи
имале и говеда. Бидејќи коњот бил бригиски, а Скитите биле без говеда, никогаш
на Балканот немало преселби со говеда- говедари биле сите Склавини=Обласници.
„На патот кон крајниот југ, на денешна Грција стоела снажната македонска
држава, поради што големата келтска група на племиња под името Скорди ги задржала во земјата на Илирите на денешните простори на Србија стално војувајќи.
Во овој период на привидно мирување до остварување на главната цел, често војуваат и со поедини илирски племиња, скршувајќи им ја снагата на Трибалите, Мезите, Ардијејците, ширејќи се на сметка на нивната територија. Ги развиле земјодел-
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ството, ловот, рударството и обработката на металите. Према писателите на старата
античка историја (Страбон, Дионизиј Халикарнишки), Келтите мошне успешно се
измешале со народите на освоените племиња, дека ги називале келтско- илирски.
За илирското потекло на Келтите, најдобро укажуваат заедничките елементи на келтскиот, илирскиот и тракискиот говор, што потврдува и во личните имиња и називите на местата“.
Келтското земјоделство, рударство и обработка на метали биле многу помлади отколку на Балканот- низ Европа немало постепен развиток туку нагли скок.
„Не заборавајќи ја својата главна цел, Скордите 335. година после новата
ера, во времето кога Александар Македонски веќе се пресметувал со Трибалите, во
широкиот реон на текот на Истра (Дунав), го напаѓаат Александар, ама доживуваат
пораз и прогон преку Истра (Дунав). Обесхрабрени ја одложиле реализацијата на
целта, плачкајќи го Делфи.
На основ на археолошките наоди може да се заклучи дека културата била на
нивоа на илирската (технологија на изработка на керамика, метални предмети и предмети од сребро и злато). После покорување на Скорда од Римската империја неговата култура не е уништена, оти делот на скордиските и другите илирски племиња успеал да ги зачува скордско-илирските обичаји по забитите вароши и села.
Овие тв. домородни Скорди се вклопуваат во културата и политичката историја на
Римската империја.
Према Страбон, Скордите успешно се измешале со илирското и тракиското
население и се поделиле на групи: Велики Скорди западно од Морава и Мали Скорди до Морава. Меѓутоа, поедини писатели укажуваат дека третата група Скорди
била Панонска, што одговара на историските чинители.
Во Мезија пред Скордите живееле, по Плиниј, Дардани, Целегери, Трибали,
Тимачи и Мези. Тој Скордиките, пред продорот јужно од Сава и Дунав, ги споменува во источна Панонија.
Александар Стипчевиќ во книгата ‘Илири’, истакнува дека со доаѓањето на
Келтите снажно се развива производството на сребро, што се утврдува по наодите
на поголеми количини во гробовите. Меѓутоа, према податоците на територијата на
денешна Србија веќе била јако развиена обработката на среброто и пред Келтите,
посебно во градот Дамастион (веројатно Градина кај Сребреница, каде се најдувала
тогашната Домавија), кои во IV и III век пред новата ера се ковале и свои сребрени
пари“.
Следи на Балканот во Илирија илирските Келти ништо ново не донеле.
„2. Понатамошен живот и експанзија на Скордите на територијата на денешна Србија.
Со повратокот на скордската група на племиња (Квади, Маркомани, Јериги
и Скорди), после тешкиот пораз кај Делфи 279. година, трајно се настануваат на територијата на денешна Србија. После едногенерациското обновување тие поново
постануваат мошне агресивни и веќе во текот на III век пред новата ера ги покоруваат Трибалите и запоседнуваат голем дел на територијата на племињата Ауторијати и Гети, каде со нив го образуваат моќното Скордско кралство. Ауторијатите се
иселиле во два правци- према југ во Пенонија на пл. Орбем (околу 20.000 припадници) во земјата на Гетите (после 23 дена од) на левиот брег на Дунав. Ауторијите
во текот на ова движење војуваат со Трибалите, Дарданците и Скордиците. Меѓу-
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тоа, археолошките откритија (Корничани кај Крагуевац, локалитетите околу Ниш и
Крајчиновиќ кај Прибој) даваат само поглед на подоцнежната фаза на животот на
Скордите (од средина на III, II и I век пред новата ера), кои значајно укажуваат дека
Скординското кралство обфаќало веќе во III и II век подрачја од устието на Драва
до устието на Тимок во Дунав и према југ Шумадија,јужно Поморавје,околината на
Ниш и западна Србија. Подоцна ја заземаат територијата на племињата Буребирк.
Скордите со своето доаѓање предизвикуваат големи промени и во етничкото
померување во поширок простор на долниот тек на Сава и среднобалканските простори и понатаму претставуваат голема опасност за македонската држава. На крајот на IV век ја населуваат Панонија (измеѓу Сава и Дунав). Веќе на крајот на III век
пред новата ера (околу 280 година) историјата бележи три големи скордски војни
походи со голема војска од 152.000 војници и 20.000 коњаници: првата против Траките и Трибалите; втората, против Пеонците и другите илирски племиња на тој дел
на територија, и третиот, против Македонија. Во снажните налети на бројните (преку 130.000 војници) и војнички обучената војска на Скордите под водство на Акичориосите и Белгиосите им нанесуваат голем пораз на Трибалите и Трачаните, со
што се обезбедува своето ширење јужно и далеку на исток“.
Бидејќи владетелите го исцрпувале население, тоа им се приклучувало кон
завојувачот- тоа покушувало да си го подобри животот. Ова било повод, малкубројниот завојувач со месното население да го сменат владетелот а со него и животот.
Најбитно е што до денес балканските тн.Словени говора само на пелазгиски.
„Продорот према Македонија, под водство на војсководецот Бренас, водел
преку земјата на Дарданците. Осетувајќи ја опасноста од суровите и војнички снажните Скорди, по државата Дарданија, Дарданците им нудат на Македонците сојуз
за одбрана од заедничкиот непријател, каде можеле да ангажираат околу 20.000 војници, ама македонскиот крал Птоломеј Кераун, полн со себе и преценувајќи ја борбената способност на својата војска, со преѕир ја одбива понудата и излегува на
мегдан без Дарданците 279. година. Во силовитиот судир со Скордиците (15.000
пешаци и 20.000 коњаници) македонската војска доживува тежок пораз, каде гине и
самиот Кераун. Со таа победа на Скордите широко им се отвора маневарскиот простор за понатамошно продирање према чуеното пророчиште Делфи во денешна Грција. Тие ги пустошат и пљачкосуваат македонските територии и потоа го опседнуваат Делфи. Атињаните и Спартанците, под водство на Антигона Гоната им се
спротиставиле на снажната скордиска војска, прво на Термополитите (на оние исти
каде Леонид покушал да ги заустави персиската војска и погинал), а потоа кај Делфи. Келтите (Скодрите и Галатите) доживуваат тежок пораз, услед што војсководачот Бренас извршува самоубиство. После поразот, Галите со своите 20.000 војници се одвојуваат и отстапуваат низ Тракија, ги преминуваат Дарданите 278. година
пред новата ера и избиваат во Мала Азија, каде водат тешки војни 1-2 години, каде
добиваат назив ‘Луди Галати’, а потоа се населуваат 276 година пред новата ера измеѓу и околу р. Халис и Сангориос во источна Фригија, каде го образуваат своето
кралство Галиција, која се одржува сè до 190. година пред новата ера, кога ја освојува римската војска. (Поимот Гали, Галиција... бил тн.словенски, Р.И.)
Скордите (како друг дел на Келтите) после поразот успеваат да се консолидираат и да се упатат према Дунав, на просторите каде живееле пред поаѓањето во
војничките походи.
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Меѓутоа, ни после тешкиот пораз на Скордите војничи не биле неактивни.
Поради нив победените Трибали морале да се померуваат кон исток и на левиот
брег на Дунав. Племето Дарданци се склонило на просторите на своите држави кои
не биле на патот на скордиските освојувања. Во втората половина на III век пред
новата ера со дел доаѓа до ослабување на војничката способност на Скордите, што
влијаело на реализацијата на нивните понатамошни експанзонистички планови. Во
тоа време доаѓа до јачање на Дарданците, кои за време на Персеј95 постануваат главни непријатели на македонската држава и измеѓу нив доаѓаат бројни војни сукоби,
кои завршиле крваво, а победниците одвеле броен народ во ропство. Така кралот
Филип V, да би се заштитил од Дарданците, го повикал племето Бастрани, кое живеело уз Дунав, да ја насели заземената дарданска територија. Бастраните под водство на Клодник ја прифатиле понудата и тргнале према новата територија, што
предизвикува нови сукоби. Истовремено, Дарданците ги напаѓаат Скордите, кои
бараат помош од Римјаните, по обнова на склучениот договор од 200. година пред
новата ера, лукаво прикажувајќи дека Бастраните и Траките со Скордите ја напаѓаат Дарданија и дека зад тоа стои Македонија, во тоа време непријател на Рим. Меѓутоа, Рим не бил во можност да пружи помош. Останувајќи сами Дарданците зимата изненадно, после големата борба, го заземаат логорот на Бастраните.
Во третата македонска војна (171-168. година пред новата ера) Рим намерува да им пружи помош на Дарданците заради ширењето према Пеонија, ама уплашени од нивното јачање, одустануваат од тоа. Скодрите, кои како снажна сила владеат со целокупното Подунавје, се шират према илирските и тракиските простори,
заземаат голем простор, преземале напади и према Македонија. Римската војска со
Скордите војувала со променлив успех. Така доживеал пораз 141. година пред новата ера.
Скордите веќе 121. година пред новата ера преземаат неколку походи према
југ, заради плачкање и пустошење.
Римската војска под водство на Гај Порциј Катон, 114-113. година пред новата ера им поаѓаат на Скордите во пресрет, ама трпи тежок пораз и големи губитоци. Меѓутоа, Римјаните раководејќи се со искуството преземаат поход на Скорда
112. и 111. година пред новата ера и после повеќегодишни војни 106. година ги победува Скодрите под водство на Марко Мунициј Руф. Овие порази ја слабеат скордиската моќ во наредните 20 години.
Римјаните, према некои хроничари, извојувале уште една победа над среднобалканските народи, каде учествувале и Скордите 85. година пред новата ера.
Веќе 80. година пред новата ера Луције Корнелиј Сципион Азиаген ги победува
Скордите и им нанесува тежок пораз и ги приморува на неактивност од својата територија. Од ова време за војната на Скордите со други малку се знае. Слабеењето
на војната моќ на Скордите допринела појавата на снажната дачка држава“.
Стр. 101: „Према Страбон, Мезите, како племе, постои ама не зазема голема
територија. Тој тврди дека источно и западно од Морава, а јужно од Дунав живееле
Скорди и дека тие се граничеле со Трибалите и Мезите. Ако Велика Мезија се смета јужно од Дунав и тоа источно и западно од Моравија, тоа значи дека Скордите
се граничат со Мезите, во време на Апијан. Плиниј во своето дело ‘Moesia superior’
95

Филип владеел од 227. до 181. година, а после него доаѓа кралот Персеј, кој владее од 181. до 168.
година пред новата ера.
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кажува дека во Велика Мезија живееле: Дардани, Целегери, Трибали, Тимачи, Моеси (III 149), додека Скордите се лоцирани во источна Панонија, оти се протерани од
Мезија. Интересно е толкувањето на др Вулиќ на предавањето на собирот на Академијата на општествени науки 29. мај 1906. година, под насловот ‘Илирска царина
во римско доба’. Тој кажува: ‘Во Римскиот Илирик, кој ја обфаќал провинцијата
Ретија, Норик, обете Панонии, Далмација, обете Мезии и Дакија, е плаќана царина
на границите.
Према др Вулиќ, Мезија постоела и била дел на Римскиот Илирик. Тој во
понатамошните изложувања назначува и ја дели Мезија на два дела-Горна и Долна.
Пред Домашевски се сматрало дека северната граница на Горна Мезија е реката Дунав. Меѓутоа, Домашевски границата ја поместува многу на север, со што
јасно назначил дека еден голем дел на средновековна Унгарија влегувал во нејзин
состав. Меѓутоа, тој точно не означува каде е таа граница. Прифаќајќи го ваквото
толкување географот Киеперт, на својата географска карта тоа го внесува така Горна Мезија да обфаќа од Тиса до Тибиска и од Дунав до Мориша, додека Домашевски кажува дека тоа е од Оршава до Златна. Таа граница Домашевски ја одредува
имајќи ја во вид царинската состојба на границата Мезија и чинителот дека во тој
простор немало дачка војска, туку горномезиска.
Царинската станица кај Кулиќ и Виминациум, на српскиот дел на Дунав, можат да се толкуваат како централни царински органи. Покрај тоа, ако констатацијата е точна, тоа покажува дека двете станици биле потребни за царинарење на робата која се транспортирала со Дунав.
Према картите на Римската империја во Војната енциклопедија, Мезија (Moesia) ги опфаќала: западните граници- Сремски Карловац, Сремска Митровица- реката Дрин и на југ до Скопје; северната граница- реката Дунав сè до устието во Црно море; јужната граница- на линија Скопје- Куманово- Ќустендил- Софија- Никополис (Трново)- Одеса. Јужно од Мезија биле Македонија и Тракија.
Према географската карта на ‘Римското царство од Август до Јустинијан од
31. година пред новата ера, до 565. година новата ера на ‘Атласот на совјетски повијести’ Моесија (Мезија) се најдувала скоро во истиот простор, иземено поширокиот простор на Софија која тука не припаѓала, а се проширила за просторот Никополис (Трново) и Одеса.
Јиричек во ‘Историјата на Србите’96 толкува дека Мезија се најдува во некогашната земја на Дарданите, Скордите, Трибалите и Мезите. На Мезија припаѓало
и денешно Косово и горната долина на Вардар (вклучувајќи го и Скопје). Меѓутоа,
тој не споменува дека Мезија се најдува северно од Тракија до устието на Дунав во
Црно море, туку дека легатот на Мезија воедно бил и воен заповедник на трачкиот
дунавски брег сè до Црно море. Од ова се дало да се заклучи дека Мезија не се прострала многу во длабина на денешната северна Бугарија. Меѓутоа, со понатаму се
става на знаење дека под Домицијан Мезија е поделена на Горна, западно од Цибрице (Цебра) и долна Мезија (кој толкува као тесна и долга погранична линија)
источно од реката Цебра па сè до Понт
Распоредот на племињата по Александар Стипчевиќ во ‘Илири’, во Мезија
на територијата на денешна Србија биле следните: племињата Дардани се најдувале во меѓупростор на реката Јужна и Западна Морава, почнувајќи од Приштина до
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устието на Нишава и Јужна Морава. Скордите се најдувале на просторите на Срем
и јужно од Сава, измеѓу реката Дрин и Велика Морава вклучително, дури обфаќајќи го јужниот дел на нишката и прибојската околина. Трибалите го заземале поширокиот простор на сливот на Јужна и Западна Морава во Бронг (Велика Морава), па
сè до Бугарија, вклучувајќи и еден нејзин дел, северно од Нишава. Мезите, кои се
споменуваат како соседи на Скордите, биле во прво време распоредени источно од
Велика Морава и јужно од Дунав. Меѓутоа, добар дел на територијата на Трибалите и цел простор на Мезите ги освојуваат Скордите, додека Мезите, по сè судејќи, се поместуваат према Трибалите во Тракија“. (Дрин=Дрим, Р.И.)
Европа била премала за во неа да живеат повеќе народи со различно потекло.Бидејќи Балканот е уште многу помал дел, предрско е да се говори, на него живееле повеќе народи. Ова се потврдува и со доказот, границите на тие области не се
изразити за тие да ги одвојуваат народите. Посебно што провинциите си ги менувале местоположбите со посебни граници, што е најдобар пример со Илирија со повеќе местоположби. Прво се говори само за Траки, а Херодот ги внесува Илирите...
Стр. 145: „Зачудувачко звучи сознанието дека за поединостите од животот
на Илирите, после окупацијата на нивната земја од страна на Римјаните, мошне
малку се знае, а тие самите не оставиле пишани содржини од кои може да се дојде
до непобитни чинители за нивниот живот, за денес да не би се нагодувало. Наравно, кривица не ја сносат самите Илири, туку и разните освојувачи кои со зло волја
уништувале сè она што било во склад со нивната политика за вечното останување и
потполно вклопување на илирскиот етнос со својот етнос. Посебно тоа било изразено кај Римјаните. Голем број натписи најден на огромен број локалитети на илирските станишта во потполност не е анализирано, а од оние кои се проучени, во доста случаеви се извлечени погрешни чинители. Остатоците на материјалната култура, уметност, погребални обичаји, музика и други обичаји на Илирите, фрла светло, на нејасна процена на илирско- римскиот синкретизам97 во разните предели на
големите Илирски земји. Меѓутоа, тој процес на тв. романизација на Илирија не течел лесно и без отпори и востанија. Најповеќе успех имале во градските средини,
каде се воведувал латинскиот јазик, писмо и обичаји. Така во градовите животот се
спроведувал како и во секој град на Римската империја. На големите простори вон
градските средишта, романизацијата не можеле да се спроведе со сите облици на
присила. Тоа не можела подоцна ни Византија на Балканот, практично повеќе не
постоеле Илирите. На овие припишувања и присвојувања на минатото, јазикот и
писмото на Илирите, од страна на Хелените, Римјаните и Словените, се створени
услови за потполно заборавување и бришење на илирската цивилизација од историското памтење, иако и самите Хелени се илирски збир на племиња и народи на илирскиот етнос“.
Бидејќи Илирите биле Белци, нивниот јазик бил пелазгиски=тн.словенски.
Ништо биолошки не било можно да изчезни туку имало нивно одродување.
Следи да се говори за одродување на Илирите само со латински и коине.
Стр. 149: „Учеството и доприносот на Илирите на римската култура, на политиката и економијата бил мошне голем, без обѕир на сите оспорувања. Така познатиот илиролог А.Стипчевиќ, изнесува: ‘Некои тековини на илирската техноло97
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гија и народната култура постанале своина на целокупната римска култура и цивилизација. Тука е нпр. Либурна- брз воен брод назван по Либурните кои први граделе, а влегол во состав на римската флота, па општопознатиот лек Гентиана, назван
по илирскиот крал Генциј и лековитата билка Iris Illyrica. Со општата своина на доцното Римско Царство и христијанската Литургија до денешни дена постанала широко белата хаљина со големи ракави названа Далматица (води потекло од Далмација)’.98 Непрекината борба на Римјаните со војските тв. варварски војски на балканските простори била усмерена на одбрана на римските градови, каде живееле
богатите Римјани, кои биле изложени на нивното плачкање, така да илирскиот етнос, кој претежно живеел вон градовите и вон патиштата на продорите на тв. варварските војски не бил изложен на пустошења и на страдања. За тие настани, А.Стипчевиќ во ‘Илири’ (стр. 76) наведува пишани зборови на сведоци на тие страшни
настани, на светиот Јероним: ‘Секаде само тага и ужас и мноштво слики на смрт’ “.
Стр. 161: „Да бар делимично чинителско би се одговорило на прашањето: со
кое потекло се Келтите, мора да се оди во длабоката минатост на античките цивилизации, која ни до денес не е расветлена, и мислам дека уште долго таква ќе остане, без обѕир на напорите на поедини археолози и митски историчари на таа минатост да фрлат малку повеќе светло за потполна ориентација. Со обѕир на многу
непознати, тешко е чинителско да се одговори на поставеното прашање: за потеклото на Келтите. Према неисториските и историските податоци во античкото доба
живеел Елат, кралот на Лапит, (биле со илирско потекло), со жената Хипа, која му
родила брзоног Полифем,99 Кенеј, Исхијев и Дотидин. Полифем се жени со Галатеја, ќерка Нереја100и Дорида,која му родила три сина:Илир, Галат и Келт. Сите три
сина подоцна биле хероји на Илирите, Галите и Келтите, по кои и добиле имиња.
Многу писатели, за епонимниот херој Илир и основач на градот Илиј го земаат
Кадмовиот син Илир, што, према расположените митски поданици не може да се
земе како поуздан податок, од разлогот што во времето на доаѓањето на Кадмо преку Пелагона на морскиот брег, во реонот на денешна Будва (Кадмеја, подоцна Теба), веќе постоел народ по име Илири. Тој ја основува Кадмеја и во длабоката старост ја напушта, оставувајќи го својот внук Пентеј да владее, а тој оди кај Енхелејците, кои го бираат својот крал. Енхелејците им биле соседи на Илирите. Предводувајќи ги победува и ги казнува Илирите поради убиството на неговиот внук
Пентеј. Така го обединува кралството на Енхелејците и Илирите.Негов најмлад син
Илир, роден во неговата длабока старост, непосредно пред или после војната со
Илирите.
Треба да се подвлече дека не е сигурно Полифемовите синови да биле основачи на народи Илири, Келти и Галати, со обѕир дека постои толкување епонимниот херој на Келтите всушност да е вонбрачен син Келтов, кој го родила неговата
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(Dalmatica=Далматика=далма=долма=долама=доламата=доламатика- наметка како долама..., Р.И.)
Полифем со Пиритој и другите јунаци се борел против Кентаурите. Под староста учествува во походот на Аргононт, ама во Мизија залутал и подоцна погинал. Елатов татко бил Аркад, епонимни
херој на Аркаѓаните син на Зевс и Калиста (ќерка на Ликаон од Ликосура). Владеел со Пелазгите и
по него добиваат назив Аркаѓани на Пелопонез. Имал три сина со Армијадовата ќерка Лејанир, и
тоа: Афејлонта, Азана и Елата, кои управувале со деловите на Аркадија на Пелопонез. Едноокиот
див Полифем кого Одисеј го ослепил, живеел многу подоцна и нема врска со овој Полифем.
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жена- ќерка на кралот на Бретана, Келтина со Херакле. Таква, скоро истоветна приказна изнесува Херодот, говорејќи за постанок на Скитите. Приказната, секако, звучи неверојатно, иако во митологијата има многу приказни за Херакловите прељуби
по целиот свет, па и таа мора да се прифати. (Еден ист народ, Р.И.)
Останува прифатлива првата теорија во која Полифемовите синови како
браќа, после одрастувањето, по татковиот налог, го напуштиле дворот од непознати
разлози (поради поделбата на кралството, поради миграциски движења или поради
освојувања на нови територии) и се обреле во своите, идни кралства: Илир во Илирија, каде што е роден, Келт во поширок реон на средниот дел на Дунав, обфаќајќи
ја Австрија, дел на Словенија и Унгарија, а Галат во широкиот реон на изворот на
реката Дунав“.
Па преселбите биле по тековите на Вардар- Морава- Дунав...Рајна...
„Имајќи го во вид овој чинител и Херодотовите приказни за населените пространства и дивљината во средниот и северниот дел на Европа, те сталните војни
кои се водени условувале и големи миграции на населенето од 2.500. до 1.900. година пред новата ера. Према тоа, може да се постави и прифати етничката врска измеѓу Илирите, Келтите и Галите, а посебно измеѓу Илирите и Келтите. Исто така
може да се постави и прашање не е ли и келтското плема (држава) била составен
дел на илирската територија во прастаро време. Тоа е можно, имајќи во вид дека
Елатовиот татко бил Аркад и епонимни херој на племето Аркаѓани кои живееле на
Пелопонез (староантичкото, а не грчкото). Аркаѓани порано се викале Пелазги кои
го преименуваат Аркадовиот внук во Аркаѓани, по својот дедо Аркад.Пелазгите биле дел на големата единствена цивилизација, на која í припаѓале: Минојците,
Дора-ните, Јањаните, Атичаните, Ахејците, Еолците, Ерголиѓаните, Арголиѓани
(подо-цна Пелазги а потоа Аркаѓани) итн. Таа за време на Аркад и Елат не се
викала Или-рија. Тој дел, со кој владеел Елат, подоцна е поделен на Илирија,
Галатија и Кел-тинија.
Ако се суди по родбински врски, тогаш реално може да се заклучи дека во
таа длабока минатост и Галатејите и Келтите биле составен дел на единствената
цивилизација, која подоцна се прозвала Велика Илирија и припаѓале на илирскиот
етнос, како што тоа биле Дарданите, Далматите и другите племиња. Поради тоа
што Келтите и Галатејите со дел подоцна се романизирале не би требало да се дозволи во прашање на сродноста на етносите. Миграцијата на овие народи према запад и исток, предодредувале етничко раслојување. Така деловите на народи, кои се
населиле во западните делови на Европа, биле романизирани или германизирани, а
оние кои тргнале на исток и југ се ‘словенизирале’, односно ги задржале илирските
особини, а дел на Келтите и Галатите, кои преминале во Мала Азија, формирале
нова Галатеја и со најголем дел подоцна се ‘словенизирале’ или примиле обичаји
на другите народи.
Имајќи во вид дека Скордите се сојуз на четири племиња (Квади, Маркомани, Језиги и Скодри, некои ги вбројуваат и Пертините) со келтско потекло, тоа согласно со претходните толкувања, може да се тврди дека Скордите потекнуваат од
илирската група на народи“.
Бидејќи коине и латински биле нови и вештачки јазици, тие никогаш не биле народни. Па следи наведените биле само еден ист етнос=еднос=едност- Пелазги.
Ако Келтите не биле Пелазги, на Балканот ќе останеше нешто непелазгиско.
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„Многу писатели на историјата или археолозите константирале сличност во
обичајите, материјлната култура, животното уредување и др. измеѓу Илирите и Келтите. Таква сличност е откриена измеѓу Илирите и Словените (Србите). Трет заклучок не е тешко да се извлече“.
Имало само еден народ- Белци (Пелазги) со пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Александар Стипчевиќ во книгата ‘Илири’ во првото поглавие истакнува:
‘Самите Илири на жалост не ни оставиле никаква пишана документација за своето
минато и култура, а како нивните јужни соседи Грци и оние западните Римјани, немале многу разлози да ги симпатизираат и во своите дела да ги обликуваат пообјективно, ако не и од пријателски позиции, многу од она што тие за Илирите го пишеле има призвук на антипатија и непријателство, па затоа и необјективност’ “.
Бидејќи се творело на латински и коине, на тие јазици била оставштината.
„Овој текст иницира логично прашање: како е можно една од најстарите и
најголемите цивилизации на античкиот свет да нестане без напишани траги, а другите народи кои во тоа време ни не постоеле (Грци, Римјани, Германи, Франци и
др) се земаат како основа на стварање на светот, од кои бараме да ни се објасни кои
биле ‘Илирите’, иако голем број книги и натписи тврдат дека уште Пријамовиот
син Парис (Александар) имал своја библиотека која е уништена во Троја.
Илирската цивилизација била голема и таа како и сите порани цивилизации
се распаднала и раслојувала согласно со времето и условите, како што тоа го доживувале многу подоцна цивилизациите. Тоа што поминало илјади години и што
сме дозволиле други да ја пишат историјата на Илирите, нашата и нивната, не се
тие криви, туку ние. Така нивната историја останала длабока и славна, а нашата
плитка, неславна и непозната.Го добивме она што другите го отфрлиле или не оставиле ние да можеме да се дичиме, а тие да би биле уште поголеми“.
Народот Пелазги (тн.Словени) само се одродил со коине и латинскиот јазик,
кои постанале христијански јазици и со повеќемилениумска употреба. Латинско наследство бил Франковиот јазик како вулгарен латински-следел и германскиот јазик.
Со христијанството биле потиснати разните традиции... од античкото доба.
ИЛИРИ=ТН.СЛОВЕНИ И НИВНИ ПРЕСЕЛБИ
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 174, во насловот „Илирско и келтско потекло
на Словените и Србите“, го наведува следново:
„Уште во XII век, римскиот летописец Нестор, тврдел дека старите Илири
говореле со словенски јазик. Слично тврдење и мисла најдуваме 1601. година кај
Мавро Орбини во неговото дело: ‘Il Regno degli Slavi’. Ваквата теорија ја прифатил
и Лудевит Гај, веројатно од разлогот што таа му можела да му користи во добата на
народниот препород за обединување на Јужните Словени. Ама тој таквата теорија
не ни покушал да ја аргументира со историски чинители. Меѓутоа, и не знаејќи тој
погодил еден дел на вистината која почнале да ја установуваат научниците со новите научни пристапи.Истражувањата покажале дека Илирите се учесници во етногенезата на Словените, како еден од битните елементи, те може да се претпостави
дека Словените имаат Илирско- келтско потекло.
Германскиот филолог Ханс Крахе, по А. Стипчевиќ, еден од стручњаците за
илирскиот јазик во своите книги, тргнувајќи од по денешните оцени, исправните
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претпоставки дека живееле на многу поширокиот географски простор, заговорува
на панилиризмот, па во својот репертоар на илирски имиња воврстил многу италијански, грчки, келтски и други имиња, што ја потврдува хипотезата дека Италија
била илирска колонија, каде се населувале илирски племиња и Келтите, како илирски народ.
На Крахе му успеало во своите книги да собери на едно место бројни имиња
на места и личности.
Археологијата тек со најновите истражувања и анализи на словенската материјална култура открила дека постојат реални директни допири измеѓу илирската,
и словенската и српската култура, од друга страна, дека Словените по своето доаѓање на Балканот, многу тоа научиле од староседелското илирско население. Меѓутоа, знаејќи дека Словените не се баш многу брзо и мирољубиво учеле и прифатиле
туѓи обичаји и дека не биле во подредена туку надредена положба, што значи победувачот да диктира, а победениот ја учи пореално хипотезата дека денешните
Словени, под името Скорди и другите со Илирско-келтските имиња, веќе боравеле
на оваа територија и дека услед македонско- скордската (и дачката) војна и римските долгогодишни војнички надирања вршеле примарни раселувања на главнината
на племињата северно од Сава, Дунав и Тиса во скитската земја, останувајќи со
својата племенска војска секогаш на границата и секогаш со надеж да можат да се
вратат. Останатиот дел на народите (племињата) се склонувал во брдовито- шумски простори и се штител живеејќи под римската власт како вазали, во исчекување
на повраток на нивните војници, а подоцна на нивните потомци. За тоа време нивните потомци стално упаѓаат и војуваат. Така поминувале години и стотини години до пропаста на Римското царство 476. година, кога потомците почнуваат да се
враќаат на огништата свои прадедови во V, VI и VII век, ама тогаш нешто со изменета култура и обичаите, сакајќи поголеми проширувања и потполно исфрлувања
на сите кои им сметале. Така потомците се ‘стопиле’ на нивниот некогашен етнички простор како свој на своето“.
Балканците биле домородно население со пелазгиски=тн.словенски јазик.
Тоа што авторот се труди да го објасни повраќањето на Србите на Балканот,
што било забележано, не значи дека имало масовни повраќања, затоашто сите кои
го напуштиле Балканот тие на новите простори долго успешно и убаво си живееле.
Токму и затоа денешните Македонци си имале само домородни традиции...
„Имајќи го во вид дека досегашните археолошки, историски и други истражувања биле усмерени во трагање на различни предмети на материјалната култура, илирската од една, келтската од друга и словенската од трета страна, не ни можеле да се најдат материјални докази за голема разлика на културната и етничката
одвоеност. Што повеќе, поради трагање на тие разлики од историската сцена на памтење се губи една голема и славна илирска цивилизација, околу која се вртел цел
антички свет“.
Па никогаш немало материјални докази/наоди за преселби на тн.Словени.
Следи тн.Словени дошле само со јазикот в уста- пелазгиски=тн.словенски.
„Логично се поставува прашање: ако не можеле да се најдат разлики, зошто
не се трагаат заеднички особини, да би се пронашле изгубените антички простори,
племиња, држави и луѓе, а со тоа би се пронашле и ориентирале себе си во изгубените антички простори.
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Ако го земеме овој критериум како основно поаѓалиште во научното трагање, тогаш може да се најде заедништво во културата и обичајите на Словените,
Илирите и Келтите (Скодри). Од постоечката литература, која е плод на долгогодишни археолошки, историски и други истражувања, заедничките особини во културата и обичајите, кои можат да бидат патоказ за понатамошни патокази за понатамошни продори во истражувањата, према А. Стипчевиќ, се следните:
1) Еден од обичаите,101 кој живее во илирско време било сохранување на мртвите во гробовите, кои со раце се обложувани со камења а керамички садови ритуално разбиено над гробовите;
2) према пишење на Страбон илирските Далмати секоја година делеле земјиште кое било заедничка сопственост,102 а таков обичај имале и Словените и тој
уште секогаш се задржал на островот Паг до XVII век;
3) обичај на печење леб со помош на црепна е стар илирски обичај, ама и
словенски;
4) познатата личка капа со реси се носела во бронзено доба уште стар илирски Јаподи на територијата на денешна Лика;
5) Во Лица и некои други краишта на Балканот се задржал обичајот тетовирање, а тој се сматра староилирски обичај, што Страбон го истакнува, ама и археологијата тоа го потврдува на Гласинци,Долини,Босанско Градиште и др.;(ц=к, Р.И.)
6) крсна слава која денес ја слават Србите е славена уште во старо илирско
време (према мислење на Ќиро Трухелке);
7) култови кај старите Илири се задржани и кај Словените на Балканскиот
Полуостров. Така кај Словените се задржал култ на божицата на шумата и ловот,
кај Илирите Тхана, а кај Србите мајка Јана.103
8) бројни илирски имиња се слични или идентични со старите или денешните словенски имиња. Така се словенски имиња: Лика, Батока, Плето и др. биле
истовремено и илирски: Licco, Batton, Plettor;
9) ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ содржат мноштво словенски зборови, итн“.
Бидејќи на Балканот било домородно,а Европа ненаселена,одговорот е јасен.
„Деталји за сличноста на поедини старолирски елементи на културата и обичаите со словенски обработиле 1900. година Ќиро Трухелка, Gavazzi, Шиме Батовиќ и Олга Оштриќ.
Многу заеднички елементи можат да се најдат во сите области на човечкото
живеење: култура, архитектура, урбанизам, начин на сохранувања, религиозната
симболика, орнаменталната мотивизација, носија, обуќа, накити, музика, плес, јазик, општествена организација, пишење на песни, посебно јуначк итн. Мошне бројни ама и доволни веќе да може да се извлече заклучок дека Словените и Србите
веќе живееле на овие простори, ама под друго име припаѓајќи му на илирскиот
етнос, а дека нивното доселување било само враќање на нивните потомци на прадедовските огништа. Хрватот др Маретиќ во книгата ‘Славени у давнини’ пиши:
‘Денешната историска (повијесна) и филолошка (језикословна) наука има потврд
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доказ, дека било негде време, кога сите Словените сочинувале еден народ, кој говорел со еден јазик и живеел во една домовина’.
Докторот Маретиќ во ‘Славени у давнини’ пиши: ‘Денешната историска
(повијесна) и филолошка (језикословна) наука има потврд доказ, дека било негде
време, кога сите Словените сочинувале еден народ, кој говорел со еден јазик и живеел во една домовина“. Ова го тврдат и историчарите на XIX век: Среќковиќ, Милојевиќ, Ковачевиќ и Јовановиќ.
Некогаш славниот Словен Јован Дубрава, епископ Олујицки кого Рајиќ го
наведува, тврди: ‘долго и широко по Царствамь и провинциямь раздьленныхь, единб и тоиже язикь, и мало не всякос слово единаково било, по тому и единьить наименованиеть називале себе слованима.’ (Долго и широко по царството и провинциите биле разделени и еден говореле јазик и не малку секое слова еднакво им било, по тоа едино се наименувале и се називале себе Славени)“.
Следи заклучокот, Словените биле и според слово, а имало и Божјо Слово.
„Маретиќ и Дубрави не се во право кога тврдат дека сите Словени живееле
заедно и говореле со словенски јазик како Словени. Меѓутоа, едино објаснување на
ваквите заклучоци есте дека Словените и Србите се со илирско и келтско потекло и
дека нивните претци како Илири и Келти живееле во една држава и говореле со
еден јазик“.
Келтите имале балканско потекло со тн.словенски традиции, како и со јазик.
„Чешкиот писател Јосиф Добровски (1784)104 истакнува: ‘Истоветноста на
имињата на вендските (лужичките) и илирските (балканските) Срби не е случајна,
туку потекнува од прастари времиња: со тоа име (Срби) се називале обата реда на
словенските народи (те. сите денешни Словени) пред, но што постоело името Словен.’ (Склавин, Р.И.)
Голем темелит и упорен истражувач, Чехот П.Ј. Шафарик, 1833. година, во
расправата на постапките на Дуборвски во ‘Славијански древности’ пиши: ‘Името
(Срб) така старо, домашно и добро вкоренето меѓу сите Словени- можело само во
својата прадомивина да го добие своето вистинско природно значење... сите денешни народи словенски биле соединети под заедничко име Срби и говореле со еден
едини општ јазик’. Нема сумливост дека ваквиот Шафариков заклучок е вреден на
внимание и дека е заснован на бројни материјални докази. Меѓутоа, Шафарик не
наведува кој бил тој заеднички јазик. Истражувајќи ги сложувањата со Шафарик
С.Л Лазиќ во ‘Србите во давнина’ упорно тврди дека српски јазик, што во порано
време од VI век не може да биде ни говор. Меѓутоа, едини и исправен одговор на
вака поставена хипотеза на Добровски и Шафарик, како и кај Маретиќ и Дубравија,
есте дека тие говореле со илирски јазик и дека сите словенски народи, потекнуваат
од Илирите или Келтите (која се иста етничка група со Илирите).
Таму каде се Словените и Илирите (Скордите) се разликувале во говорот и
писмото последица е на животот во скитската земја во еден друг период од неколку
векови“.
Скитите и Келтите имале балканско потекло-пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Таков заклучок немал храброст да изнесе А.Стипчевиќ во книгата ‘Илири’,
ама зачуден со бројноста на сличните култури и обичаји, обратно заклучува ‘дека
Словените, доаѓајќи во овие краишта во VI и VII век, затекнале во западниот дел на
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Балканот прилично бројно староседелечко, нероманизирано и полуроманизирано
население кое се било повлекло пред Римјаните, а тогаш пред барбарските народи
во непристапни краишта. Со ним Словените во текот на столетија се асимилирале и
така во својот народен ентитет ги зачувале остатоците на старите Илири. Тие остатоци посебно се бројни во некои краишта на Босна, Херцеговина, Далматинска Загора, Црна Гора итн. и се чини дека не е далеку од вистинско тврдење, дека илирскиот староседелачки елемент имал важна улога во формирањето на културните и
психичките особини на словенското население кое во тие краишта и денес живее’“.
Бидејќи латински јазик бил нов, а и наследник на коине, немало одродување
со двата јазика. Со нив почнало постепено да се одродуваат жителите само кога тие
како христијански јазици почнале да се употребуваат масовно- само после VIII век.
„Ваквата постапка со ништо до денес не е докажана, оти во себе има многу
спротивности. Многу пореална е поставката дека потомци на Илирите, после неколку векови, се вратиле на огништата пра-прадедови. Во тој случај сродноста овозможува на брзина вклопување (асилимација). Ако оваа претпоставка не може да се
прифати следи прашањето: како е можно и кој направил и со каква снага во скитската земја да се створат така бројни и снажни етнички групи, за така кратко време
од Херодот до новата ера, без обѕир, што во скитската земја еден број народи има
хеленско (илирско) потекло од пред 2.000- 1.300 години пред новата ера. Меѓутоа,
не е исклучено дека овие племиња се поместувале према запад (Римска империја)
заради плачкање и богатење. На овој чинител укажува и појавата на племињата
Обри кои порано се викале Олбија, Олбри и кои живееле зад реката Бористен, и
племињата Хилејаци и Скити. Испаѓа дека Србите обично се сунѓери за впивање на
туѓи култури и обичаји и дека брзо по маѓеиничарскиот стап се претворуваат од
еден во друг етнос, иако е позната поноситоста, своеглавоста и самољубивоста на
Србите кои најмалку се склони на омраза према другите“. (Срби во XIX век, Р.И.)
Во „Илијада“ се сретнувале Траки, но не Илири- нив ги внел само Херодот.
Според Нестор (XI и XII век), Русите потекнале од Илирија. Иако Русите биле со балканско потекло, авторот се труди да каже дека Словени биле повратници...
Авторот по секоја цена се труди да докаже дека имало повраници. Стр. 200
го има насловот: „Повраток на потомците на Скордите и другите илирски племиња,
од скитските простори под името Словени во домовината на прадедовците“
Никогаш немало повраќање на било какви Словени- имало само Склавини.
Следи поднаслов: „1) Словенски наезди и населување на Балканот“.
„Уште Нидерле II, веројатно по пример на постарите историчари, утврдил
дека Словените веќе на почетокот на II век после Христа се најдувале на брегот на
средниот Дунав, најдувајќи докази по звукот на имињата, ама тие не биле доволни.
По Јиричек, Словените во втората половина на V век зад грбот на Гепидите го населиле Ердељ, каде во топографската номенклатура оставила многу траги на постоење. Тој понатаму толкува дека Словените и преку Молдавија продреле на Дунав
во време на одењето на источните Готи во Италија. За Словените во Подунавјето
(од 527. до 626. година) можат да се најдат вести кај Прокопиј, Јордан, Агатиј, Меандер, Ефески, Тефилакт. Така во историјата, која се обработува лонгобардскиот
принц Илдигис, се говори за Словените кои живеат зад Гепидите и Лонгобардите,
од другата страна на Тиса и Дунав на север и исток на Унгарија“.
Само Склавините биле од V век- оттогаш Римјаните нив ги познавале.
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„Прокопиј, по Јиричек, најдобро ги познаваат Словените во Бесарабија, Молдавија и Влашка. Тој ги познава и нивните инвазии преку Дунав. Према нему, над
Словените не владее еден човек туку се советуваат мнозина. Сè тоа укажува дека
Словените во старо античко доба не постоеле северно од Дунав, туку имале друго
име, кое со времето се променило. Затоа Словените можат да се трагаат исклучиво
меѓу племињата кои се со илирско потекло. Тоа значи дека тоа едино може да биде
скордска и други илирски племиња, кои, после протерување (еден дел) од денешна
Србија во Скитија, со живеење, културата и војните им пренесеувале висок степен
на култура на племињата (или народите) кои Херодот ги опишува како примитивни. Така со векови се ствара нов тип етнос, ни многу блиску ама ни далеку од порано илирскиот. Сите нови поколенија Скорди и другите племиња на Илирија, носени со поуките на своите постари, секогаш го имале во вид главниот непријател
Римската империја, те ни еден тренуток не престанувале со борбите за повратување
здружувајќи се со другите народи.
Меѓутоа, останува непознато до кога Скордите со скитските народи ја напаѓале Римската империја преку Дунав по името Скорди, а од кога под името Словени ? Истажувачкиот постапок во тој правец би помогнал на одговор на тоа прашање, без обѕир што нашата историја бележи 518. година, како година појава на
првите Словени преку Дунав“. (Никогаш не се работело за Словени, Р.И.)
Никогаш немало било какви Скорди, ниту било какви скитски народи. На
тн.скитски простори од разни причини од Балканот, Мала Азија итн. се бегало, и
таму си биле свое на своето.Сите жители таму пребегани говореле само пелазгиски.
„Словенската војничка провала преку Дунав, под името ‘славенски’, на Балканот, го осетил прв царот Јустин I (518-527), посебно после 527. година.
Прво го преминува Дунав војската на Антите, ама ја победува Јустијановиот
внук Гереман. Против Словените, за време на Јустин, три години успешно се бори
војсководачот Хилбуд, оперирајќи и на левиот брег на Дунав. Меѓутоа, одма потоа
доживува пораз и гини во судирот со појаките снаги на Словени и Анти. Да би ја
средил ситуацијата, а чуствувајќи опасност од Хуните, царот им ја нуди на Антите
Трајановата тврдина на Дунав Turris“.105
Антите и Венетите биле со потекло од Балканот и Мала Азија- со Склавини.
„После 548. година Словените со голема војска, освојувајќи градови, продираат дури до Драч. Сите заповедници на Илирик во тоа време немале повеќе од
15.000 луѓе, па тој поход го гледале од далечина ‘незаинтерсирано’.
Веќе 549. година Дунав го преминуваат уште 3.000 Словени, кои продираат
преку планината Хем (Балкан) и реката Хебра (Марица), тука помали римски одреди и го заземаат градот Топир на реката Места и со плен се враќаат назад.
Во текот на припремите и насобирањето војска во широкиот простор на
Сердика (Софија) во реонот Naiss (Ниш) 550. година се појавува голема словенска
(склавинска) војска, која имала за цел да продре до Солун, со соседните градови и
Делфи да ги оплачка. Таква била желбата и Скордите додека боравеле во денешна
Србија, која е реализирана тек после пропаста на големата империја на Александар
Македонски“.
Па не се работело за Словени, туку Склавини- склавина означувала област.
Ако Склавините би биле народ, исто би било и со Теманите...- ова не важи.
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Можда Белград пред римското владеење, или Диногетија кај Галц.
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Па кај тн.Византијци областите биле теми- а такви теми имало насекаде.
„Чуствувајќи ја големата опасност царот му наредува на Гереман да го
спречи, што тој и го чини. Меѓутоа, Словените, поради својата тактика, а не вичноста на равничарскиот начин на војување (фронтален судир), ја менуваат целта на
продорот, те војската се движи преку брдовитите предели према Далмација, која во
тоа време ги обфаќала просторот на Црна Гора и делови на денешна јужна Србија и
северна Албанија.
Бидејќи војсководачот Гереман умира 550. година, а неговата војска била
веќе употребена за појачување на Солун, што Словените го користат за доведување
појачање и презимување во Илирик (550/551. година) како во своја родена земја.
Јустинијан против нив (551. година) упатува војска под евнухот Схоластик со пет
војсководци, ама бидува победен, после што Словените дејствуваат и ги плачкаат
источните делови на Тракија. На повратокот, римската војска, која со плен се префрла преку Дунав.
На среден Дунав, се појавуваат Аварите, ама ги победува моќната турска војска. Годината 558. нивните претставници доаѓаат во Цариград, а Лангобардите
склучуваат договор со Аварите против Гепидите. После поразот на Гепидите 567.
година неговото кралство е уништено, а племето Лангобарди, под притисок оди во
Италија. Е можно дека тоа била измешана група на народи турско-номадски племиња и словенски делови (од порано илирските народи). Повеќе е веројатно дека тоа е
словенскиот племенски сојуз под името Авари (општо име за сите напаѓачи). Иако
во прво време Аварите ги избегнувале нападите на римската провинција, а тргнале
во освојување на римскиот Сирмиум (Сремска Митровица) и покрај сите склучени
договори измеѓу царот Ираклиј и Аварите. Поради кршењето на договорите и исполувањето на опаката суровост Аварите биле најомразен народ. Едно племе на Аварите, Обрите, на зимување му отишло кај племето Венди, ама поради суровоста,
Вендите се подигнуваат на востание и потполно ги победуваат. Во Русија долго
после тоа се говорело за порази на војските: ‘Пропаднаа како Обри’ “.
Се кажа: „племенски сојуз под името Авари (општо име за сите напаѓачи)“.
Вакво немало, затоашто Аварите биле дојденци, а Склавините домородни.
Се истакна и: „Поради кршењето на договорите и исполувањето на опаката
суровост Аварите биле најомразен народ“.
Се потврдува дека Аварите биле Монголи, а Склавините Белци. Историски е
потврдено дека никогаш заедно не се бореле Монголи и Белци туку одвоено. Па
овде се говори за суровоста на Аварите, а никаде не стои било што за белата раса.
Збрките настанале затоашто Аварите кога дошле на Пелопонез таму тие ги
нашле Склавините, кои биле домородни. Тие биле само Повеќебожци, а Римјаните
Христијани.А како се христијанизирале Склавините, тие станале Ромејци со коине.
„Првите боеви на Римјаните биле околу Сирмиум (Сремска Митровица) и
Сингидунум (Белград), на границата према Готите и Гепидите. Додека Сингидунум
се бранел упорно, Сирмиум бил освоен и уништен. Во тоа време Византија (Римјаните) не можеле да преземат офанзива поради зафатеноста со војната против Персијците (527-591), која е водена со променлива среќа, да на крајот, поради внатрешните немири во Персија, Римјаните останале победници.(Сингидунум:дун-ав,Р.И)
Тек после оваа војна војсководачот Бон и убавиот Тракиец Тибериј (подоцна
цар) успеваат да ги протераат Аварите. Меѓутоа, римските граници не останале ми-
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рни ни после протерувањето на Аварите за време на владата на Јустин II, а уште
повеќе под Тибериј II, оти Словените со своите походи ја пустошеле Тракија и дел
од Илирик, да би провалиле дури и во Грција (по некој извор со 100.000 луѓе). Према епископот на Ефес Сириецот Јован тие се ‘проклет народ Словени’ кои ја опустошиле сета земја до Цариград, поминувајќи низ целата Хелада, тесалските и трачките провинции и ги опустошиле. Тука се задржале четири години како во своја
родена земја (584. година). ‘Стануваат, седат и почиваат тие во римските провинции без грижи и страв, плачкајќи, убивајќи и палејќи тие се збогатиле, имаат злато
и сребро, ергели коњи и силно оружје, а научиле да војуваат како Римјаните’ “.
Не се работело за Словени туку Склавини, „кои ја опустошиле сета земја до
Цариград, поминувајќи низ целата Хелада, тесалските и трачките провинции и ги
опустошиле“.Ама правецот не бил од Скитија туку од Хелада- таа била склавинска.
Ова се потврдува во Летописот на Монемвасија: Аварите крстареле низ Балканот и дошле на Пелопонес. На Балканот немало било какви тн.Словени, а овде се
битни Склавините. Кога тие дошле на Пелопонес, таму Склавините веќе ги нашлетие биле домородни.Тие биле само Повеќебожци, наспроти Римјаните=Христијани.
Стјепан Антолјак,106 на стр. 19, пиши: „Многу важен спис за прашањето на
словенското населување на Пелопонес е т.н. Монембасиска хроника, т.е. хроника
за основањето на Монембасија. Ова кратко дело од непознат автор изгледа е создадена кон крајот на 10 или во почетокот на 11 в., а некои податоци што ги наоѓаме
во него се земени, меѓу другите, 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“. (б=в, Р.И.)
Се кажа: „Словените во Грција, кои ги нарекува Авари“- ова не било можно.
Стр. 402- фуснота 424: „Византиските писатели често го употребуваат терминот ‘Скити’за разни народи, со кои Византија се судирала. Така, на пример, Скити ги викаат оние Хуни, Авари, Хазари, Бугари (8-14 век)...“. Монголи од Скитија.
Димитрис Литоксоу,107 на стр. 35, пиши: „Во текот на истражувањата во библиотеките на манастирите на Света Гора, тогашниот доцент по класична историја
на Атинскиот Универзитет и подоцнежен професор и премиер, Спиридон Ламброс
(1851-1919), пронајде еден исклучителен значаен ракопис во манатирот Иверон...“
„Летописот го именува под ‘Иверскиот препис на летописот на Монемвасија’...под наслов ‘Како и кога се населила Монемвасија...“.
Тој го наведува по ред Летописот, Аварите навлегуваат сами- без Склавини.
Стр. 52: „Тие се упатија и на Пелопонес и него го освоија со војна“.
Стр. 56: „Така Аварите откако го зазедоа Пелопонес и се населија на него,
продолжија да живеат таму уште двесте и осумдесет години без да бидат поданици
на Ромејците ниту на некој друг...“.
Значи, Аварите на Пелопонес живееле „без да бидат поданици на Ромејците
ниту на некој друг“. Следи Ромејците=Христијани, а Аварите не биле Христијани.
Аварите таму живееле „двесте и осумдесет години“. Ова било многу пократко од она на Бугарите. Следи подоцна да има Старибугари- Азијати и Новобугари.
Стр. 57: „Бидејќи само источниот дел на Пелопонес од кај Коринт и сè до
малеа кој му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко приста106
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пен терен остана чист, во тоа место беше испратен од царот на Ромеите стратег на
Пелопонес“.
Значи, Стхавините (Склавините) веќе биле таму пред да дојдат Аварите.
Следи делот: „заради стрмниот и тешко пристапен терен“ склавинскиот дел
„остана чист“. Бидејќи Склавините биле Повеќебожци, „во тоа место беше испратен од царот на Ромеите стратег на Пелопонес“- Ромејците биле само Христијани.
Стр. 73: „Проучувајќи ги топонимите од оваа област, ќе видиме дека се употребуваат и други словенски зборови како имиња на места, и тоа: ‘Глина/Глина“ (8
пати) за означување на глинена почва, ‘Вирос/Вир’ (10 пати) длабоки места на реките, ‘Корита/Корито’ (24 пати) поила за добитокот, ‘Муц(ј)ара или Мочвара’ (14
пати) запирање на водата, ‘Граница/Граница’ (15 пати) се користи за именување на
граница“.
Стр. 74: „До ист заклучок дојде и Фалмерајер, секако имајќи ги на располагање главните имиња на населените места, а не некој богат материјал на микротопоними, и напишал дека, кога ‘некој се наоѓа до урнатините на Монтинеја, на
Еѓион, на Оленон, на Амикла, на Месина и кај Мегалополис, на места и рекички
кои се именуваат- Горица, Востица, Каминица, Пирнаца, Хлумуци, Славица, Велигости и Арахово, тогаш не е потребно подлабоко проучување за да се заклучи дека
такви имиња не можат да постојат во една земја каде што останал старогрчкиот, туку повеќе во Србија, Бугарија и во Русија. Според тоа тие не потекнуваат од Грција, туку од луѓе кои го зборувале словенскиот јазик’ (Фалмерајер 2002, стр. 207)“.
За тн.словени имиња на Пелопонез и пошироко Елада пишат повеќе автори.
Се кажа: „во една земја каде што останал старогрчкиот“.
Овде се говори за старогрчки (коине). Па тој бил само Александријски јазик.
Па тогаш немало етнички народи туку верски: Повеќебожци и Христијани.
Љ. Домазетовиќ, на стр. 302, продолжува: „Начинот на животот на христијаните...Религијата се повлекува во мали општини,настанува свештеничка аристократија, што сè овозможува христијанството секаде да се распространи и да постане
светска религија.Во II век таа постанува градска религија, додека селото уште секогаш не знаело за христијанството.Оттука селаните добиваат назив пагани (селани)незнајбожци. Овој назив се употребува во својот указ на Валентијан 368. година“.
Се разликувале христијански градови и повеќебожни села. Кога имало Склавини, постоеле само Граѓани=Христијани и Селани=Повеќебожци. Следи да се потврди најбитното, Солун како град бил христијански, а Склавините=Повеќебожци.
Пак, христијански јазик бил Александријскиот коине, а народен пелазгиски.
Во прилог се наведува што авторот, на стр. 266, пиши: „За очигледната сродност на словенските јазици, посебно на Србите, Хрватите и Македонците укажува
на зборови во прегледот, а кои се земени од Хомеровите спевови (тв. Хомеров јазик), а кои се најдуваат во јазиците на Србите, Хрватите и Македонците, а кои ги
истакнува и Одисеј Бечевски:(Следат две и пол страни со македонски зборови,Р.И.)
Наведените примери на генетичката врска на зборовите ја аргументираат претходно изнесената хипотеза за сличноста на словенските јазици со Хомеровиот јазик. Така германскиот лингвист Лудвиг Франц Пасов уште 1800. година, на основ
на зачуваните ракописи на Хомерова Илијада (англиско издание) изработил речник
од кого можат да се извлечат бројни сродни зборови, кои Пасов ги поврзува за словенскиот јазик, придружувајќи се функционалната етимологија. Академикот Петар
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Илијевски истакнува дека византиските извори регистрирале бројни словенски
имиња на места кои се распространети и на грчкиот Пелопонез и Крит, како што се
Белица, Бистрица, Горица, Ораховица и др. Тој наведува дека некогаш познатиот
полски славист од чешкиот унивезритет Збигњев Голмб, анализирал сто педесет
словенски имиња на места на Пелопонез, од I век до доселување на Словените од
византиските автори, каде заклучува дека содржат јужнословенски јазични особини, иако во тоа време Словени немало, што поново укажува на заеднички особини
на јазикот и писмото. Тие заеднички особини се појачани со доселувањето на Словените на сегашните простори на Грција и Македонија“.(Без наоди за Словени,Р.И)
Се наведе: „Збигњев Голмб, анализирал сто педесет словенски имиња на места на Пелопонез, од I век до доселување на Словените од византиските автори“.
Значи, на Пелопонез имало тн.словенски поими пред да имало тн.словенска
преселба. Макс Фасмер пиши за словенски имиња пред да има словенски преселби.
Од кажаното произлегува, Склавините биле Домородци- само Повеќебожци.
Па кога дошол Ј.Ф.Фалмерајер во Елада заприметил дека таму не се говорел
хеленскиот јазик коине туку само словенски- таму немало Хелени туку Словени.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 203, пиши: „Со еден смислен испад Словените со 5.000 луѓе избиваат прв пат пред Солун, ама се сузбијани од Римјаните.Да би
ја зачврстиле државата и ги спречиле упадите, Римјаните биле принудени да се здружат дури и со Аварите, каде склучуваат сојуз против Словените, оти Аварите биле
заколнати непријатели на дакиските Словени. Веројатно овие Авари можат да се
поистоветат со групата народи кои живееле подлабоко на скитските простори или
тоа се потомци на Илирите кои живееле во Мала Азија. Согласно со тој сојуз, аварскиот војсководач Каган (дец. 574. до септ. 578) ја покренал војската од 60 илјади
луѓе и вместо да тргнат преку Ердељ (тогашна Влашка), тргнуваат према Панонија.
Тука се префрлени на римскиот брег на Дунав, а потоа со забрзан марш (со подолг
правец) уз Дунав до Добруџа, каде римските лаѓи од провинцијата Скитија се префрлиле на левиот брег на Дунав, каде дотогаш мошне богатите словенски земји (до
тогаш никогаш не плачкани) да побара данок, ослободувајќи илјада римски заробеници. Меѓутоа, римско-аварските сојуз траел мошне малку и е прекинат изненадно,
после што Аварите се орентираа на опседнување на Сирмиум (Сремска Митровица). Римјаните морале да го напуштат градот, уз обврска Рим да му плати данок на
Каганот за три години опседнување. Сирмиум е запален и уништен, а Аварите се
повлекле. Под водство на Коментијал римската војска во два наврати ја победува
словенската војска, која навлегла и плачкала по Тракија“.
Се истакна: „Римјаните биле принудени да се здружат дури и со Аварите,
каде склучуваат сојуз против Словените, оти Аварите биле заколнати непријатели
на дакиските Словени“.
Па Склавините како Повеќебожци биле оптеретувани од Римјаните=Христијаните, поради што Склавините се бунеле. За Христијаните да го сузбијат бунтот на
Повеќебожците- вториве им плаќале данок на првите, ги повикале на помош Аварите. Ама за услугата на Аварите си платиле Римјаните. Следи: „Аварите биле заколнати непријатели на дакиските Словени“, оти меѓунив немало платежни односи.
Аварите биле само Монголи, само со коњи, а без говеда- ја мразеле свињата.
Римската граница била реката Дунав- таму Римјаните имале свои гранични
единици. Бидејќи таму животот бил тежок, каснеле платите... редовно се бунеле гр-
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аничните единици. Таков бил случај со Фока (602-610), кој постанал цар.Царот Фока имал еден склавински (варварски) родител и друг Јустинијанов- полуварварин.
„Аварската војска со Каганот утаборена на брегот на Понт, тргнува во источниот дел на Хем (Балкан планина), ја победува римската војска и длабоко продира
во Тракија.
Септември 586. година поново се појавува една словенска војска, склавини,
пред Солун, во покушување да го освојат. Меѓутоа, Римјаните бараат помош и придобиваат друга група племиња (склавини) по име Анти за сојуз. Тие биле непријателски расположени према првата група склавини, те со надворешен удар ги нападмале и опустошиле. Со тоа се олеснува одбраната на Солун. Тоа бил смислен и
мошне лукав удар на словенската војска“.
Пак, Антите и Венетите биле со балканско потекло- тие создавале склавини.
„Имајќи во вид дека римската војска после војната со Персија не можела брзо да се префрли од оддалеченото бојиште на Балканот, Каганот тоа го користи и
маршираат према Тракија, покрај обновениот Сингидунум го победува војсководецот Приск на брегот Пропонтида. Меѓутоа, слушајќи дека римската војска со флотата уз Дунав ќе ја нападне аварската (нивната) земја, тој лукаво склучува мир.
Ослободена од војните напори према Аварите, римската војска тргнува против другите словенски групи на племиња во Влашка. Во шумите и мочварите во широкиот
реон на Доростал (Силистрија), војсководецот Приск го победува словенскиот кнез
Родогаст и го заробува неговиот сосед војсководец Мусокиј. Веќе идната година
царевиот брат Петар, го освојува преминот преку Истра (Дунав), каде гине словенскиот кнез Пирогост. Меѓутоа, поради тешкото продирање без вода и заседа Петар
морал да се врати. (Приска=вриска- козата Приска само вриска=вреска, Р.И.)
Римската војска ни бројно ни со снага не можела да им одоли на сталните
словенски и аварски упади и плачкања. Додека една словенска војска маршира према Цариград, Аварите изненадно поново го напаѓаат Сингидунум (Белград), ама
војсководецот Приск успева да ги потисне. Аварскиот војсководач Каган,108 лут поради неуспехот во провинцијата Далмација и зазема и разорува околу 40 градови,
меѓу кои и непознатиот град Boykeis или Barkns. Во повратокот од походите римскиот војсководец Гудујин, со потекло Герман, после краток мир и зимувањето во
Добруџа (кај Томи), провалува во Тракија, каде кај Андријанопол неговата војска
од епидемија доживува страховити губитоци, после што немоќен се враќа назад.
Осетувајќи немоќ на Аварите, Римјаните лукаво го преминуваат Дунав (кај Виминациј), влегува во Приск и во аварската равница жестоко го тепаат Каганот во три
битки и ја пустошат територијата. Нешто подоцна ги победуваат Словените и Аварите заедно, на брегот на Тиса, заробувајќи во битките 3.000 Авари, 8.000 Словени,
4.000 Гепиди и 2.200 други Авари, борци на други народи. Поради неспособноста
на војсководците или поради бојазност од одмазда, Римјаните не знаеле да го
искористат тој успех. (Се говори за епидемија- Монголите многу страдале, Р.И.)
Во тоа време, словенските чети од Панонија почнуваат со продорот према
источните Алпи, Истра и Далмација (595- 596). Меѓутоа, римскиот егзарх на Италија Калиник ги победува Словените во Истра (596), ама тоа не ги зауставува за108

Веројатно на Каганот тоа не му е вистинско име, Е можно дека тоа име го добил по тоа, што врховните војсководци се називале со името Кагани, кои биле окружени со внимание, послуга и послушност како персиските кралеви. (Се потврдува, Каган и Аварите имале монголско потекло, Р.И.)
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еднички со Аварите и Лонгобардите да ја плачкаат Истра (600. година). Тие денови
архиепископот на Салоне (Сплит) Максим укажува на сета опасност од Словените
и кажува: ‘Тие кои после нас би живееле ќе претурат преку глава уште полоши времиња и ќе ги слават нашите денови како среќни.’ (Христијански старешини, Р.И.)
Имајќи намера од Римјаните да се преземе теснецот на Дунав, римскиот заповедник го моли Каганот да му се придружува на мирот,што тој го прифаќа. Ослободен од ангажирање према Аварите римскиот заповедник Петар тргнува со војската, потпомогнат од Антите од Адријанопол према Дунав против ‘Склавинијата’. Со
упадот успева да им нанесе пораз и доста зло на Словените. Аварскиот војсководец
Каган предизвикан, ја испраќа војската против Антите, на чело со Апсих, ама таа
не дошла до полно изразување поради бунтот во самата Аварија.
Голема грешка чини римскиот цар кој му наредува на Петар да презими во
‘Склавинијата’ и за пролетта да се припреми за понатамошни дејства во Секурици
кај Никопол во Романија. Такво наредување предизвикало големо негодување и воен пуч во тв. Дунавска армија, кога војската ги протерува старешините, а за цар се
прогласува ороводачот бунтовник, трачкиот центурион Фока (22.9.602. година), со
војската одма да би тргнал на Цариград. Тоа бил мошне тежок удар за римската држава, доведувајќи е до пропаст. Меѓутоа, поради неспособноста на Фока (602-610),
доаѓа до огорчена борба, завери и востанија, што довело до распаѓање на војската,
посебно после поморот од епидемијата. Тогаш персискиот крал Козрој II му се одмаздува на Фока, поради убиството на неговиот добротвор Маврикиј“.
Следи Склавината била само римска како гранична единица- од двата брега.
„Бидејќи Персијците ги освоиле Сирија, Палестина и Египет и со тоа се
исцрпиле,Ираклиј со новостворената војска 628. година извојувал сјајна победа над
Персијците, ама веќе после неколку години, под снажните удари на бројните Арабјани римската војска морала да се повлече.
Во тоа време Каганот му ги испраќа на лонгобрдискиот крал Агилулф словенските чети за освојување на Кремона, Мантова и други градови (603. година).
Словените го плачкаат целиот јужен Балкански полуостров (Тесалија, Епир, Ахаја
и островите покрај брегот, те еден дел на Мала Азија). Пред Солун се појавува една
‘Склавинија’ од тв. словенски племиња: Другувити, Сагивити, Велезгити, Вајунити
и Бризити со своите семејства. Тие сакаат да се населат во градот, ама не успеваат
да го освојат.Останувајќи во неговата близина, бараат помош од Каганот, кој лично
(во доба на жетвата) ја предводи војската на Аварите, Словените и Бугарите, снабдени со војни машини. Ама залудно, на Солунчаните им стигнува помош, и после
месец дена опсада Каганот се враќа во Панонија“. (Селаните=Повеќебожци, Р.И.)
Се работело за Склавини=Повеќебожци на југот-такви биле и на Пелопонез.
Се кажа Каганот: „ја предводи војската на Аварите, Словените и Бугарите“.
Па Аварите си останале само Авари, Бугари=Бугари и Склавини=Склавини.
Следи Аварите и Бугарите биле вратени назад- без домородните Склавини.
„Меѓутоа, према Исидорус Хиспалнсис, Словените ипак ја грабнале Грција
од Римјаните во периодот од 611. до 619. година. Тоа го истакнуваат и грчките
историчари, ама под името Авари. Имајќи во вид дека Аварите се племенски сојуз
(тв.Склавини), тоа и тие се сметаат во Словени“.
Бидејќи Аварите биле малкубројни им се приклучувале домородните Склавините. Па за тн.византиски автори немало збрки: Аварот=Монгол си бил Монгол.
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Збрките биле за европските автори, затоашто Склавините биле Домородци.
Тие биле/се најголеми за Пелопонез- тој бил склавински=тн.словенски=пелазгиски.
„Од ова може да се извлече битен заклучок дека Каган во својата војска
имал директно потчинети словенски племиња, ама дека предводел една група племиња организирани по типот Склавинија, чиј тој бил врховен командант. Така тој
склопувал договори и сојузи со други групи на народи со словенско потекло. Према византиските писатели Каганот бил во задниот период врховен командант на
сите снаги кои продирале на римската територија“.
Само Монгол=Монгол и Белец=Белец. Па и Авар=Авар и Склавин=Склавин.
„Војничката способност, моќ и лукавост на Каган како војсководец, направиле и царот Ираклиј да го почитува и моли да биде старател на неговиот син и совладетел Константин, пред тргнувањето во првиот поход против Персијците. Према тој договор (623. година), требало Ираклиј да се состане со Каганот во близина
на Цариград, заеднички да би ги договориле дејствијата. Меѓутоа, Каганот го преварил Ираклиј. Истата година Словените организираат плачкашки походи по море
сè до Крит, од кои Каганот бара половина благо. Веќе 626. година Каганот склопува сојуз со Персијците. Согласно со тој споразум на персиската војска, со војсководецот Шахпбараз, на онаа страна на брегот на Босфор, тргнува на Цариград. Каганот бара предавање од командантот на одбраната, војсководецот Бон. Понудата е
одбиена и нападот отпочнал и завршил со потполн пораз на Аварите. Помош на
римската војска им пружиле Хуните на чело со кнезот Хуногундур (родоначалник
на бугарската династија). Тој се прекрстува во Цариград и ја добива тутулата патриција“.
Бидејќи Скитите, Готите, Хуните, Аварите, Бугарите...не биле поморци, и
тн.скитски тн.Словени не би можеле да бидат поморци.Меѓутоа, балканските Склавини биле големи и најголеми поморци. Токму и затоа тие биле само Домородци.
Се говори за сојуз на Аварите и Персијците. Бидејќи во тој сојуз не влегле
домородните Склавини, изгубиле Аварите. Па Склавините биле со своите Римјани.
„Бројните битки водел и победи извојувал кнезот Сам во Чешка (627-662.
година). Голем број византиски заробеници се населуваат во широкиот реон на Сирмиум и ја примаат христијанската вера. Тек втората генерација се подигнува на
неуспешно востание против Словените, после што морале да се повлечат на југ и
да се доселат во реонот на Солун, во Тракија и кај Цариград. Е можно еден помал
дел на оваа голема група да се доселил на јадранскиот брег.
Во ова раздобје на бурното време на Словените постепено ама упорно се
спуштаат јужно од Дунав и ги населувале превасходно ненаселените предели, а нив
ги имало во југозапада Србија и пораните западни простори на провинцијата Далмација. Целото населување на Словените на Балканот се извршило према историјата до крајот на VII век. Подоцна померувањата на племињата или населението биле
споредни и малкубројни“. (За повеќе века тн.населувања само во неколку реда, РИ)
Бидејќи до денес преселби има само од југот, а никако обратно, истото било
тогаш: на Балканот населението многу се множело- од разни поводи биле преселби.
„Према ‘Историјата на Србите’ и другите историски податоци прво е запоседнат брегот на Дунав со седум племиња (679. година тоа го споменува Теофан и
Никифор), измеѓу Дунав и Хема (планината Балкан). Едно племе кое се населило
во Тракија било Смољан (Внатре на Родопите) додека тракиските племиња се одр-
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жале. Тоа укажува на сличноста на јазикот и културата на Илирите, Траките и Словените.
Главнината словенската колонизација протатнала преку бреговниот дел на
Дакија и горна Мезија, према југ на денешна Србија, Македонија, Хелада, сè до Лаконија, каде се Милингите и Езеритите стигнале и се населиле. Тие постепено (поради малкубројноста) се асимилираат, ама е познато дека нивните потомци уште
говореле словенски во XV век“.
Досега ниеден автор не навел било каков материјален доказ/наод за преселби на живисуштества исправени на две нозе, а без опашка, тн.Словени. Следи секој
оној кај таков пронајде, итно да добие Нобелова награда, и било која друга награда.
Па тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов.
И затоа тн.старо-грчки бил само Птоломејов Александријски јазик, чија граматика и речник биле од 300. г.п.н. Овој јазик го користел Апостол Павле- на него
била пишан Новиот Завет. Напротив, во Елада во употреба бил само јонскиот јазик.
„Од Македонија тргнува еден крак колонизација према средна Албанија.
Тоа денес може јасно да се воочи во областа измеѓу Драч и Кимаре, по месните
имиња“. (Арбанија отсекогаш била само бригиска и македонска, Р.И.)
Арбанија=Албанија била со варварски=пелазгиски=тн.словенски имиња.
„Снажни миграциски маси тргнуваат кон провинцијата Далмација, долж познатите римски патишта сè до брегот на Јадранското море и античките градови на
големата и славната Илирија. Таму се населиле Дукљаните, Коновљаните, Захумљаните и Хрватите. Вистинското потекло на Хрватите не е познато. Се толкува
погрешно дека не е илирско или словенско потекло, и дека е словенизирано“
За ваквите народи северно од реката Дунав со Сава нема никакви материјални докази/наоди дека таму живееле,ниту дека тие се преселиле на Балканот-сè лага.
„Од панонската равница тргнуваат словенските миграции према источните
Алпи. Старата постојбина на Скитите била испразнета различно. Најмалку седум
до девет векови заеднички живот со скитските народи и останување најголем број
на Илиро-Келти тв. Словени во Скитија, створиле нов (обновен) заеднички етнос
во Русија, Молдавија и Украина посебно. Словените во релативно подолго временско раздобје,со миграции се поместиле према југот и ги запоседнале земјите на прадедовците. Наравно, сите потомци на порано протераните Илири и Скорди, со ново
име не ги напуштиле скитските простори. Некои останале и понатаму да ја шират и
развиваат словенската раса. Еден дел отишол према Полска и Германија и пошироките простори на Русија, те Италија.109 Во Дакија, скитска земја (сегашна Романија)
поради сталната наезда на различните народи (Персијци, Турци, Хуни, Римјани и
др.) и големите миграции на словенското население према југ, словенскиот елемент
постепено се губи“.
Наведеното е без основа,без докази/наоди, и 100% произволно-се шири лага.
„Кај словенското население, кое се доселувало на Балканот, да не биле зачувани остатоци на илирската култура, обичајите и јазикот, тешко денес би можело
да се говори за единствената говорна област од изворот на Сава до Црното море“.
Тн.Словени говореле со варварски=пелазгиски јазик, кој бил/е тн.илирски.
Авторот и други говорат, Келтите биле Илири, а Илирија била на Балканот.
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Лонгобардите во Дакија војувале со Ираклиј, неговит внук цар Констанс против истите да би војувал во Италија, оти тие подоцна се отселиле во Италија 663-668. година.
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„Од важечкиот историски став резултираат следните прашања: (1) како е
можно илирско, трачко и келтскиот етнос низ многу векови на римско владеење (79 векови) нигде да не го променил илирскиот јазик и обичаји110 во римски јазик и
обичаји, оти верата со прекрстување е лесно да се изгуби, ама јазикот и обичајите
не е; (2) како е можно Србите во пет векови на црната турска власт да го задржат
јазикот, културата и обичајите; (3) како е можно историски и филозофски гледано,
дека во илирската и античката Деклеа (денес Подгорцица) да се досели словенски
народ под име Дукљани (Диокљани). Одговорот би можел да гласи дека е можно,
оти од тие простори нивните прадедовци прогонети од римските и другите освојувачи, а се вратил само дел на потомците“. (За повраток без основа и само лага, Р.И.)
Римјаните говорела пелазгиски=тн.словенски, што го наведува Дионисиј, а
латинскиот јазик бил со Гркот Лив Андроник 240 г.п.н.е.- никогаш не бил народен.
„Треба да се потсети на два чинители: (1) на содржината на ‘Херодотовата
хисторија’, во која славниот историчар Херодот, говорејќи за Скитија набројува народи, кај кои ниеден не бил потполно сличен со словенскиот етнос, дури ни: Хеленските Скити, Олбијци, Адрофаги, Меланхелени, Хиперборејци, Будини, Калпиди,
Гелонци и други, без обѕир што овие народи имаат потекло хеленско- илирско, со
обѕир дека кај старите Илири и Хелени со миграции ги населувале овие простори
уште во многу постаро античко време, и (2) дека постој еден историски документ
од VII век (670. или 680. година), составен на ерменски јазик тв. Географија, во која
стои дека во Дакија (обфаќала Романија, Молдавија, голем дел на Украина, Унгарија и Војводина), живееле околу 25 словенски народи, кои подоцна се раселиле на
југ. Према Јиричек (‘Историја на Србите’), модерно јазично испитување го потврдува ова толкување, оти таму и денес се најдува словенски дијалект“.
Херодот не го познавал поимот Словени, а и до V век н.е. немало Склавини.
Па кај него варварски јазик бил пелазгиски, кој постанал тн.словенски, а и илирски.
Според Херодот, најброен народ биле Траките- тие биле населени и северно
од реката Дунав. Склавините во Германија кои ги покатоличувал Бонифациј(8 век)
биле со тракиски традиции. Па Склавините=Повеќебожци и Германци=Христијани.
„Према историската граѓа е познато дека: севернословенските, руските, полските, чешките и словачките хроничари уште раните 1100. до 1500. години ја трагале прадомовината на Словените на југот, и тоа на Дунав и на Балканското полуострово, сматрајќи дека рускиот етнос, формиран со мешавина на народи, од домородци и оние кои од југот, односно од запад, со сила или со милост се доселиле на
руските простори во било која временска длабина на историјата. Значи, потполно
спротивно на нашите досегашните правци на трагања. Истражувајќи го ова Нидерле кажува дека ова поместување на народите од југ према север, е согласно на
прикажувањата во Библијата, кога се говори за разотидувањето на народите испод
Вавилонската кула и движење преку Босфор во Европа. Со тоа ова движење на словенскиот народ, на правец југ- север, постанало дел на светската историја“.
Следи најстари населби имало на јужниот Балкан, а низ Европа биле млади.
Преселбите биле по Вардар- Морава- Дунав..., а во Русија во најново време.
Па има-ло генетско- географска оддалеченост од југ кон север, а не обратно.
110

Колку можело бројно да се размножи населението во Скитија за седум векови, може да се замисли, ако во секој век има 3-4 генерации и тој број да се помножи со седум, тоа е 21 до 28 генерации.
Кога се примени принципот на прогресија,тогаш се доаѓа до фанстатичен број.(Скитија најнова,Р.И)
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„Можда на основ на тоа Трубачев, 1990. година во ‘Јазикот и етногенезата
на Словените’ ја поставил тезата: дека Словените се повратници, а не доселеници
на Балканот. Тоа би значело дека Словените, под некои други имиња живееле на
балканските простори порано и дека со раселувањето привремено се нашле северно од Дунав и Сава во длабина на скитските простори и дека од крајот на VI век
само поново се вратиле на Балканот. Стапувајќи на историската сцена ја преземале
од Византиското царство теритотијата и со насилни буни и востанија, ја основале
својата власт“.
Имало: Склавини=Повеќебожци и Ромејците (тн.Византијци)=Христијани.
„Ваквата теза Трубачев ја заговорувале и поедини слависти. Така и Нестор
Чесни Киевски ја застапува тезата дека Словените биле староседелци на Балканското полуострово. Говорејќи за тоа, тој изричито тврди дека во Илирик, каде доаѓал
апостол Павле, биле прво Словени кои не мораат во тоа време да го имаат тоа име.
Апостол Павле, по него, ја проиповедал Христовата вера ‘на словенски’. На основа
на тоа, македонскиот научник Лидија Славевска заклучув: ‘Тешко може да се трага
некаква прабалканска прадомовина на Словените оти таа била каде тие и се доселиле’ “. (Апостол Павле творел на коине, а го познавал пелазгискиот јазик, Р.И.)
Следи Русите потекнале од Заткарпатите, на Балканот, каде била Илирија.
Апостол Павле не ги познавал Словените, ниту Склавините- сè само лаги.
„Сите досегашни истражувачи во трагање за нашето потекло, гледале од
север према југ (доселување од север), не размислувајќи за тоа дека со промената
на хипотезата почна да се гледа од југ кон север (раселување на Илирите и нивниот
повраток на југ).
2) Потекло на името Словени и Срби.
Многу, кои низ историјата не ги сакале Србите, а го истражувале потеклото
на Словените и Србите, постанокот на нивното име, подругливо го објаснувале и
изведувале. Така името Срб, го изведувале од зборот свраб, оти прататковците на
Србите биле ‘сврабливи ушљивци’, дека тие се робовска раса, а името Срби дека
постанало од латинскиот збор ‘серви’, што значи туѓа слуга и ѓубретар. Се одело
далеку да се тврди дека Срби дури нема. Наравно, вакви толкувања немаат ништо
заедничко со науката и нивните творци не е тешко да се откријат.
Меѓутоа, трезвените научници, како на пример Јован Рајиќ,111 толкува дека
името Срби проистекло од: хунските ‘Хуносабири’, од Сарматите (Србати), од реката Сербица измеѓу Тигар и Еуфрат во Месопотамија (тв. Нова Сарбарски) итн.
Големиот славист, Чех, Павле Ј. Шафарик, покушал да објасни дека сите имиња
Срби всушност потекнува од изопаченото име на Србите (Сурб, Сурбин, Сјарб,
Сјарбин, Серс, Серсин, Себр, Себрин, Сибр, Сибрин, Сирб, Сирбин, Сорб, Сораб,
Сарб, Сарбин, Серб, Сербин, Сербљин, Србљлин, Срб, Србин), а за домовината на
името Србин кажува: ‘сега е јасно и вистинито значењето на зборот Срб, Серб итн.
дека тој значи само: породување, родување, роднина, род, народ, како и латинското
генс, натион, и како индиското и од него го поставиле серим, што поново значи народ од една крв и едно племе’“.(Но не како Херодот=х еродот=е родот=род от,Р.И.)
Името Срби спроизлегол само од срб=срп со кое се жнее/коси житото. И затоа каде има рамница има српџии=косачи-македонско народно творештво жетвари.
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По Јован Рајић, „Историја разних словенски народи, Бугари, Хрвати и Срби“, 1794, книга II од
149-192 страна.(Пак, Македонија била до реката Дунав- нема ни Словенци, никако Македонци, Р.И.)

55
Па Срби имало од Балтичко Море до со Египет- без етнички народ Срби.
Ова да се спореди со Булгар- селанец и Арбан (=ар бан) земјоделец. Во прилог е Угарит=угар ит: б + угарит = бугарит итн. Па ридовите како неплодни се угарат, со што е одмара почвата како слабо плодна-на македонски бугарит за пометни.
„Нешто другчие толкување дава Рус Вељтман, во својот спис ‘Attila i Rusb’
(страна 122), ‘мислиме дека тоа (пра име Србин) од странците се однесувало нарочито на војнички, ратнички сталеж во Русија’. Зборот Србин објаснува понатаму,
значи храбар човек-војник кој вечно се бори за својот народ.
Према Сима Лазиќ, а на основ на токувањето на С.Ј. Колар, во книгата ‘Срби во давнина’ (1894) долго во Русија (до новиот век), околу реката Волга, зборот
‘себро’ толкувало како збор кој значи породица, род својта и родбина една крв. Во
Белорусија ‘сарб’, ‘сјарб’ означува сила, величина на големиот народ на еден род и
колено. Во Русија ‘Серб’ значи: здрав, силен, јуначки сој на луѓе, како и добар сосед, пријател и роднина. Кај некогашните Малоруси и Лужички Срби зборот ‘сораб’, ‘сорб’ значи најразборит, најслободен, најубав, најумен, најодбрани во својот
род“. (Херодот=х еродот=е родот=род от; Ирод=и род; народ=на род; изрод..., Р.И.)
Толку објаснувања за едно име е без основа,затоашто срб си е само срб=срп.
„Во Турција, зборот ‘сирб’ и ‘серб’ значел народ на еден род и колено, слободен, храбар, убојит, непокорен, војноборен. Кај Персијците ‘сарб’ означувало
глава, првенство, независно старешинство.Кај семитските народи зборот ‘серб’ значи: слободен човек, независен господар, цар, јунак, непокорив див.
Етимолошката анализата на српското име, која ја извршила Порфирогенит,
треба да се сматра безвредна, оти за полазиште го зема робовластичката потчинетост на некој (непознат) грчки цар, а во тоа време Грција не постоела. Тој името Србин, го извел од латинскиот збор ‘сервус’, кој може да значи сербус-здраво, тргнувајќи од молбата на словенските племиња царот Ираклиј да им дозволи населување
во Солун или околината. Кога тоа и би било точно, како тогаш да се одговори на
прашањето откаде во тоа време се створиле останатите Срби во Србија, Германија,
Хрватска, Панонија, Русија и други краишта“. (Пор-фиро-генит=женит: ф=п, Р.И.)
Според други автори, мои книги, само срб=срп- со него се коси, жние итн.
„Еден интересен заклучок за племето Венеди изнесува Хрватот Рачки во
‘Хисторији Славена’: ‘Во почетокот се називаа Словени со домашното име Срби
(те. роднини); кај туѓинците, а напосе Германците, беа познати од давнина под името: Венеди, Виниди, Винди. Под ова име ги познавале Словените Грците и Римјаните (негде од VII век пред Исус), кои од нивните краишта кај Балтичко море јантарот го извезувале. Соседните Скадинавци ги викале Вани... Ширењето на римското господарство на север и исток добиваа и Римјаните понешто поточни вести
за Венетите или Србите. Сега (бидејќи е уништена римската и хунската држава) настана и старото домашно име Срб, како општо на својот род, те тоа се задржало тек
кај некои гранки на словенските поименици кај Србите полапски и јужни. Место
ова име кај писателите, почнувајќи од VI век доаѓа сè повеќе и почесто името: славен, слави, склави, склавини’ “.
Пак, Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени
-следи никогаш и никој Венецијанците (според Venetia) не ги сметал за Словени.
„Од заклучоците на Рачки резултираат следните интересни констатации. Прво, дека Венетите меѓусебно се викале роѓаци (Срби); второ, дека Словените под
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името Венеди ги познавале Грците и Римјаните, што одговара на вистината, оти во
VII век пред новата ера немало Грци, и таков влијателен Рим кој можел експанзистички да се однесува према север, и трето, дека после уништувањето на Римското
царство и Хунската држава, нестанало и одомаќеното име Срби (роднини), како општо име во рамките на својот род. Името Срби се задржало уште кај полабските и
јужните Венети, сè до VI век, кога се појавило името Словени“. (Склавини, Р.И.)
Името Срб било пелазгиско. Римјаните говореле исто- латински 240 г.п.н.е.
„Значи, потеклото на името Словени и Срби е обвиено со голема тајна, која
до сега не е разјаснета. Нагодувањата се различни, ама ни едино нагодување нема
доволно докази за научна подлога. Оттука тоа ќе остане и понатаму како прашање
кое треба интезивно да се истражува. Можни заклучоци се следни: скордско- илирски племиња никогаш не биле единствени, па се групирале према блискоста, сродството, снагата и целите со кои настојувале во своите битки и војни. Сите племиња
согласно со овој чинител се организирале во племенски сојузи, кои се викале Склавинии. Меѓусебно дури војувале и се мразеле како најлуди непријатели, ама тое
временски се менувало, те од непријатели постанале пријатели или сојузници. Во
нивните сојузи влегувале скитските племиња со илирско потекло и неилирски племиња.Оттука не треба да изненадува чинителот дека се потомци на Скордите и другите илирско- келтски племиња биле организирани во неколку склавинии, како што
се: Венеди, Анти, Авари и други, подоцна да би се преодредило во општото име
Склавини (Словени), како што подоцна Римјаните ги назвале. Тоа укажува дека сите поединечни или групни племенски борби со Римјаните биле борби на тие племиња, сè до масовна наезда на почетокот на VI век под единствен назив Склавини. Тој
назив скордско-илирските племиња го добиваат по својата војна организација. Здружувањето на повеќе племиња на Скити и Скорди и други илирски племиња се викало Склавинија, со истакнати кнезови како врховни команданти, во историја познати: Хак, Првуд, Пребонд и Акамир. Сојузот на племињата (Склавинија) служел
за одбрана на заземените области и овозможувања на борба против Византија. Племенската војска била организирана по децималниот систем на чело со еден или повеќе племенски кнезови. Основниот род била пешадија, тв. хоплити, составена од
стрелци, штитоносци, прачкари,копјаници и опсадни справи (катапулти и балисти).
На вода користеле волглавно чамци“.(Катапулт=ка та пулт; Белисти- белаџии, Р.И.)
Се кажа: „потеклото на името Словени и Срби е обвиено со голема тајна“.
Ова не е вистина: никогаш немало Словени туку тн.Словени (Анти, Венети
и Склавини) и Словени од слово- Склавини само од V век. Пак, Срби од срб=срп.
“Името кое го добиле Србите може да потекнува од името на Скордите, кои
со времето се претакло во историско познатите имиња на Србите: Скорди, Скрблини, Срблини, Сурби, Скораби, Сораби, Скрбати, Скорбере, Сорбере, Сагудати итн.
Друга можност е што Скордите, како и Илирите (и Келтите), во организиран смисол имале војна обврска, по која племиќите имале обврска на војување и тоа претежно на коњи.Бидејќи биле организирани по окрузите,секој округ бил обврзан да дава одреден број племиќи,коњаници, покрај војници од обичниот народ, кои 3-10 пати биле побројни, заради нивната подршка.Тие племиќи кај Илирите (и Келтите) се
викале Серби. На основ на таквата организација низ стално војување називот Серби
стално се исполувал како општ назив на војска, а подоцна и племиња. Таква организација имале и Македонците, како илирски народ“.(Скораби=с кораби: б=п, Р.И.)

57
Името Срби само од срб=срп, а за Скордите авторот залудно се труди- мачи.
Стои коњи. Балканците биле пешадијци и говедари- Скитите...само коњари.
БАЛКАНСКА=ИЛИРСКА=ТН.СЛОВЕНСКА ПИСМЕНОСТ
Бидејќи Белците биле повлечени во Левантот, писменоста била истоветна.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 247, има наслов: „Заеднички основи на илирската (келтската), хеленската и словенската писменост и јазик“.
„1) Трагање за изгубената илирска писменост и јазик
Не зачудува толкав случај на неуспешното трагање за словенската култура,
писменост и јазик, со обѕир дека не се одговорило ни на прашањето за илирско географскиот и етничкиот простор, на илирската материјална култура и јазик, иако тие
трагања трајат веќе неколку векови. Трагањето не дало резултати, оти се тргнувало
од погрешна хипотеза. Зошто ?
Одговорот на ова зошто би се однесувал на следното: (1) затоа што науката
не одговорила на основното прашање за потеклото на Илирите, нивната етногенеза
и географско- топографски локалитети и (2) науката нема податоци за етничкиот
развој на ширењето и миграцијата на Илирите со текот на векови и нивниот нов
геотопографски распоред, оти секогаш се тргнувало од погрешно поставената хипотеза, која се сведувала, грубо речено, на следното: на грчките простори живееле
Хелени, околу кое сè се вртело, а на средниот и далечниот исток големи семитски
народи со изузетна култура. Тие со селидбата ги населувале балканските простори,
донесувајќи ја културата и писменоста, датирајќи ја временската длабина од VIII до
II век пред новата ера. Поедини научници, како Шлиман, внесуваат потполна збрка
во распоредот на античките народи, пронајдувајќи ја Троја во Мала Азија. Во опишувањата на писменоста на Илирите се заклучува дека тие не биле писмен народ, а
Грците, Персијците и Египќаните се, и дека илирската писменост дошла од индоевропските простори. Сè, значи, тргнува од старата Грција, Персија и Египет“.
Белата раса за време на леденото доба била повлечена во Левантот. Таа таму
одгледувала домашни животни... Пак, поради инфекција од чумата на говедото и
грипот на свињата, кои кај човекот предизвикале маласипаница и грип, била создадена крвната група А која токму и затоа е вегетеријанска. Па поради малата сипаница и грипот преку 90% изумреле монголски Индијанци само со крвна група 0.
Следи крвната група В била монголска и после 3500 г.п.н.е.- во цетрална Азија.
Од Египет до со Месопотамија живееле две раси: Белци (Пелазги) и Црнци
(Семите). Па и затоа имало пелазгиски и семитски јазици, а само пелазгиско писмо.
Прво се пишело одвоено, па заедно посебно, и конечно биле создадени дворасни јазици кои биле во употреба на тамошните простори и пошироко. Такви биле
арамејскиот и староегипетскиот јазик. Овие биле службени, но не и народни јазици.
„Ваквите претпоставки го оневозможувале трагањето или реални заклучоци,
уз стални избегнувања дека од ваков ќорсокак да се постават нови хипотези, како
би се излегло на правиот пат и би се дошло до вистината.
Наравно, кога не се одговори на клучното прашање не може да се дојде ни
до одговорот на помошното прашање на културата и јазикот на Илирите. Така големиот илиролог А.Стипчевиќ, во книгата ‘Илири’ наведува дека: ‘Сè до недавно се
верувало дека едини текст на илирски јазик се најдува на еден прстен, што е про-

58
најден во позната некропола кај местото Калаја Далмацес близу на Скадар во Албанија. Се покажало дека тој текст бил криво читан и дека тоа заправо е текст на
грчки јазик од византиско време. Така е разбиена долго погреваната илузија дека
Илирите, пред римската окупација, бар покушале да пишат- макар и со грчки слова- на својот мајчин јазик. Во последно време на тој еден илирски натпис, како што
го назвале, се придружиле уште три за кои некои археолози и лингвисти веруваат
дека сведочи за напорите на изолирани поединци да се служат со писмото’. И понатаму продолжува: ‘Појавата на тој натпис, па и од само еден збор, можело да побуди надеж дека некое локално писмо се развило бар во оние илирски краишта каде
стално се населени Келтите. На жалост (заклучува Стипчевиќ), тој натпис останал
осамен.’
Вакво заклучување на уважениот А.Стипчевиќ само е последица на лутањето за илирската цивилизација во длабоката античка минатост. Не може да се толкува дека Илирите потекнуваат од народите на далечниот и средниот или блискиот
Исток и да се трага траги на тие цивилизации на балканските простори, оти такви
траги на материјалната култура и писменост нема. Отука и резултираат вакви заклучоци на А.Стипчевиќ и многу други антички историчари. Меѓутоа, А.Стипчевиќ, говорејќи за историјата на Илирите, почнува со констатацијата: дека најстарата
историја на Илирите е обвиена со голема тајна, а потоа продолжува: ‘не можеме ни
да се надеваме дека икогаш ќе сознаеме што се одиграло на западниот дел на Балканскиот полуостров поткрај II и во првото столетие и илјадалетијата пред новата
ера, који народи лутале на тие простори’ итн, итн. Со оваа констатација, самиот
Стипчевиќ сумња во својот навод за неписменоста на Илирите.
Говорејќи за јазикот на Илирите Стипчевиќ наведува: ‘Не располагајќи со
било каков текст на илирски јазик, стручњаците се принудени да го проучуваат тој
јазик на граѓата која по својот карактер може мошне мало да се открие за еден јазик. Мислиме на личните имиња, имињата на племињата и местата, кои во голем број се зачувани на грчките и латинските натписи во текстови на античките писатели.
Напорите на стручњаците во најголем дел се усмерени да се идентификуваат автохтони илирски имиња, да се утврди етимологијата на тие имиња и на основ на нови
посигурна етимологија да се откријат гласовните закони на илирскиот јазик.’
Големиот познавач на илирскиот јазик Ханс Крахе112 го вклучува Messapskiот јазичен материјал во илирски, подоцна од тоа да би одустанал.
Сè ова укажува на големи лутања и неразбирања на геополитичкиот, топографскиот и етничкиот простор на Велика Илирија во длабокото античко време. Зошто, да речеме, не ја прифатиме новата хипотеза, по која и Грците и Латините биле
Илири, а се, како што некогаш биле денешните Истрани и Далматинци (антички
Хистри и Далмати) итн. Ако за полазиште се земе оваа хипотеза, тогаш е јасно зошто сите натписи најдени на илирските подрачја се пишени, по толкување на археолозите, лингвистите и историчарите, на хеленски и латински, а не на автохтониот илирски јазик, како што истакнува А.Стипчевиќ. Дека научниците на античката
историја и лигнгвистите грешиле во трагање за илирското писмо и јазик, го потврдува и Стипчевиќ, кога наведува дека научниците секогаш во трагање трагале идентификација на автохтониот илирски јазик, или трагале сличност со писмото и јазикот на семитските народи, откаде по нив Илирите и потекнуваат“.
112

Во својата синтеза “Die Sprache der Illyrer”, Визбаден, 1955. година.
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Збрките за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик настанале само поради
Александријскиот јазик коине само од 300. г.п.н.е. и латински јазик од 240 г.п.н.е.
„Колку биле во заблуда во истражувачките напори најдобро укажува споредувањето на азбуката на семитските народи и народите со јонски, халкидички, етрурски, латински и грчки. Со анализа и споредување на сите три азбуки кои денес се
употребуваат на балканските простори, се нуди заклучок дека во азбуката на семитските народи нема ни едно слово ни словна ознака која се приближува на денес
важечките азбуки на балканските простори, што не е збор кога е во прашање азбуките на народите со илирско потекло.
Тоа ја оповргнува секоја помисла дека Илирите или Словените потекнуваат
од семитската група на народи. (Семитите биле Црнци, Р.И.)
На која временска длабина на историјата припаѓаат назначените азбуки не е
познато.Резултатот на сличноста на словата на античките азбуки према словата кои
се употребуваат денес на балканските простори е голем, и изенесува: кај Јонците од
25 слова 15 се слични; кај Халкидиќаните од 21 се слично 14; кај Етрурците од 26
слова се слични 13; кај Латините од 20 слова слични се 13 слова, а кај Хелените од
22 идентични се 17 денешни слова на важечките словенски азбуки, а посебно со
словата на староилирско односно старословенска азбука.
Сите досегашни истражувања не одговориле ни на едно големо прашање кое
се постава: дали Илирите говореле со единствен јазик или не, од Алпите на север
до грчкиот Пелопонез на југот и од Јадранот до Јонско море и Карпатите, те Алпите и Црното море ?
Постоењето на различлните ономастички состави на просторно големата
илирска територија научниците не можеле да изведат карактеристичен заклучок за
постоење на различни јазици, ама ни заклучок за употребата на единствениот јазик,
имајќи во вид неединство на материјалната и духовната култура на Илирите на така големиот илирски простор.
Во старо време до Тројанската војна имајќи ја во вид уште секогаш така големата илирска етничка заедница на народите, без обѕир на спротивностите и меѓусебните војувања, може да се претпостави дека говореле со еден јазик, со поголем
број дијалекти. Големите и бројните миграции на илирските народи после Тројанската војна во Европа, Азија и Африка, те прохујалите векови предизвикале промени на материјалната култура и јазична особеност. Јазикот им се разликувал, стварајќи така четири дефинирани подрачја: југоисточно, далматинско- поморско, северно- јадранско и норичко.
Внатре на овие подрачја постоеле неколку подрачја. Така, на пример, во северно јадранското подрачје: венетско, истарско, ишко и либурнско. Наравно, сите
овие прашања уште секогаш остануваат отворени додека не се изврши филолошки
анализи и да се утврди дали секое од овие подрачја и потподрачја има толку јазични особености кои би ги разликувале од соседните. Многу научници тврделе дека
илирскиот јазик (јазици) нестанале од илирските простори и што не одговара со
историската вистина. Такви заклучоци уследиле од разлогот што илирскиот етнос
секогаш и неоправдано се одвојува од хеленскиот или трачкиот, келтскиот и словенскиот етнос, иако се знае дека сите овие подрачја биле илирски“.
Балканот било многу мало генетско- географско подрачје за да имало повеќе
народи. Следи народот на Балканот говорел само на варварски=пелазгиски=тн.сло-
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венски, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов а и авторов тн.илирски јазик. Пак, Европа
со крвната група А- првобитна била крвната група 0- била населена од и преку Балканот.Одродувањето на населението било со коине и латински-само христијански.
„2) Словенската писменост и јазик и нивната сродност со илирското писмо и
јазик
Како што некои историчари толкуваат дека Илирите потекнуваат од индоевропските народи, така тие уште повеќе укажуваат дека и Словените припаѓаат на
инодевропската заедница на народи, претставувајќи ја крајната североисточна група на народи на таа припадност, чија граница преминува во подрачјето на татаромонголски народи. Некои најнови историчари го толкуваат и скитското потекло на
Србите“.
Индиевропски народи никогаш немало: Индијците биле темни, а Белците
бели- Белците отсекогаш патувале кон Исток, а Индијците кон Запад. Бидејќи биволот бил индијски, а тој до новата ера доспеал до Месопотамија, никогаш немало
Индоевропјани. Такви биле само Циганите- „мешанци“ на Белци (Веди) и Индијци.
„Поновите проучувања на Србите се поставени на сосем нова основа, сматрајќи дека Србите се со иранско потекло, испод Кавказот и дека тоа може да се докаже со нивните именки, како и со наводот на кинеските хроники, дека во денешен
Казахстан живееле Антсаните, што се довело во врска со словенските Анти. Тоа
значи дека Аланите се Иранци,а Србите (Серби) се изведуваат од ова племе и име“.
За Анти=Анти и Венти=Венети пишат антички автори, а Склавини во V век.
„Вакви хипотетични заклучоци резултираат од сосем погрешно поставени
хипотези.
Резултатот на погрешните хипотези е и залудното повеќевековно трагање за
потекло на словенската писменост и јазик, трагајќи секогаш автохтона словенска
писменост и јазик, а таа не е ни постоела, а за Словените прв пат нашата наука чула
во првата половина на VI век. Останало на тоа, не одговорувајќи на клучното прашање, откаде дошле и која им е етничката припадност ? Во својата книга ‘Историја
на Србите’ Владимир Ѓорѓевиќ тврди дека словенскиот јазик писмено е утврден на
еден дијалект тек во IX век и дека тој им припаѓа на сатен-јазици. По него словенските на исток со допираат со аријските, односно иранскиот јазик. Од друга страна, толкува дека има можни допирни точки со балтичките, литванските, летонските, јазици и изумрениот пруски јазик. Ќоровиќ ја изведува словенската група јазици
од прасловенскиот јазик, ама не покушува да објасни откаде е тој јазик и од кога
датира, кога е познато дека прв пат за Словени се чуло на почетокот на VI век. Важно е да се створи врската или потеклото, а тоа што нема историска врска и потпора, не е битно. По нему сличноста на словенските јазици е мошне поголема и повисока од сродноста на германските и романските, оправдувајќи го тоа дека словенските народи живееле долго во една група на единствена територија и второ, дека словенскиот елемент не одел во амалгамирајучки процес со туѓи елементи. Така
‘словенските јазици или наречја се одржале верно и чисто до сега заедничкиот јазичен тип’, укажува В. Јегиќ“.
Како што, според Херодот, Траките биле најбројни, денес најбројни се тн.
Словени. Следи во Германија тн.Словени имале тракиски традици. Ова говори, тие
биле еден ист народ со еден ист јазик. Јазикот се одродувал со коине и латинскиот.
Од латинскиот како вулгарен произлегол Франковиот, а потоа бил германски јазик.
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„Еден од анонимните баварски географи во IX век наведува дека Сервијаните се толку држави, дека од нив настанале сите словенски племиња и дека оттука
водат потекло.
Во трагање за писмото и јазикот, од битно е значење утврдувањето на потеклото на Словените и Србите (Скрблин, Срблин, Сурби, Скораби, Сораби, Скрбати,
Скорбери, Сорбери, Сагудати итн.). Тек тогаш можат да се утврдат корените и врските на материјалната култура, писмо и јазик на Србите.
Бидејќи не е утврдено потеклото на Словените и Србите, тоа лутањата околу
писмото и јазикот се неизбежни, те е можно во трагање за тоа потекло да се употреби обратен метод во постапката на трагање, со примена на јазикот и писмото на
Словените, напишани со глаголица и кирилица. Глаголицата, према досегашното
сознание како словенското писмо настанало на половината на IX век. Некои истражувачи сматрале дека тоа е изведено од грчкиот курзив, додека другите трагале во
писмата на источните народи: етиопски, ерменски, хебрејски, самариски и др. Се
покажало дека ни едно ни друго не е точно и дека глаголицата е автентично самостојно писмо. Нејзината употребна вредност има црквено- политичко значење и
требало да им служи на потребите на верските мисии и богослужби. Тоа е изработено исклучиво со цел писмото по секоја цена да се разликува од хеленската и латинската азбука, како словенската црква не би се доведувала во врска со хеленската
и западната црква, да би останала потполно самостална“.
Никогаш немало било каква словенска црква- таа била источноромејска.
„Реално е да се претпостави дека Кирил и Методиј во потполност и целина
не ја измислиле глаголицата, туку ги користеле азбуките на семитските народи. Не
треба да се одфрли неможноста дека глаголицата како азбука постоела кај илирските народи уште пред новата ера, со која ги изразувале своите тв. слободни верувања или на паганството со пат на организација на светилиштата, храмовите и пророчиштата. Таква претпоставка е можна, имајќи во вид дека Херодот во ‘Херодотовата историја’ говори за две азбуки во Египет, црковна и народна.
Анализирајќи ја глаголицата, не е тешко да се заклучи дека авторот не можел да ја избегне имитацијата на некои знакови кои веќе постоеле кај словенскиот,
илирскиот, хеленскиот, латинскиот и египетскиот народ. Многу сматраат дека глаголицата е постара од кирилицата, што секако е можно. Со глаголицата е пишана:
Асемовото евангелие; Зографското евангелие; Маријанското евангелие; Синајскиот
еухологиј; Синајтски псалтир и др. На писмото на глаголицата е објавено околу 60
црковни книги, кои Кирил и Методиј ги превеле на кирилица, како словенските народи би ги прифатиле“.(Евангел=а Вангел=ва ангел=ан гел + ва = гелва=желба,Р.И)
Стои: „некои знакови кои веќе постоеле кај словенскиот, илирскиот...народ“
Следи да се разбере склавински и илирски народ кои говореле со ист јазик.
„Целта на напорите на Кирил и Методиј,чуените словенски просветитители,
бил дека прво ја направиле глаголицата а потоа кирилицата, како поуспешно би се
ширело христијанството, оти тоа не било можно со азбуката глаголица и на латински јазик, оти Словените не ги разбирале, те створиле попроста азбука од алфабети,
кои по Кирил, добило име кирилица. Зачуваните историски материјали укажуваат
на големи религиозни превирања, отпори и судари измеѓу паганските и христијанските религии и верувања. Христијанството е упорно меѓу словенските (пагани) се
ширело и ги наметнувало своите догми со цел да постане доминантна и едино до-
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зволена религија, во романското окружување, кај Словените. Колку на тоа упорно
се работело, говори податокот дека Кирило и Методиј прекрстиле, при својата просветителска мисија, околу 54.000 Словени во христијанската вера. Истовремено
упорно се работело на пишење книги на словенски јазик, кој подоцна се користи и
при богослужење, во обновените или изградени храмови. Црквените книги се преведувале на кирилица. Таква улога како Кирило и Методиј имал и Климент Охридски. Тој упорно се борел против паганската религија за сметка на римската и византиската државна религија христијанство“.(Само Повеќебожци и Христијани, Р.И.)
Па имало само источноримско и западноримско верување, а без словенско.
„Алфабетот добил сегашен назив по почетните хеленски (илирски) слова.
Секој знак на алфабетот одговара на еден глас, за разлика од слоговното писмо, кај
кое поедино слово или знак се чита како слог. Многу истражувачи потеклото на алфабетот го поврзувале за Феникијците, ама таа врска е неодржива во денешно време. Прастарата ‘Феничка теорија’ за постанокот на алфабетот, некои ја успорувале
услед пронајдувањата (1906. година) на натписи пишани со синајско писмо, додека
другиот алфабет им го припишувале на Хетите, што опсолутно е неодрживо.
Алфабетот прв пат, према различните кретски писма, кои уште не се одгонетнати, е пронајден во Илирија на Крета (стара античка). Према оваа теорија Феникиците само ова прво цивилизирано познато писмо го ширеле кај семитските народи, кои изворно не можеле да го прифатат, те го подесувале према своите говорни
потреби. Према тоа, Хеленскиот алфабет не можел да биде земен од семитските
зборови. Хелените Илирскиот алфабет го освоиле на почетокот на првиот милениум, иако тој е многу постар, на што укажуваат и кретските писма. Алфабетот со
времето е усовршуван во смисол на дополна на словата за сите вокали. Тек на почетокот на IV век пред новата ера се прифаќа општиот хеленистички алфабет, тв.
Јонски тип. (Крет=Крит, Хомер=Омер=Омир, е=и, Р.И.)
На голема старост на илирскиот алфабет укажува Букварот на Лепенскиот
вир (табла 3, и 4), каде сличноста на словата е непобитна и која датира од длабоката античка минатост од 7000 до 6000 години пр.н.е. Со споредувањата на словата
(знаците) од Букварот на Лепенскиот вир со словата од илирскиот алфабет може да
се заклучи, дека од вкупен број на слова (знаци) од букварот, идентичност може да
се утврди: кај тхерските 3, јонските 9, халкидичките 7, етрурските 5, убријските 4,
оскијските 1 и латинските 5. Вкупно 24 слова, од Букварот на Лепенскиот вир се
идентични со словата на алфабетот на илирските народи. Таа сличност е многу помала кај азбуките на семитските народи: синајска 1, Ахирамов саркофаг 1, назив на
кралот Меса 4 и натписот на Синдрија 2“.
Подунавјето í припаѓало на Егејската култура која била дел на Левантот.
Следи Подунавјето било затрпано- него не го познавал Херодот...Прокопиј...
Ова се потврдува и со доказот што северно од реката Дунав било подрачје
без говедо и свиња, кои се повод за крвната група А која им припаѓала на Белците.
„Сè тоа укажува на голема сродничка врска на букварот со илирскиот алфабет само што со времето словата се менувале и азбуката се дополнувала со нови
слова.
Анализата на винчанското писмо упатува на заклучок: дека винчанското култура по сегашните толкувања е стара од 5000 до 4000 години пр.н.е. По мои и некои други истражувања тоа е доста постаро, што не значи дека самата населба Ви-
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нча е толку стара; второ, винчанското писмо е нешто помладо од староста на винчанската култура, ама не помладо од 4000 до 3500 години пр.н.е.; трето, со времето
тв. винчанско писмо со усовршувањето на словата (знаковите) се менувало, што се
дава да се согледа во прилогот. Постарото винчанско писмо содржувало слова, кои
современата наука ги означила како: вокали, консонанти, и лигатури (види прилог).
Колку пати доживувало промени тешко ќе се сознае. Новото винчанско писмо содржи нешто изменети слова; четврто, сличноста на новото писмо со илирскиот
алфабет е толку очита, дека секое оповргување е ненаучно (види прилог). Посебно
е случај со јонските, етрурските и халкидичките; пето латинското писмо е многу
помладо писмо и тоа е формирано после основање на Рим; шесто, сличност на старословенската азбука со винчанското писмо и илирскиот алфабет е очита, што укажува на голема сродност на словенскиот со илирскиот етнос.
Со посебно задоволство пред самото изложување на оваа книга го прочитав
текстот во Политика на господинот Радовоје Пешиќ ‘Винчанско писмо’ во кое на
мошне убав начин и научно аргиментирано го толкува потеклото на винчанското
писмо и неговата сличност со останатите писма. Наравно, во сè не го делам мислењето со него, ама тврдам дека тој прв пат осветлил некои темни простри на античките збивања, што може да биде од помош на античките истричари. Мене секако
ми ги потврдува некои хипотетички заклучоци. Античката сличност со винчанското писмо со азбуката на разните народи мошне убаво се гледа и аналитички се воочува (Политика 12-16. септември 1995. година). Така се изнесува дека од вкупниот
број слова од винчанското писмо се истоветни со: кипарски 9; старофенички 10;
брахами 5; критски 4; старогрчки 12; англосаксонски 4; западносемитски 8; палестински 7; српска кирилица 20; глаголица 7; а во етрурскиот сите слова се идентични со винчанското писмо (види прилог). Меѓутоа Пешиќ тргнувајќи од ваквите
сознанија, толкува дека винчанската азбука е прва и дека таа се ширела на евроазиските простори, што не се вклопува во историските сознанија за миграциите на
народите во целокупната длабина на историјата, за што било говорено во претходната содржина на оваа книга. Потполна истоветност на винчанското со етрурското
писмо упатува на размилување дека тв. етрурска цивилизација, како дел на илирскиот или праилирскиот етнос, во пораниот период се најдувала на пошироко подрачје во долниот дел на нашето подунавје,тв. винчанскиот културно- етнички простор и дека од непознати разлози се преселиле во Италија во времето на големите
миграции на народите измеѓу 9. до 7. век пр.н.е. оставајќи траги попат на Винча,
Бањица, Лепенски вир и други места. На ваквото размислување му оди во прилог и
најновите научни сознанија дека Етрурците се доселиле во Италија од просторот на
Банат и јужно од нив и југоисточниот дел на Романија, за што се пронајдени предмети на материјаланата култура. Јазикот со кој говореле Етрурците бил илирски.
Имајќи во вид дека јазикот и писмото на Илирите се изгубени од илирската цивилизација, тоа е и разлог зошто научниците до сега не го откриле потеклото на писмото и јазикот на Етрурците. Оттука стопостотна сличност на винчанското писмо
со етрурското и голема сличност со кирилицата (20 слова), а сличност со кипарските 9, тв. старогрчки 12, е помалку оти тоа со времето се менувало“.
Бидејќи за азбуката нема развоен процес кој траел од леденото доба, а можеби и пред него, таа се развивала во Левантот. Пак, преселбите биле по ВардарМорава- Дунав ... Рајна... низ Европа. Со неа Етрурците биле воглавно Балканци.
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Балканот постепено се населувал од југот- затоа има генетска оддалеченост.
„Не смее да ствара забуна тоа што алфабетот на племињата на Коптите во
Египет и другите народи во денешна Мала Азија, е сличен со хеленската (илирската), оти сите тие народи со потекло се Илири. Тие пред или после тројанската војна
се преселиле во Мала Азија, а тоа се Фригијци, Лидијци, Ликијци, Каријци и многу
други народи. Нивното присуство на афричките и малоазиските простори, имало
мошне значајна улога во култивизацијата и описменување на афричките и азиските
народи, што укажува и сличноста на некои слова во винчанското писмо и азбуките
на некои малоазиски народи, како на пример: палестинското 7; критското линеарно
4; Брахмани 5; западно семитското 8 итн.“.
Во Левантот белата раса била еден ист народ со еден ист јазик и писменост.
„Откривањето во Египет на тв. Коптски ракопис во III век пред новата ера
со зачуван текст кој е напишан на стар јазик со кој говореле некогаш Христијаните
кои живееле во Египет, покажува потполна идентичност со Алфабетската азбука,
што може да се согледа од пронајденото коптско писмо.
Ова писмо недосмислено укажува на сродноста со старословенските, а тоа
значи сродност со илирското писмо и јазик. Коптското писмо во Египет, научниците утврдиле дека тоа почнало да се користи уште во VIII век пред новата ера, што
се поклопува со времето на дорската инвазија на народи на просторот на Европа,
Азија и Африка,113 каде илирските народи се доселувале донесувајќи го со себе
своето писмо“.
Бригите во Мала Азија ја создале Фригија- историски биле и илирски Бриги.
Фригите и другите на нив блиски биле еден ист народ со говорни разлики.
„Имајќи во вид дека илирските народи, од најдлабоката историска длабина,
го населувале италијанското полуострово, те тие во прво време говореле со илирски јазик и го користеле илирското писмо Алфабет. Меѓутоа, после формирањето
на покрајината Лација во средниот дел на Италија, названа по кралот Латин, кој
управувал со Лација во време на Тројанската војна кога го прифатил Енеј (учесник
и јунак во тројанската војна). Во неговото време се формира латинската азбука од
која подоцна настануваат: оксичка, умбриска, фалишќанска, месапска и други алфабети. Основна база за изработка на латиничните алфабети бил илирскиот алфабет. Латинските први алфабети содржеле 21 слова кои (сите слова) се со илирско
потекло, ама прилагодени на гласовните потреби на латинскиот јазик. Така илирското F се чита f, словото H означува h, а знакот C како ks. Во прво време К се чита
како глас k, ама подоцна К нестанува, а се појавува ситуацијата ‘C’ (порано читано
како ‘G’) да ја презема улогата но словото ‘К’ и се чита како ‘к’, што останало и денес во латинското и хрватското писмо, а за ‘г’ се воведува нов знак добиен од знакот C (G). Словото V е преземено од илирското Y кое означува истовремено и u и v.
Словото Q се презема од семитската азбука, а се изговара како k испред u. Подоцна
113

Многу подоцна еден друг пример укажува на тоа како Словените се населувале на азиските и
афричките простори 664. година. Во тоа време на византиската војска í служеле и чинеле
многубро-јни словенски трупи, кога 5.000 војници преминале од страна на Арабјаните, кои ги
населиле од Ампеја во Сирија. (по Нидерле). Веќе 685-695, внукот Константинов, царот Јустинијан
III населил 30.000 Словени во Битинија, како свој избран народ, под команда на Небул, кој 992.
година во би-тката кај Севастопол во Киликија преминал со 20.000 Словени на страна на
Арабјаните. (Меѓутоа, овде не се работело за Словени туку Склавини- „како свој избран народ“.
Следи Домородци, Р.И.)

65
латинските алфабети со дополнуваат со словата X и Z содржи 23 слова. Оваа азбука во латинскиот јазик се задржала до крајот на римската империја, без обѕир што
поедини моќници покушувале да изведат некоја реформа.
Илирскиот (Кретскиот) алфабет со себе го пренесуваат и илирските племиња кои се населувале Италијанското полуострово, како што се: Етрурците, Венетите, Месапите, Умбријците, Оскијците, Латините и др. Латините подоцна ја створиле азбуката латиница и латински јазик и писмо. Алфабетот í е претечка азбука на
кирилицата. (Овде Венетите не се Словени, Р.И.)
Латинскиот јазик (lingua Latina) бил прво само јазик на племето Латини во
покраината Лација и посебно градот Рим. Подоцна во рамките на римските војни
експанзии се шири на голем дел на Европа, Африка и Мала Азија. Подоцна на еден
дел на ова подрачје се потиснува или претака во неолатински (романски) јазици,
ама во основа се задржува до денес. Латинските зборови потекнуваат воглавно од
илирски јазик, а подоцна и од другите јазици“.
Никогаш латински јазик не бил народен- тој бил нов (од 240 години п.н.е.).
„Азбуката кирилица по досегашните резултати на трагање, настанува на
крајот на IX век. Према повеќето научници основ на кирилицата ја чини азбуката
на Илирите и Хелените (алфабет) тв. грчка уницијала, на која за посебните словенски гласови се додадени нови знаци. (Знаците веќе постоеле- ништо ново, Р.И.)
Ширењето на христијанството и неговото постепено претворување во државна религија мошне многу се одразило на пишењето на латинскиот јазик. И покрај
тоа што последните изданоци на паганската книжевност се животвореле до V век
(Симах, Амијан Марцелин, Клаудијан, Рутилиј, Марцијан Капела). Во последното
раздобје на Римското царство во книжевноста потполно преовладува латинскиот јазик. Веќе половината на II век се појавува на латински и преводот на ‘Библијата’
(латински Ветус) и други книжевни дела.
До сега не е утврдено кој е автор на кирилицата ? Авторството му се припишува на Константин (Кирил) и Методиј, Климент, Константин, царот Симеон Велики и др. што ни едно не мора да биде точно, оти азбуката тв. устав порано постоел, а Кирил и Методиј можда ја прилагодиле и со својата просветителост ја ширеле. Кирлицата стално е усовршувана и така го менувала својот првобитен облик.
Така постојат следни типови на кирилица: устав, како најстаро кирилично писмо
чија временска длабина на настанување не се знае, ама се може да се претпостави;
полу устав или курзив, настанал од уставот при пишење на книгата. Како посебно
кирилично писмо се јавува и канцеларискиот минискул.
Споредните анализи на хеленската (илирската), латинската и старословенската азбука укажува на голема сличност. Посебно голема сличност е измеѓу старословенската (илирската) азбука.Се поставува прашање: како воопшто е можно Словените имаат слична азбука со Хелените (Илирите) во старата постојбина, ако Словените се со иранско потекло, како денес се толкува ?
Од друга страна, денешните Грци се народ со илирско потекло, чиј крал бил
Деукалионов и Пирин син Хелен, по кој во VII век добиле име, а земјата ја прозвале Хелада. Името Грци го добиваат од Римјаните по племето Граикои во Епир. Грција почнала да се населува почнувајќи од 1100. година пред новата ера, после тројанската војна, со тв. дорска инвазија, кога се населени Дораните, Јонците и Еолците. Грчкиот јазик чини засебен огранок на илирскиот јазик, а грчкиот алфабет всу-

66
шност е илирски алфабет, односно вистинско илирско писмо, со кое се пишани
‘Илијада’ и ‘Одисеја’. Алфабетот го употребувале сите илирски народи, иако кај
сите не бил ист облик на словата, ама бил сличен, без обѕир на која страна се пишело, или азбуката содржувала некое слово повеќе или помалку“.
Името Хелени и Хелада биле нови. Значи, тие не означуваат нешто посебно.
„Илирскиот јазик уште во најстаро време се јавува поделен на поголем број
наречја и со нивни локални варијанти. Книжевните јазици со кои се служеле античките писатели постоеле четири наречја: Еолско, Јонско, Дорско и Атичко. Во илирскиот и хеленскиот говорен јазик биле четири јазични говорни варијанти (наречја): јонско-атичка; аркадијска или ахејска, еолска (обфаќала лезбејска, тесалска и
беотска подваријанта) и дорската која ги обфаќала подваријантите: дорска, елидска, фокидска, локридска и етолска“.
Атичкиот говор не бил во употреба во Елада. Следат докази за атичкиот-еве:
Во Атика службен бил само јонскиот јазик со јонското писмо од Милет.
Херодот бил само претставник на јонскиот дијалект- тој живеел во Атина.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот
говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Пак, Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба на јонската писменост.
Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на Птоломејовиот коине.
„Во прастаро време, географско- топографски локалитет на илирскиот етнос
по племиња до тројанската војна и чуената дорска инвазија бил другчиј од оној распоред кој се однесува на Римјаните со продорот на балканските простори, а на кои
доцните антички писатели им припишуваат дека постоеле вечно на просторите на
денешна Грција. Сите тие наброени племиња во прастаро време имале своја првобитна постојбина, која не е спорна, како што не е спорна ни дорската инвазија на
народите. Спорен е само локалитетот на тие стари народи. Некои толкуваат дека
дорската инвазија е извршена од Мала Азија, што нема никаква научна подлога.
Многу писатели укажуваат дека Дораните, Јонците, Атичаните, Аркаѓаните, Ахајците, Еолците и многу други, живееле на брегот на Јадранското море во континенталниот дел на јадранскиот појас (на територијата на бившата СФР Југославија).
Наравно, овие докажувања бараат голем простор,те вотолку овде би спровел
одговорувачки доказен постапок, би изгубила суштината на целите со кои се настојува да се дојде до заеднички основи на илирските,хеленските и словенските писма.
Овде е битно дека набројаните народи ја настанале територијата на денешна Грција
и дошле со своето писмо и јазик, кои успешно се одржувале во некои облици и денес. Наравно, на првобитната територија, кои илирските племиња во давно античко
време ја напуштиле, останале нивни делови кои подоцна го промениле името и стопиле со другите народи, кои ги населувале тие простори со стални миграции, било
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со сила или милост. На илирските простори останала и се задржала првата илирска
азбука Алфабет, која со времето се менувала, а сличноста на писмата на поедини
народи меѓусебно е голема.
Имајќи во вид дека Келтите се илирско потекло, а Скордите келтско, то тие,
доселувајќи се на просторите на Панонија и денешна Србија го донеле со себе и
своето писмо (алфабет), кое многу не се разликувало од писмата на Илирите, Хелените, Македонците, Мезијците и Трибалите кои Скордите ги затекнале и потиснале, подоцно со нив да би живееле во соседство.
Протерувањето на Скордите и другите илирски племиња преку Дунав во
скитската земја, тие со себе го носат и своето писмо, јазик и обичаји во скитските
простори. За време на седум до девет века Скордите и другите раселени или протерани илирски племиња се множат и шират на скитските земјишни простори, пренесувајќи го својот јазик и својата азбука алфабет. Благодарувајќи баш неа со скитските народи се ствара и нов тип етнос, чии потомци, после толку векови се враќаат во домовината на своите прадедовци како Словени, поново со својата азбука и
својот јазик. Во скитските простори останува мешавина на скитски и илирски народи од кои потекнуваат денешните Руси и други народи“.
Никогаш немало било какви посебни Скорди со посебно потекло со некаква
Келти-тие биле Балканци со балкански коњ...-нити Словени како посебен народ кој
се населиле на Балканот, затоашто Склавините на Балканот биле говедари, а Скитите коњари. Бидејќи никогаш немало повратници со говеда, Склавините биле Балканци. Па секој оној кој пронајде материјален доказ/наод за преселби е за награда.
“Не е јасно дали пред или по повратокот се извршила поправка на алфабетот
во тв. старословенска азбука кирилица. Најверојатно тоа е направено подоцна под
влијанието на хеленската азбука во IX век. Е можно дека тоа го направиле ‘Словенските апостоли’ и византиските мисионери: Константин (после стапување во манастирот Кирил) и Методиј114 во време на големи политички превирања во Подунавјето на Балканот, кога во Византија, растргана со династички борби, несложни наследници на Карло Велики, отворено и потајно се бореле за власт над словенските
кнезови. Тоа време паѓа во критичкото раздобје во односите на источните и западните цркви, кога цариградскиот патријарх сакал конечно да се ослободи на доминација на римската црква и за себе да ги придобија, условно названо, словенските и
илирските народи“.
Склавините во Македонија биле домородни- само Склавини=Повеќебожци.
„Такавиканите алфабети всушност се илирски алфабети кои со времето се
сливале во две гранки: источна, во источниот дел на Илирија и западна, во западниот дел на Илирија. Према историските записи се воочува некои карактеристични разлики измеѓу источната и западната гранка по изговорот на некои слова, како
што се Χ и Ψ кои на истокот се изговарале како кс и пс, а на запад обратно. Јонскиот алфабет како една варијанта на источната гранка постанува доминантна и неа
подоцна ја прифатила Атина (403/402) пред новата ера, како службено писмо, од
кога се шири на целиот простор на Хелада и останатиот дел на Илирија.
Према веќе утврдената анализа хеленско-илирската книжевност е најстара
во Европа, која со времето формирала книжевни видови кои се преземени во Ита114

Кирил роден 826. или 827. година во Солун и умрел 14.02.869. година во Рим. Методиј 820. во
Солун и умрел 6.04.885. во Моравија.(Солунчани биле Христијани,а Склавините Повеќебожци,Р.И.)
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лија, како илирска постара колонија Од таа хеленско- илирска книжевност доста
изрази се задржале на балканските простори и на други простори на словенските
народи, а посебно кај Србите, како што се драма, трагедија, комедија, епика, лирика, дистих, епиграм, строфа и др.
Најстари пишани и зачувани дела на хеленско- илирската книжевност секако се ‘Илијада’ и ‘Одисеја’, пишани со тв. дактилски хексаметар, кој има голема
сличност со пишењето на јуначките песни кај Србите. Употребениот јазик е Јонски
со примеси на Еолскиот, што укажува дека Хомер е Илир, а овие јазици и писмо се
илирски. Во пишењето е употребен илирско-хеленскиот алфабет“.
Стр. 265: „Треба да се понови дека старолирскиот се делел на две гранки:
источна и западна и на четири наречја: еолско (на кои говореле Алкеј и Сапфа), јонски (со кој говорат Хомер, Херодот, Хипократ и Архилах), дорски (со кои говорат
Пиндар, Алкаман, Бакхилид и Симонид) и атички (на кого му припаѓал Платон,
Аристител, Есхил, Софокле, Тукидид, Ксенофонт, Еурипид и Аристифон).
Денешниот грчки јазик веројатно му припаѓал на античкото наречје, бидејќи
нова Атина била истакната политички и културен центар, те античкиот се развил во
книжевен јазик на хеленистичката цивилизација, за која било говор во претходниот
текст, тв. Коине.Од јазичниот фонд на античкото наречје нестанале прајазични гласови Ј и В.115 Нивното нестанување довело до одредени јазични промену. На крајот
на античкиот период во тв. грчки јазик доаѓа до големи промени. Тие промени се
видливи во вокализмот. Многу некогашни дифтонзи Ел, ол, ал итн. постануваат
едноставно самогласници. На некои самогласници, како што се н, в. им се променил изговорот, така самогласничкиот фонд на грчкиот јазик на јазикот се свел само
на пет едноставни самогласници а, е, и, о и у“.
Збрките за коине се согледуваат во несовпаѓањето: „атички (на кого му припаѓал Платон, Аристител, Есхил, Софокле, Тукидид, Ксенофонт, Еурипид и Аристифон)“ со „Денешниот грчки јазик веројатно му припаѓал на античкото наречје“
Во Атина се пишело на јонски говор. Пак, коине бил Александријски јазик.
„Фазата на промената во грчкиот јазик траела од антиката до крајот на средниот век (тв. Византиско време) и се назива средногрчки јазик. За ова време се карактериатични две развиени етапи, каде двојазичноста почнала уште во спорот на
Коине со атицизмот. Додека во грчката книжевност се подржувал и развивал тв.
традицинален јазик, јазикот на народот од него значајно се одвоил. Од падот на Цариград, морфолошките промени, започнати во средниот век, постануваат сè поголеми. Во деклинацијата дошло до понатамошна редукција на падежите и упрестување на обликот. Богатството на глаголските имиња се смалуваат. Стариот перфект
и футур се заменуваат со описни конструкции V и X“.
Се наведе: „двојазичноста почнала уште во спорот на Коине со атицизмот“.
Следи „хеленистичка цивилизација“ со коине само по смртта на Александар.
Цела негова книга, како и други, што важи и за други тн.словенски автори,
тн.Словени не го говореле коине- коине во Елада сè до со XIX век не бил народен.
„Во современиот грчки јазик нестанале бројни класични зборови или се заменети или дури сочинети со преиначување на облиците и значењето на класичните зборови. Така, да речеме од зборот: вино; kpxoi, настанало мешавина kpxois.
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Гласот Ј го немало во Македонија,ни во тестаментот од Дубровник 16век во Скопје...А б=в, б=п...
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Исто така во позајмениците од другите јазици, на пример: куќа: opiti на латински
значи hospitium.
Јазичната двојност во грчкиот се одржува сè до денес, иако 1977. година
службено се укинува употребата на катхаревусе и се воведува димотики како јазик
на општественото комуницирање.
Имајќи го во вид веќе изложеното, дека во постројанското време дошло до
познатите дорски инвазии илирските племиња на грчките земјишни простори, посебно во IX, VIII век пред новата ера и чинителот, дека Хомер своите дела ‘Илијада’ и ‘Одисеја’ ги пишел во X или XI век пред новата ера, те дека се пишани на јонски дијалект, а стара Јонија не била Грција, тоа се разлики во јазикот и писмото на
Хелените (Грците) и Словените, туку тогаш постоеле и тие со времето постанувале
се поголеми, те, како што е веќе истакнато, современиот грчки во многу се разликувал од словенските јазици“.
Претходно се кажа: „Најстари...е Јонски со примеси на Еолскиот...“, а овде:
„те дека се пишани на јонски дијалект“. И овде нема потполно совпаѓање.
Па следи заклучокот, никогаш не се пишело атички туку само јонски јазик.
„Блискоста на словенскиот јазик со Хомеровиот јазик укажува на оправданоста на тезата за античкото- илирско потекло на Србите и Македонци и другите
словенски народи“.
Христијанството било ширено најпрво на Балканот со својата Илирија.
ХРИСТИЈАНСТВО
Историски христијанството било од новата ера- тогаш немало Словени.
Христијанството станало државна вера во IV век- и тогаш немало Словени.
Па Христијани станале Римјаните со христијанскиот јазик коине,кој сè до со
XIX век не постанал народен јазик-народот си говорел со пелазгиски=тн.словенски.
Пак, Римјаните до V век не познавале Склавини, а на Балканот Склавини
имало од VI век. Меѓутоа, Ромејците познавале Венети. Такви биле и Венецијанците. Овие никогаш сè до денес не биле/се Словени- и никој не може да ги направи.
Токму затоа Антите, Венетите и Склавините биле само едно: Повеќебожци.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 42, пиши: „Херодот понатаму наведува дека
Хелените во Египет приредувале свечени собири, поворки и хаџилуци по градовите
каде живееле: Бабистид (Артемида); Бузирид (Изида или Деметра); Саису (Атена);
Халипол (Сонце); Бути (Лето) и Папремис (Арес).
После доаѓањето на Херакловите наследници во Египет тие го изградуваат
градот Теба на устието на Нил в море.
Тука постоеле ‘свети змии’, кои кога угинат ги сохранувале во Зевсовиот
храм, оти тие, според нив, му се посветени на богот Зевс. Тој храм на Зевс и храмот
во Либија го изградиле Христовите116 свештеници.
Во Египет како и во Илирија (Хелада) постоело пророчанство: Хераклово,
Аполоново, Атенино, Артемидино, Аресово и Зевсово. Најголеми почести уживало
Летиното пророчиште“.
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Чуениот Аполонов свештеник кој живеел во време на тројанската војна, кога Хомер го опеал во
„Илијада“. Он е тој прв Христ, кој по преданието воскрснува во Назарет. (Христ=крист=крст, Р.И.)
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Стр. 154: „Поради угнетувањето на народите и затегнатата состојба во империјата уште под Хероним почнало, а под Домицијан се забрзало прогонувањето на
христијанствто. Во Јудеа, во тоа време, веќе одавно постоји верување во ‘Месија’,
бого-човек кој треба понови да се појави на земјата и да го спаси човечкиот род од
злата и срадањата. Затоа тоа масовно се прифатило во народот. Производ на тоа е
појавата на патувачките пророци и проповедници кои го позиваат народот на припрема за дочек на Месијата, кои ќе ја казни римската држава, да го очисти светот и
да створи царство божјо. Во тоа време христијаните, поттикнати од настојувањата
на Јудејците, го покренуваат митот за Исус Христ, кој треба да се роди, со што се
јачи и организацијата на христијанската религија“.
Исус Христос бил Хорус и Кришна-овде и Хрис(т) до христијанство со крст.
На стр. 297 е насловот: „Историја на развојот на христијанството и преведување на Илирите и Словените во христијанската вера“.
„1) Историја на развојот на христијанството
Античкиот свет на илирската и другите цивилизации во целата длабина на
историјата, бил прожет со верувања во надгробниот живот, боговите и натприродните битија, што власта и поединците умешно го користеле и развијале. Институционалната организација на одржување и ширење на верата и верувањата постоеле
и во раното античко време. Пред црквата постоеле разни светилишта кои им припаѓале на одредени богови и божици. Едно од тие големи светилишта одржувал и во
него служел Аполоновиот свештеник ХРИС117кој живеел во времето на тројанската
војна 1186. година пред новата ера. Од неговото светилиште оделе свештенички и
свешетници по светот да отворуваат нови светилишта и да ги шират верувањата во
Аполон како врховен свештеник. Светилиштата, покрај ширењето на верата, се бавеле со пророчанства,
Од тогаш па се до II и III век на новата ера, под вид гестови на царската милост, властодршците мошне смислено ја спровдувале политиката на политичката
сигурност на владеењата и владеачката класа,препуштајќи и на свештеничката аристократија кај себе да ги чуваат златните резерви, собирање на порезите од верниците и да управуваат со нивниот духовен живот. Заради одржување на масите на
различните вери во покорност, државата на свештеничката аристократија им овозможила отворање на центрите за масовно молење на богот.
Да би се зачврстил авторитетот владетелите сакале самите да бидат на чело
на култот. Така религијата, во нивните раце, свесно и систематски се применувани
како средство на управување со државата, војската и народот и, во краен случај,
средство на потчинување на масата. Јавната светковина се служела со величење на
владетелските личности и делење на народите разни милости и дарови како би му
се угодило. Така поедини владетели ги присвојувале титулите на спасител и бог.
Римските цареви ги зеле од илирско- хеленистичката вера сите одлики на
смислено разработена државна религија, како што се: апотеза на умрениот владетел, со прогласување на живиот владетел светец или бог, свечени собири на кои се
принесувале жртви со игри и поклони и голема свита на паганското свештенство
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ХРИС (Христ) бил најпознат верник на античкиот свет и го проповедувал верувањето во Аполон.
На неговата моќ му се припишува и казнувањето на ахајската војска пред Троја, затоа што Агемонон, врховен ахајски војсководец, не сакал да ја врати грабнатата ќерка Хрисеида. Таа постапка го
овековечил и го направил семоќен светец на боговите.
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кое ги обавува култните обреди. Меѓутоа, и покрај своите снаги и вештини владателите секогаш не можеле да ги совладат религиозните покрети на потчинетите маси. Египетските, малоазиски, јудејски и сиријски писатели, говорници, проповедници и коментатори го прифатиле илирско- хеленскиот јазик, изработувајќи свои
методи и системи. Така Монето изработил египетски летопис. Берос ја обновил историјата на Вавилон. Нивните современици вршат редакција на историскиот, законодавниот зборник, кој подоцна христијанските теолози го назвале ‘Стар свет’.
Оваа света книга стално се дополнувала со нови пророштва, отворувајќи му на
угнетениот народ перспектива на пресметка со тв. ѓаволска држава најавувајќи го
брзо доаѓањето на со сјај обсјајен водач и избавител. Дури, во II век пред новата
ера, најревносниот поборник на државата религија Антион IV епифон доживеал востание на јудејските Макабејци под знаме на религијата во име на ‘божјата правда’.
Освојувајќи ја Сирија (63. година пред новата ера) и Египет (30. години пред
новата ера) Рим ја презел земјата и народот на Селеукида и Птоломејците со нивните богатства, ама и со опасностите кои се родувале на тогашните општествени противречности.
За време на Август постој цел програм тв. Месијанизам, те 16. година на новата ера Јуда Гаулонитски (Галилеец) дигнува востание во името на ‘божјата правда’ во очекување на појавата на врховниот водач за ‘историската вера’ против Рим.
Во Илирија, а посебно во Хелада постој земја на кружоци, општества, братства, мали затворени сојузи, групации на приватни лица. Во сите нив бил присутен
заеднички религиозен елемент, одрекувајќи се на потчинувањето и верувањето во
државните богови, барајќи за себе заштита во повисокиот покровител, најдувајќи
ги во второстепените боженства и јунаци кои биле ‘надчовечки битија и стекнале
бесмртност’, како што се Дионис, Хермес, Херакле, Орфеј, Асклепија. Секој од нив
е сматран покровител на одредените професии.
Сè ова стварало мошне погодни услови за продирање на новата религија, која имала тенденција борба за единство. Така подоцна е формирана тв. Веселинска
црква пред новата ера. Со приемот на христијанството кај Илирите, Хелените и
Словените престанува разединетоста.
Римската империја, по углед на илирско-хеленистичките монарси, ја применува религијата како орудие во стварање на поданичка верност. Таа настојува кон
ропски понижени поданици, кои треба да сфатат дека императорите се спасители
на човечкиот род, што делува на масите спротивно. На средината на I век нова ера,
за време на Клаудиј и Нерон, големо влијание на дворот добива јудејската религија,
каде по црквените општини бил мошне развиено секташкото движење.
Јудејските секти претставуваат само краен облик на заедничкиот за целиот
Медитеран, што може да се нарече нова фаза во развитокот на религиозната свест и
религиозната пракса.
За кружоците е карактеристично осудувањето на рационалната филозофија
и развивање на склоноста кон мистиката. Во улогата водач на мистичното учење се
појавува патувачки учители и проповедници, викани пророци и апостоли. Верското
раздвојување ги оддалечува масите од политичкиот живот на државата. Тоа ново
верување кое го проповедале пророците и апостолите содржело: необично родување Христово, ѓаволско искушение на Христо, божјиот глас при крстењето, одењето
по вода и стишување на бурата, сите безбројни оздравувања и протерување на ѓаво-
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лот, преобразување, влегување во Ерусалим во својство на ‘израелски цар’, воскрснување и узносење на небото, проповед во Галилеја, одбирање на апостолите, судење и смртна казна разапнување.
Како резултат на ова теозофско верување 30. година нова ера, за време на
владата на Тибериј, во време додека прокустур на Палестина бил Понтиј Пилат, се
појавува во Галилеја патувачкиот апостол и проповедник Исус, син на назаретскиот дрводелец. После краткиот боравок и работата во Галилеја преминува во Ерусалим, каде објавува дека тој е воскрснат и поново роден Христ кој го претскажале
пророците и отпочнува да ја проповеда новата вера. Христ бил фатен како лажен
пророк, приведен на суд на јудејскиот Синедријум, а потоа е предаден на римската
власт, која го извршила разапнувањето на крст“.
Фило за Исус ништо не знаел- тој живееле во негово време и исти простори.
За него се чита во Евангелието како и за Евреите само од едно- Библијата.
„После неговото разапнување, после почетниот страв на неговите ученици
поново се собираат во уверување дека нивниот учител навистина Христ син божји
и спасител на светот, кој го претскажале пророците и дека тој поново ќе се врати
(воскрсне) во поновна слава. Во неговото име, познатите апостоли Петар и Јован,
во Ерусалим основаат прва општина на христијанските верници.
После десетина години учење на новата вера се пренесува од Јудеа во хеленската, илирска и римска средина. На чело на тоа проповедање се става Савле од
Тарас во Киликија, кој во прво време бил против новата вера, ама се преобратил во
Исусов одушевен приврзаник и објавува дека тој е негов апостол. Примајќи го името Павле, се одрекува од јудејската вера.
Павле (Савле) одма, во име на Христо, организира црквени општини во најголемите градови на Римското царство (Рим, Коринт, Ефес, Тесалоники (Солун),
Филипи и Галилеја). Тој мошне брзо успеал Исис Христа да го издигне на степен
боженство, и да ги разграничи Христовите верници од другите религии. Така Павле
постанува, за верниците, втор основач на христијанството продолжувајќи и обогатувајќи ја Христовата вера. Разликата измеѓу нив постој. Исус го проповедал прашањето да ‘ги сакате своите пријатели’, а Павле го проповедал учењето за Христа,
како на бог кој воскрснал од мртвите луѓето грешници да ги ослободи од стравот
со смрт кои веруваат во него.
Апостол Павле постанува инцијатор на системот на христијанската наука и
учење, како работник со вонредна енергија и способност. Како мисионер тој патува
низ целото Римско царство, заведува ред во општините и отвара нови црковни општини.
За стварање на претставата за Христа и Павле подоцните генерации во I век
нова ера се служел исклучиво Новиот завет- Евангелие, дела апостолски. Во Јудеа,
тек од јудејските востанија се појавува понови очекувања за ‘спасител’ на човештвото. Меѓутоа, после неуспехот на востанието настанува криза меѓу јудејските
маси, кои поставуваат прашање дали доаѓала или не доаѓала вистинска мисија. Меѓутоа, треба да се истакне дека сите верувања на подоцнежното христијанство, иземено легендите за поновното родување на Христа, се најдуваат во идеологијата на
јудејската вера во I век нова ера.
Христијанското учење израснало постапно, чекор по чекор, онака како што
се менувале и преработувале разните хеленистичко- илирски, јудејски, дури и ин-
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дијски традиции и верувања. Христијанството како секта настанало во јудејскиот
свет, ама се одвојува од јудејското верување во I век нова ера, како резултат на тешките прилики.
После поразот на јудејските востанија 66-135. година, за три и пол векови
историја на Римската империја од Август до Константин (30. година пред новата
ера до 325. година нова ера) религиозното движење има три периоди на развој.
Прв, првиот век се нарекува припремање на христијанството. Директни претходници се јудејските радикални секти: Есени, Терапеути. Нозорејци и Сусити. Вториот
период ја обфаќа кризата на царството и неуспехот на јудејските востанија, кога
доаѓа до одвојување и отуѓување на Христовите следбеници од тогашното конзервативно јудејство. Во овој период христијанството се шири поинтезивно. Во втората половина на II век се образува голем сојуз тв. еклезија со средиште во Рим,
Коринт и Ефес. Тогашните христијански писатели, со азбука и јазик, пишат на догматски начин (догматски начин на верување) стварајќи ‘историски лик боголик на
Христо/кононов завет). Христијанството го чува монотеизмот на Јудејците допуштајќи (мошне малку) елементи на многубожество. Третиот период ги обфаќа III и
IV век, во кој христијанството го прожимаат пагански елементи, дозволувајќи постепено прифаќајќи ги старите верувања и митолошките претстави, стари празници, обреди итн.
Во римската историја Хадријан зазема посебна положба во религиозното
движење. Тој од страв за единство на царството истапува како непоштеден рушител на култот, кој му бил непријател на Рим. Склон на трагање на решенија во релгиозниот живот, околу себе ги собира вражачи и астролози, што ствара парадоксална противречност кога се знае дека тој од една страна, ги загушувал религиозните
движења во Јудеа, а исполувал голема трпеливост према верниците во Рим, пуштајќи во Рим (центар на царството) учители и проповедници: Египќани, Сиријци. Малоазијци, Јудејци, Христијани и др. Сите тие луѓе предавале и пишеле на илирски и
хеленски јазик, како резултат на широкотите религиозни движења кои ги зафатило
Илирите, Римјаните, Јудејците, Египќаните, Сиријците и Малоазаијците.
Како гностици преминуваат на римско-хеленистичката и илирската територија претставници на реформаторското секташтво кое ја шири својата вера: Есени,
терапеути, назарејци, исусисти. Со пропаста на Ерусалим и неговиот храм, поразите на востаниците и раселување на верниците го забрзало раскинувањето измеѓу
јудејството и секташтвото. Тоа воедно е тренуток кога може да се говори за почеток на христијанството и тогаш прв пат се појавило името ‘христијани’.
Христијанството не почнало од обожување на човекот кој е разапнат, туку
од учењето за богот кој вечно постои, кој го спасува грешното човештво. Гностиците118 ја внеле во религиозните проповеди за Христо терминологијата во свечен
стил, кој подоцна е преземено од црквата, ама и први кои вовеле симболичен лик
‘дух светиот’, кој делува обединет со Христо со што е удрен темел, подоцна учење,
во христијанското богославење, за светиот тројца ‘отец, син ин свет дух’, дефи-
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Гностик е човек кој го прифатил и го шири верувањето дека човекот може да се спаси само ако се
спознае бог. Гностикот означува филозофија (од I век нова ера) кој со помош космогониските теории и ориенталната митологија настојува апсолутно да ја утврди христијанската религија и га го постави христијанството како највисок принцип на светот.
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нирајќи ја така христијанската вера. Време на родување се смета измеѓу 32. и 34.
години.
Начинот на животот на Христовите верници и Есените укажува на чинителот дека новата вера првобитно била вера тв. на работните луѓе и оние кои носат терет. Меѓутоа, веќе во II век, во време кога Евангелците и Делата апостолски постоеле на хеленско-илирската и римската територија, после падот на Ерусалим кога
Јудејците постанале лутачки народ, новата вера се израчува против работните луѓе
и оние кои носат терет и обфаќа поширок круг на маса и луѓе, престанува со храмовите, принесување на жртви, со ходочаство, дарување на верниците. Религијата
се повлекува во мали општини, настанува свештеничка аристократија, што сè овозможува христијанството секаде да се распространи и да постане светска религија.
Во II век таа постанува градска религија, додека селото уште секогаш не знаело за
христијанството. Оттука селаните добиваат назив пагани (селани)- незнајбожци.
Овој назив се употребува во својот указ на Валентијан 368. година“.
Се разликувале христијански градови и повеќебожни села. Кога имало Склавини, постоеле само Граѓани=Христијани и Селани=Повеќебожци. Следи да се потврди најбитното, Солун како град бил христијански, а Склавините=Повеќебожци.
Па имало војувања меѓу Солунчани=Христијани и Склавини=Повеќебожци.
„Со стапувањето на светска сцена на христијанството, се погоршува положбата на робовите, кога почнува да владеат сурови робовласничко општество.
Христијаните према незнабожците (паганите) се однесуваат помирливо.
‘Посланицата на Римјаните’119покажува дека паганите се поспособно да ја сфатат
вистината за содржината на посланицата и пораката на христијаните отколку Јудејците. Меѓутоа, добро не го сфатиле дека црквата проповедувала сурово робовласничко право, одбивајќи да се бори за бар делимично олеснување на судбината на
робовите, стапувајќи во служба на робовласничката власт. Така го подржувале кривичното право, кое ги регулира: злочините кои ги починува некој од редот на познатите да ги казнува со доживотна робија или прогонство, а ако тоа го направи некој со ‘ниско’ потекло се осудува на смрт и разапнување на крст. Рим долго се бунел против новата христијанска идеологија од два разлози. Тие произлегле од нивните заповеди: прво, што христијаните со позив на ‘љубење на богот’ всушност
повикувале на љубљење на мистичниот вонземјан авторитет, а не владетелот, дури
ни оние кои ги прогласувале богови. Меѓутоа, во христијаните ни пагани немале
поверување, поради чинителот дека во ‘Апопстоловите дела’ се најдуваат заканувачките зборови: ‘Помислите, зар е право пред богот да ве слуша Вас повеќе отколку
богот ?’
Втор разлог е втората христијанска заповед ‘љуби го поблискиот свој како
сам себе’. Во заповедите нема протест против робовласничкото убедување. И во
Новите завети нема дури ни најмалку сочуство за судбината на робовите. Робовскиот ред се идеализира со ‘пастирот’, каде заправо за работа а не за страдање на
119

Посланицата на апостолот Павле кажува: „Слушајте ! Слушајте ги господарите свои по телото,
со страв и тресење, во простота на срцето свое како и на Христо; не само пред очите работејќи како
на луѓе да им угодувате, туку како слуги Христови, творејќи ја волјата божја од срце. Драговолно да
му служите, како на господ, а не како на луѓето, знаејќи дека секој што го учи доброто она и ќе го
прими од господ, бил роб или слободник и вие господари, така да чините со ним, оставајќи ја заканата, знаејќи дека и вам самиот и ним господар на небесата, и тој не гледа кој е кој“.
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крстот, робот го наградување примањето на небото во својство на наследникот и
синот божји (Христа). Такавиканата Монтановата заповед на сиромашните наидува
на осуда на организираната црква, која се бавеле со присобирања на имиња на ‘царството божјо’.
Во тоа време христијанството ги утврдува принципите кои останале по нив
да се владее. Секое покушување на повикување на подобрување на судбината на
сиромашните наидувало на голема осуда на црквата.
Христијанството подоцна се дели во три големи христијански заедници:
православна, католичка и протестантска, задржувајќи и помали ограноци. Католичката е единствена, а православната разединета по национална припадност.
2) Христијанизација на Илирите и Словените
После доселување на потомците на Скордите и Илирите под новиот назив
Словени во домовината на претците, христијанството ги потиснало лесно и без борба на култот на боговите. Последните паганци (незнајбожци) биле: Неретвјаните,
кои се крстени под Василиј I; македонските Словени кои на крајот на IX век ги
прекрстува во христијанството епископот Климент и Хрватите (одани на идолите)
се прекрстуваат во IX век, за кое е подигната епископијата во Загреб“.
Никогаш немало преселби на посебни народи тн.Словени- па такви немало.
Со наводите на авторот се потврдува, Склавините биле само Повеќебожци.
„Паганските свештеници, гатари, лекари, чаробници безуспешно го поткопувале новото христијанство. Во самиот почеток на христијанството кај Словените
се шири мошне површно и споро од два разлози: прво, што не биле организирани и
друго, што сите молитви и црквени книги биле на латински и пишани со глаголица
која народот не ја познавал. Да би се забрзал постапокот на ширењето на христијанството, црквата го воведува словенскиот јазик во богослужење,ствара нова азбука и ги препишува сите црковни книги на словенски јазик. На тоа долго се чекало,
оти Византијците не брзале со преобраќање на паганите. За Словените се подигнуваат први епископии: Великаја, Смолена, Сервија, Езеро (за солунските Друговити) и Радовиџ. Во нив свештениците се служеле со хеленско-илирски, ама свештениците и монасите биле ‘родени’ Словени. Словените и проповедале и го поучувале народот на словенски, прилагодувајќи ги зборовите на мајчиниот јазик со
верски поими. Патријархот цариградски, Никита (766- 780) бил Словен.
Во Солун се појавуваат синовите на угледниот официр Друнгариј Леон, помладиот Константин и постариот Методиј120 кои, по налог на царот Михаил III, се
упатени на спроведување на мисијата на христијанството. Да би имале што повеќе
успех Константин составува нова азбука глаголица, по углед на семитската азбука.
Потоа го преводува Евангелието на новиот црквено- словенски јазик. Целта била да
се спречи поедините народи на исток да потпаднат под црквената власт на Рим,
што Хрватите во тоа време веќе биле. Веќе 800. година им тргнуваат на пат на Татарско- Турските Хазари во јужна Русија каде борават две години. Одма по повратокот, а по молба на моравскиот кнез Растислав 862. година, апостолите тргнуваат
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Свештеник и библиотекар на патријаршијата, наставник по филозофија на дворската школа царска на Цариградската палата, познавач на јазиците на Мухамеданите и Евреите. Методиј- намесник
на една словенска покраина, потоа монах на Византискиот олимп, па игумен на манастирот Полихронион на брегот на пропонтида кај Кизик. (Склавинска покраина, Р.И.)
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на пат, на деликатен и тежок, оти тамо христијанството веќе почнале да до шират
посланиците на Регенбуршката дијецеза. (800 година е погрешка- 855 до 860, Р.И.)
Преминувањето на христијанството означувало пристапување на народите
на Византиската или Римската црква, а имајќи ја во вид тесната врска на црквата со
власта,тоа обврзително значело губење на политичката самовласност. Растислављевата политичка концепција била против тоа. Тој сакал самостојна црква и литургија
на својот јазик и воедно се бранел против секое страно влијание. Меѓутоа, така не
мислела византиската црква. Борбата за зоните на влијанија била бескомпромисна.
Византија сматрала дека ако мисијата успее, пред или подоцна ќе дојдат Моравците во Цариград патријархот да ги зареди да ја признаат цариграфската јурисдикција. За потребите на мисијата Константин поново морал на словенски јазик да преведе најпотребни библиски текстови и одредени книги. Веќе 863. година тргнува на
пат и 864. година стигнуваат кај кнезот Растислав. Мисијата е мошне успешна, ама
предизвикало големо противење на германскиот клер. Во повратокот се задржуваат
кај панонскиот кнез Коцељ, каде стекнуваат многу ученици, а потоа тргнуваат во
Венеција, каде доживуваат мошне оштра полемика, толкување дека само на три јазици можат да се вршат верски обреди (хебрејски, хеленски и латински).121 Од Венеција требало да тргнат во Цариград, ама одустануваат, оти умрел царот Михаило
III, а престолот го презел царот Василиј Македонски. Затоа тргнуваат и стигнуваат
во Рим 867. година. Папата Хадријан ги прима и во нив гледа идни поклоници на
неговата политика во борба против осилените бискупи и нивните владетели кои
упорно настојуваат да продрат што подалеку на исток. (Германи-Католици, Р.И.)
Константин се разболува и немоќен за понатамошен пат влегува во самостанот каде зема монашко име Кирил, а потоа наскоро умира. Хадријан Методиј му
го испраќа во Панонија на кнезот Коцељ посветувајќи го подоцна за панонски надбискуп.122 Со овој потег римскиот папа западниот дел на Илирик го истргал испод
влијанието на салзбуршкиот надбискуп, ама и потчинет директно под Рим. Одма по
доаѓањето на германските свештеници го анатемисаат.
По исфрлање на кнезот Растислав од престолот, од синовецот Сватопулк,
германските бискупи го повикуваат Методиј на свој синод. По доаѓањето, тие го
апсат и затвораат две и пол години и ја забрануваат словенската литургија. По излегување од затворот Методиј успешно продолжува со својата задача богослужење
на словенски јазик, поради што Рим подигнува оптужница и 879. го повикува Методиј да се оправда. Иван III ја потврдува исправноста на неговата работа и тој продолжува. После Методијевата смрт царот Светопулк ги протерува Методијевите
следбеници и ја забранува литургијата на словенски јазик. Тежиштето на словенската писменост се пренесува на југ, каде огорчената борба за јазик и писмо ќе се
настави и ќе трае со векови. Колку снажно се вкоренило христијанството, православната вера во српските обичаји најдобро укажува постапокот на Царот Душан
Силни, кој во Законикот го вградил христијанското православие како основ на владеење. Така да речеме за брак се кажува: ‘Иако се најде полуверец земајќи христијанка, ако усхте, нека се крсти во христијанството, а ако не се крсти нека му се земе
жената и децата, и нека им се даде дел од куќата, а тој нега се изгне.’ Душан со за121

(Место хебрејски сиријски арамејски, како и хеленскиот=повеќебожен коине и латинскиот, Р.И.)
Панонија ги обфаќала источниот дел на Австрија и Словачка, цела Унгарија и дел на Словенија и
Хрватска.
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конот сите оние кои не верувале во православното христијанство ги прогласил полуверници или еретици“. (Германите како Катаолици само на латински јазик, Р.И.)
Стои и: „полуверец земајќи христијанка“-само Христијани и Нехристијани.
Бидејќи на Источните Римјани народен јазик им бил варварски=пелазгиски=
тн.словенски, тие биле творци на македонски тн.старословенски, што продолжило.
Петар Поповски, на стр. 14, пиши: „Нашите соседи...Народот вели: ‘Тие што
велат дека нема Македонци, не се за кусур..?’...Бугарите...Всушност, името ‘Бугарин’, кое има туркменско-татарско потекло, во бугарските наративни извори по прв
пат било споменато во 1378 година од н.е., во една грамота на Рилскиот манастир,
во која Црноризец Храбар, се нарекува ‘пÍрвÍ БÍлгаринÍ’...“.
Стр. 532, фуснота: „Името ‘Вугароубиец’ го добил поради тоа што ослепил
меѓу 14.000 и 15.000 туркмено-татари на планината Беласица, платеници на војската на цар Самуил...“.Василие II Македонски бил наречен само едно: „Вулгароктон“.
Во ниеден јазик октон не означува-л убиец туку само октон=окто окото окати. И затоа постоеле Водоча, Слепче итн. Пак, Булгар=Вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volkфолк=полк=полка- само народ. Следи Охридската црква била само
народна-вулгарна=булгарна со своите Булгари. Самуил имал Богмили, а не Татари.
Стјепан Антолјак, на стр. 48, пиши: „На овој би можело да се придружи и
онаа искршена плоча, пронајдена 1956 при уривањето на Чауш-џамијата во Битола.123 Денес се наоѓа во тамошниот Народен музеј. На неа пишува дека ‘Иван... самодржац блгаром...блгар родом...син на Арон...’. Иако за неа пишувале А. Бурмов и
Вл Мошин, овој извор заслужува да се подложи на што построг научен критериум
од палеографско-дипломатичко- филолошка страна, бидејќи постојат извесни сомневања во нејзината орогиналност врз основа на споредбата со Самуиловата плоча од 992/3 г.“.
Бидејќи до 1908 година имало само Бугарско кнежество, а никако држава,
немало никакво сомневање124- Иван како припаданик на македонската народна=булгарна црква бил само Булгар. Истото било со Србинот Крали Марко- Булгарин.
Кај Цар Самуил и Цар Душан службен јазик бил македонскиот Птоломејов
Александријски јазик коине, а црковен- македонските: коине и тн.старословенски.
Цар Душан самиот се прогласил Македонец- тн.Скендербег бил Македонец.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 318, има карта: „Сл. 15. Ирците и Англосасите биле главни мисионери на раносредновековната Европа. Покретачка снага била желбата пораката на Евангелието да им се однесе на паганските сродници (Саси)
на континентот“.
Следи во Европа имало Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани. На
Повеќебожците народен јазик им бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, а на Западнати Римјани латински, па вулгарен-латински Франков- конечно и германски.
Само со христијанските јазици Европјаните си се одродиле од тн.Словени.
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Авторов како ученик на баирското ОУ „Тодор Ангеловски“ бил присутен на рушењето на џамијата- кај меаната „Аврамот“ и „Ингилиски ан“. Во темелите со синџири беа врзани свештениците од
црквата која била претворена во џамија- само во Битола 100% биле рушени црквите и манастирите.
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Во Р.Македонија се објавил напис на еден Булгарин-Македономрзец,кој понудил награда за секој
оној кој докаже дека Цар Самуил бил Македонец.Се јавил и Александар Донски, често наведуван од
П. Поповски- тој напишал: Цар Самуил бил Ерменец и семејство со еврејски имиња... Бидејќи тој не
потврдил дека тој бил Македонец неговиот напис бил објавен и во Бугарија-Бугарите победиле.Пак,
мојот не го објавиле затоашто тој бил само Македонец- Ерменец бил само кај еден ерменски автор.
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Стр. 319: „Сл.16. Христијанство во Европа. Главен продор одел северно и
источно од Дунав и Рајна. Во двата смера франачка црква презела водечка улога.
Во XI век христијанството поново продира во Шпанија, а Рим и Цариград се такмичат за приврзеност на Балканот“.
Имало два христијански народи:Источен Православен и Западен Католички.
ЕВРОПЈАНИ СО БАЛКАНСКО=ИЛИРСКО=ТН.СЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО
Во претходниот наслов се кажа дека Балканците (Илирите) стигнале во Кина. Кога тоа било можно во далечната Кина, цела Европа била балканска (илирска).
Пак, Европа била населена најпрво по трагање на калај кој бил неопходен за
бронза итн. Каде што била рудата, таму се правеле населби за рударите кои ја копале рудата, пренесувајќи се во Источното Средоземје. А потоа таа таму се топела.
Во претходните книги за бригиска и македонска Европа повеќе сум пишел.
Бидејќи први преселници биле Фениките, за нив се продолжува- со писмото.
Петар Поповски, на стр. 122, пиши: „Освен Херодот...Дионис од Милет, повикувајќи се на Диодор (Сицилијанецот), на едно место соопштува дека ‘...Пелазгите први ги употребувале Кадмејските (феникијските) букви’, кои потоа ‘Хелените ги презеле од нив...’, додавајќи дека ‘тие. Кадмејските Пелазги имале големо влијание врз Хелените’.125...Доналд Харден...пишува: ‘Грците го присвоиле токму ова нормирано писмо од Феникијците и го усовршиле со тоа што некои од буквите ги употребиле како знаци за самогласките...’126
Колосално...Харден...дека ‘најраните грчки (т.е. хеленски, б.н.) натписи му
припаѓаат на седмиот век’, констатирајќи дека ‘присвојувањето на фенкијското нормирано писмо(од страна на Хелените,б.н.)се случило по 800-та година п.н.е.’127...“.
Стр. 135: „Водени од таа идеологија...Еден од прогрчки наклонети автори,
Доналд Харден, фениоколог по вокација, со силна желба да ги претстави Грците
како најстара цивилизација во Европа, тврди дека ‘картагинските Феникијци’...‘ги
прифатиле древногрчките божества за свои’.128...“.
Се потрдува дека „древногрчките божества“ биле само пелазгиски.
Се наведе и: „на врвот на бродовите имале глава на коњ“: Пастув=Посејдон.
Во истиот дел, авторот на стр. 136, продолжува: „...Во овој поглед, во неговата ‘Историја’ (Euterpa) е сосем дециден, кога вели: ‘...И навистина, имињата на
сите божества дојдени се во Хелада од Египет... освен Посејдон, Диоскур, Хера,
Хестија, Темида, Харита и Нереида... А имињата на останатите божества за кои тие
велат дека им се непознати, јас мислам дека Хелените ги примиле од Пелазгите,
освен Посејдон...’129“.
За Алдо Маса, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи
приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш,
мошне многу потестувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според
кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на
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Diod. Posedones, Lib. III. 67, 12.
Donald Harden, The Phoinicians- Феникијците, Скопје, 1992м, стр. 106- 107...
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Ibid.
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Доналд Харден, Феникијци..., 124.
129
Her., History, Euterpa, II, 50. …
126

79
Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот
бил буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните (Феникијците и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј Хомеров=тн.словенски јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров.
Како први преселници низ Европа Феникијците таму ја однеле својата технологија на обработка на метали... Ама и пелазгиската митологија и своето писмо.
Доналд Харден пиши: „...Во Делата апостолски луѓе (жителите) од Малта се
нарекувани ‘Барбари’ што значи дека зборувале јазик кој не бил ниту грчки, ниту
латински и затоа мора да бил некој феникијски дијалект...“.130
Следи Феникијците биле Пелазаги со пелазгиски јазик, пелазгиско писмо ...
Љубомир Домазетовиќ, стр. 230, пиши: „Сарматите (западните и југоисточните) се граничеле со Скитите во денешна Романија или порано Дакија, а некои
дури живееле близу понтските Скорди.
Имајќи во вид дека илирските племиња (кои се протерувани или сами се поместувале) посебно големото племе Скорди, ги населувале просторите северно од
Сава и Дунав, тоа за сигурно може да се рече дека тие ја населувале цела Дакија,
просторот на Унгарија и источниот дел на сарматската покраина. Наравно, тие
Илири кои намерувале да се вратат што порано и првите протерани се населувале
поблиску до просторите на Сарматија према Сава и Дунав, додека племињата или
нивните делови кои таа намера ја немале, оделе подлабоко на исток.
Живеејќи и војувајќи со илирските племиња против заедничкиот непријател,
Сарматите, ја обновуваат или ја примаат културата, обичајите и јазикот од Илирите, стално се поместуваат према запад, каде со плачкање на римската територија го
стварале своето богатство.
Тацит во книгата за Германија (напишана 98. година), дава етнографска слика на источна Европа во која наведува: Германи, Дачани, Сармати, Венди,131 Ести
(Литванци) и Фини“.
Марин Барлети (16 век), во „Скендербег“, пиши илирски, а во објаснувањата
се говори дека тој означувал словенски јазик. Истото се однесува и за писмото. Кај
него стои илирско, а објаснесто само словенско. Значи, илирско=словенско.
Петар Поповски, на стр. 211, пиши: „Во историската наука одамна е дефинирана поставката дека Пелазгите-прото-Словените биле првата и најстара човекова заедница и цивилизација на европскиот континент. Тие древни жители на Македонскиот полуостров- Балканот им припаѓаат на народите кои ја основале прочуената Егејска култура, која се смета за прва оригинална култура во Европа и ги поставиле основите на првата европска цивилизација. Во времето на доцниот палеолит (40.000- 10.000 г.п.н.е.), од супстрат на Пелазгите-прото-Словени...Италијанскиот историчар Dolci, истражувајќи во областа на лингвистиката и генетологијата, дошол до заклучок дека сите тие ентитети во поглед на јазикот биле меѓусебе ‘цврсто
поврзани’. Во тој контекст пишува: ‘...Врз основа на старите сведоштва, може да
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Donald Harden, The Phoenikians/ Феникијци, pp. 103- 104.
Вендите (Венетите) Тацит ги опишува како разбојници, поминуваат низ шумите и планините измеѓу Германите и Сарматите, те измеѓу Бастраните (источно на Карпатите) и Фините. Градат куќи,
се борат пешки, имаат само лак, стрела и штит. Тоа бил голем војноборен народ. Сарматите се опишуваат како народ со коњи (коњички) народ.(Венетите биле Балканци- Сарматите како Скити, Р.И.)
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им се припише заеднички јазик на Трачаните, Илирите, Сарматите и на Гетите на
Скитија и на Келто- Скитите, кој се вика илирски или словенски...’132
Пелазиско-македонскиот јазик, кој во историската наука е дефиниран како
пра-словенски, т.е. прото-словенски,мноштво позајмици среќаваме кај Хелените...“.
Да се има Словени не е никаков грев. Па тоа е така само ако имало такви народи.Меѓутоа,да се пиши/говори за Словени како народ и за нивни преселби, за кои
досега никој не пронашол ниеден материјален доказ/наод, е најголем грев- злостор.
Авторот и многу други наведуваат автори од последните векови кои говорат за посебни словенски народи, и тоа само според јазикот. Па тој како тн.словенски јазик бил само варварски=пелазгиски-Пелазги Пеласти=Беласти. Овој јазик
бил не само во Хелада и цела Европа, што се гледа од наводите на Петар Поповски.
Стр. 228: „Слично сведоштво Плутарх оставил и за соплеменичката на Птоломеј I Лагов, за Македонката Клеопатра VII Птоломеева, царица- фараон на Египет. Тој нагласува: ‘...Клеопатра зборувала на девет различни јазици. Нејзиниот мајчин јазик бил македонскиот, кој со својата мелодичност го пленувала чуството кај
секој што ја слушал...’133
И кај Полиб наоѓаме потврда дека постоел совршен македонски јазик. Тој
дословно вели. ‘...Илирскиот јазик е дијалект на македонскиот, а исто така и тракијскиот е дијалект на македонскиот...’134
Француските лингвисти Meillet и Vaillant, чиј предмет на нивно интерсирање биле основите на пелазгиско- протословенскиот јазик, повлекуваат: ‘...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик, им го дал карактеристичниот
изглед на грчкиот, италијанскиот (особено на латинскиот), келтскиот и германскиот јазик... Тој јазик во својата основа го зачувал општиот архаичен изглед...’135“.
Стр. 131: „Во контекстот на т.н. ‘грчко писмо’, неодминливо се наметнува
потребата да го истакнеме случајот со Црноризец Храбар (837-927).136 На едно
место од својата книга ‘О писменмех’ ги обвинува Словени за нивното ‘заостанување во општеството’, со оглед на тоа што тие продолжувале и натаму да се служат
со фонетскиот систем познат под името ‘чертами и резами’, не водејќи сметка или
поточно кажано, не знаејќи, притоа, дека токму тие ‘чертами и резами’ биле буквите на најстарата цивилизација во Европа. На Храбар, всушност, не му било познато
дека, токму, од Антите, Венетите и Феникијците...неговите грчки ‘пријатели’ го позајмиле тоа писмо и дека со него се служеле сè до времето на Темистокле Фреар
(Τεµστοκλεσ Φρεαριοσ), кој бил прогонет од Атињаните во 471 година п.н.е. Во ризницата на древните артефакти сеуште се чува плочката со името запишано, токму,
со буквите од страна на Црнорозец Храбар наречеми ‘чертами и резами’. Со други
зборови, тоа значи дека Хелените (Грците), Романите, Хунгарите и Туркмените-Татарите, биле описменети од Антите, Венетите и Феникијците...потомци на Пелазгите...Тоа е историска вистина која не може да се негира и игнонира, бидејќи по132

F. Sebastiano Dolci, De Illycae…, pp. XXIII-XXIV.
Antoni by Plutarch, Translated by John Dreyden, London, 1683, p. 27.
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Полибиј, Историје..., IX, 28-35. Спореди кај: Kasimirus Szulc, Geographie der Griech i Romer, Nürnberg, 1792, pp. 584, ppianIIIur., cap., 12.
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A Meillet- A.Vaillant, Le slave commun; Seconde edition revue et argumentee avec te concours de A.
Valliant, Paris, 1965, pp. 13-18.
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Неговото вистинско име е Калуѓер Храбар. Некои автори сметаат дека зад тоа име се крие Климент Охридски.
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стојат релевантни историски факти и сведоштва кои го потврдуваат тој факт.137 Во
Западна Европа, во Франција, Шпанија и на Британските острови се откриени мноштво артефакти си натписи на камени плочи од III- от век п.н.е., со древно македонски (феникиско) фонетско писмо ‘цртици и рески’ и на македонски јазик.138 Колку за илустрација ќе приведеме само два артефакти откриени во Јужна Франција и
Ирска.139 (Делата на тн.Хомер биле пишани само со црти и рецки, значи,руни, Р.И.)

Ази песха тиан лапе.
Јас пресна (топла) пита (сакам) да јадам. (Јадам=лапам, Р.И.)
Еси ту пану апекер а кве.
Сите тука стоиме покорни пред тебе.
Лингвистот Амброзиц на археолошките локалитети на Британските острови
открил мноштво артефакти со натписи од раното бронзено доба (2200 г.п.н.е.) на
кои, исто така, е застапен древномакедонски јазик и писмо. Карактеристично за натписите во овој дел од Европа е тоа што кај тие во северниот дел се пишувани од
лево на десно, а во јужниот дел, по стариот модел- од десно на лево, што значи дека процесот на реформацијата на писмото започнало од север кон југ, што значи од
Британските острови кон Јужна и Југоисточна Европа.140 Еве еден од тие натписи
откриени на археолошките локалитети во Ирска“.

Сакат еста ну ате фака те
Сака(т) сестра ми татко (да ја) води неа“.
Европјаните имале источносредоземно потекло. Тие својата писменост ја
однеле во готова форма- низ Европа немало понатамошен развиток на писмото итн.
Стр. 241: „Светската лингвистичка наука, благодарејќи на архелогијата, денес располага со мноштво артефакти со натписи на кои е содржан венетско- феникискиот, т.е. древномакедонскиот јазик и писмо. Тие стари феникијски траги и сведоштва ги наоѓаме ширум Западна Европа. За најстара култура на тие простори се
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Спореди кај: Љубен Лапе, Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ... Прв дел, 3942 и кај: Ив. Дуйчевъ, Изъ старата българска книжевина, I томъ,София, 1943, 38-39, 43-48, 53, 65-69,
97-98 и 100.
138
(Колку што можам го одбегнувам македонското кое било пелазгиско-Македонија со говори,Р.И.).
139
Види пошироко кај: Antoni Ambrozic, Adieu to Brittanu, Toronto, 1999, pp. 74-77 …
140
Antoni Ambrozic, Adieu to Brittany…, pp. 74-77.
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смета културата ‘Тартешани’,141 која настанала на почетокот од првиот милениум
п.н.е., во денешна Западна Андалузија во Јужна Португалија. Оваа култура се развила на брегот на реката Тартеш, која денес го носи името Гвадалкивир. ‘Тартешанската култура’ свој вистински процут постигнала во периодот меѓу IX-от и
VII-от век п.н.е. Самото име на древната населба Тартешани и на реката Тартеш
имаат типична славофонска основа и облик, со што се посведочува венетско- бригиско- келтско- галско- словенскиот карактер на тие европски простори во најдалечното минато. Силна потврда на тој факт претставува артефактот откриен на локалитетот Тартешани на кој е претставено феникиското древномакедонско фонетско
писмо во неговата оригинална форма. Ова археолошко откритие ни дава одговор на
две многу важни прашања, дека првите жители на Иберискиот полуостров биле Венетите (Феникијците), т.е. Келтите и Галите, како и на територијата на цела Европа, и дека тие први жители со себе го понесле и своето фонетско писмо,142 ‘цртици
и рески’, што било создадено од нивните далечни предци, од венето-феникијците
во нивната татковина Македонија, во градот Феникиј на Епир, денешна Јанина, Беломорска Македонија.143 (Андалуз=а н дал уз: а на дал=дол- уз дол, Р.И.)

Артефакт откриен на археолошкиот локалитет Тартешани во областа Андалузија,
Јужна Португалија, на кое е преставено феникијанското древномакедонско фонетско писмо со кое се служеле Келтите, т.е. Галите на просторите на Шпанија и Португалија во периодот меѓу XII-от и IX- от милениум п.н.е. Самиот изглед на писмото зборува дека се
работи за неговата првобитна форма, која подоцна почнала постепено да се усовршува и
модифицира. (Тартешан=тар тешан, ш=с: Тара; Порту гал=Гал: порт=порта=пората, Р.И.)

Егзатната наука денес располага со голем фонд на доказен материјален откриен на археолошките локалитети на Централна и Западна Европа со кој се потврдува венетско- галско присуство на тие простори уште од времето на младиот па141

Manuel Alberto, Celtic Legacy in Galicia, во: “E-Celtoi, Journal of Interdisciplimnary Celtic Studies”,
Lisabon, 2005, pp. 1005-1035. Види и: Teresa Camito Judice, The Celts in Portugal, 6, Lisabon, 2005, pp.
571- 606.
142
Види пошироко кај: Lisa Cashmore and Sonia R. Zakrzevski, The expression of asymmetry in hand
bo-nes from medieval cementeri at Asyja. Spain, во: “British Association for Biological Anthropology and
Osteoarchaelogiy”, Oxford, 2009, pp. 79-92 и кај: Д-р Петар Поповски, Без Македонија ја нема Европа
..., 382-389.
143
Данскиот научник V. Tomson, врз основа на стари летописи тврди дека Венето- Феникијците древномакедонското фонетско писмо „цртици и рески“ го создале на Крит, во градот Микена, која се
смета за колевка на прочуената „македонска егејска култура“. (Sur la parente de la langue etrusgue,
Copenhagen, 1954. p. 188).Спорди кај: д-р Петар Поповски,Украдена историја..., Том Втори, 148-150.
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леолит (50.000- 10.000 г.п.н.е.). Од особено значење за лингвистичката наука и воопшто за историјата на едделните еднородни народи на тие простори претставуваат
пишаните текстови. Еден таков текст е окриен во областа Галиција (Galicia) на археолшкиот локалитет Botorila-Proviena, во Северозападна Шпанија. Со тој текст,
кој е напишан во бронзениот период (3000-2000 г.п.н.е.) на феникиско древномакедонско посмо ‘цртици и рески’, се зацврстува и фиксира хипотезата за венетскофеникискиот карактер на Европскиот континент во целина во Бронзениот период.
Ако тоа писмо е напишано во тој период, тогаш логично е да се смета дека венетските Феникијци,Келтите, Галите, Етрурците и Парисиите многу милениуми предтоа веќе биле присутни на европските простори како први жители. Карактеристично за овиј текст е тоа што кај него веќе гледаме модифицирани форми на гласовните знаци, на буквите, што укажува на фактот дека првичното феникијско древномакедонско писмо ‘цртици и рески’ било во постојан еволутиен развој, што се
посведочува не само на овој, туку и на многу други текстови на артефакти откриени на европските простори“.
Во топлите периоди Белците талкале низ Европа, а со заладувањето се враќале назад.Токми и затоа тие низ Европа оставиле свои траги: разни наоди и писмо.
Следи наведените поими се во најново време- најстари биле феникијските.

„Фрагмент од поширок текст во голема форма со цел да може подобро да се види
моделот на писмото. Како што може да се забележи, тоа е оригинално феникијско древномакедонско писмо ‘цртици и рецки’, на кое меѓу два и три милениуми пред Христа пишувало населението на цела Европа. Во однос на првобитното венетско- феникијско писмо,
во овој фрагмент забележуваме виден напредок во модификацијата кај одделните знаци“.
Европа не била населена. Во неа се трагало калајот за бронзата- каде имало рудно
богатство за калајот и други руди, таму рудите се копале, а дури подоцна и се топеле итн.
Писмото не можело низ Европа да го развиваат... рударите, затоашто таа била во
дивјаштво,дури во новата ера имало канибализам-тоа таму се носело само во готова форма.
Следи во Европа писменоста немала напредок од тогаш до нова ера...1000 г.н.е. ...

„Ако писмото откриено во областа Галиција во Шпанија го споредиме со
писмото на еден артефакт откриен во 1932 година кај древното село Дупјак, денес
∆ισπλιφα, крај Костурското езеро во Беломорска Македонија, кое е датирано од
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времето на мезолитот-неолитот, односно од VI-от милениум п.н.е.,144 ќе видиме дека е тоа наполно исто. И кај двете писма го среќаваме шифтот ‘ШТ’ со таа разлика
што кај тоа од Шпанија е продолжена средната, а кај Костурско- крајната линија.
Подоцна археолозите направиле споредба со еден текст на плочка најдена на археолошкиот локалитет кај градот Pjachenca, Италија, кој претставува етрурски натпис од III-от век п.н.е. Притоа било утврдено дека и двете писма одговарале едно
на друго.145 Овие примери укажуваат на фактот дека моделот на првото феникијско
древномакедонско феникијско фонетско писмо бил пренесуван во неговата оригинална форма на сите простори на стариот континент, со кој ‘Европа започнала да
пишува’146 “. (Шпанија: Шпан=Спан=с Пан- бог; до пан=пањ: паница=пањца, Р.И.)
За некое писмо да дојде до некој степен, него му требало одреден период на
развиток. Таков немало на Подунавјето...во Македонија..., наследство на Левантот.

„Натпис на плоча најдена на археолошкиот локалитет кај селото Дупјак, крај Костурското езеро, Беломорска Македонија. Писмото е датирано во времето на мезолитотнеолитот, меѓу VII-от и VI-от милениум п.н.е.

Освен на Иберискиот полуостров, на територијата на Португалија и Шпанија, натписи на артефакти со феникијско древно македонско писмо наоѓаме и на
северосточните и северозападните европски простори, во Етрурија (Италија), Галија (Франција), во француската област Бретанија и Атантскиот океан, на Британските острови и Скадинавија. Тоа не е грчко писмо, како што се обидуваат да го прикажат некои неуки и неупатени квази-историчари Англосаксонци, лажејќи ја јавноста
намерно и тенденциозно, туку изворни древномакедонски натписи, со автентичен
венетско- феникијски јазик и писмо. Приложените артефакти говорат дека просветата (писменоста) и културата на широките европски простори продирала од Македонскиот полуостров- Балканот, од древна Македонија, за што силно и несоборливо сведоштво претставуваат артефактите со натписи откриени од страна на Едвард Пиете во пештерата Мас д Азил во Јужна Франција, чии текстови, според едни,
датираат од периодот меѓу XIII-от до XI-от, според други, меѓу XXV-от и XVII-от
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Д-р Георгис Веллас, Кога Европа учела да пишува, во: „Нова Македонија“, (Скопје), од 31.март.1990, 12.
145
Ibid.
146
Ibid.
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милениум п.н.е.147 На еден од тие артефакти јасно стои лигатурата ‘Македонија’,
што претставува своевидно материјално сведоштво и несоборлив аргумент кој јасно кажува дека просветата на европските простори не ја ширеле, ниту Хелени (Грци), ниту Арапи, како што тврди дел од неуката, површна, наивна и тендециозна
западноевропска историографија и наука, туку древните Македонци-Аријевци, нивните еднородни и еднојазични браќа: Антите, Венетите, Келтите, Скитите, Готите
и Галите. Во тие далечни времиња, кога Европа на широко пишувала со древномакедонско феникијско фонетско писмо, што е потврдено со мноштво натписи на артефактим на нејзините простри немало Хелени- Арапи, за кои европските научни
работници со години наназад, со пиетет и восхит пишуваат славопејќи и памфлети,
славејќи ја, наводната, ‘хеленска просвета и култура’, за која се тврди дека ‘ја просветила Европа’, без каква и да е научна поткрепа и верификација, негирајќи си го
со тоа својот ариевски идентитет. Велиме ‘својот’, бидејќи во вените на современите Европејци, кај сите народи без исклучок, тече македонска ариевска крв. Тоа во
50-те години од минатиот век го потврди и проучениот англиски научник проф.
Richard Haldene, кој врз основа на свои продлабочени научни истражувања во археолошката и лингвистичката наука, јасно и недвосмислено укажа на фактот, дека
‘културата на Британските острови почива на културата на словенските народи на Балканот’. Значи- не на културата на Хелените- Арапи, со која илизија и заблуда е преплавена западната историска литература, туку на изворната словенска
ариевска култура. Негирајќи ги и отфрлајќи ги како лажни и неосновани сите поставки и хипотези со кои се тврди дека, наводно, ‘Грција е колевка на просветата и
културата’, Haldene дава дури и една друга многу појасна дефиниција, тврдејќи
дека во тој поглед на просветата и културата ‘Британските острови претставуваат колонија на Југославија’.148 Овој популарен англиски научник со оваа своја
хипотеза, што се темели врз материјални археолошки сведоштва и паралели, и зададе тежок удар, како на грчката, така и на западната историографија и наука, кои
наивно, без релевантни научни аргуменатации и поткрепа, форсираат и слават една
за сметка на друга нација, во конкретниот случај хеленската- арапската нација на
која ñ се припишуваат сите заслуги за, наводен, ‘културен прогрес на Европа’ “.
Подунавјето со Црноморието и Егејското Море му припаѓале на Левантот.
Стр. 253: „Антимакедонските научници, произволни и приземни хипотези
на некои германски учени и на сите други прекројувачи на историјата, речиси, постојано се демантираат од страна на современата научна мисла, бидејќи конечно и
дефинитивно е сфатено дека доскоро таа мисла беше заложник на грчкиот романтизам и на прогрчки наклонети автори на Западот, кои слепо и наивно, понекогаш и
тенденциозно, ги подржуваа грчките измислици и фалсификати. Борза, пак, смета
дека искривувањето на историјата е последица на ‘целосно непознавање на ствар-
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Prof. Richard Halden, The Causes of Evolution, London, 1932. Види и: M. Jean Piveteau, A propos de
Glozel, во: “Revue”, Paris, I maj 1928, pp. 152-174; Милош Црњански, Вендски траг у Британији..., 89 и кај: Реља Новаковиќ, Непознати Црњански..., 16-17.
148
Jaegueta Hawkes, Prehistoric Britain, publishing agreement, Cembridge, 10 August 1942. Од истиот
автор и: Prehistoric Britain (with Chistopher Hawkes), Cembridge, 1944 и: The Shell Guide to British
Archeology in 1986 died in 1966, London. 1998. Спореди кај: Д-р Петар Поповски, Без Македонија ја
нема Европа..., 57-62.
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ните прилики во преткласичниот и класичниот период’.149 Најсилен релевантен доказен материјал ни даваат паралелите во областа на изворната материјална култура
на Македонскиот полуостров и Британските острови, на пример, во праисторискиот период силно го подвлекува ирскиот археолог проф. Aleksander Macalister. Потпирајќи се врз своите научни истражувања во археолошката област, дошол до заклучок дека метропола на таа култура во праисторијата, од каде се ширеле умeтничките вредности од древните Анти и Венети во Западна Европа, бил локалитетот
Винча,150 во Србија.151 Врз основа на своите согледувања, верува дека ‘постои длабока старост на врските меѓу Британските острови и Балканот’. Според него,
‘во историјата на Британските острови постои, не само еден Венетски, туку и
еден Илирски супстрат’,152 што значи од две еднородни гранки кои му припаѓале
на балканскиот древномакедонски супстрат. Надополнувајќи ја таа своја хипотеза
со нови сознанија, укажува на податокот дека кај населението од Западна Европа,
особено на островите, во праисторискиот период доминира Венетско-Келтскиот
супстрат.153 Ваква хипотеза застапува и проф. Новотни. Тој прв меѓу етнолозите
установил дека освен венетско- келтскиот на Британските острови од најстаро време бил присутен и илирскиот супстрат. Таа жива илирска врска на праисториската
уметност ја признава и археологот Jacquetta Hawkes, како и познатиот авторитет во
англиската археологија, нејзиниот бивш сопруг, проф. Chrystopher Hawkes. При
своите истражувања установил дека тие три супстрата: венетскиот, келтскиот и
илирскиот од најстари праисториски времиња биле присутни на Британските острови.154 Српскиот историчар Новаковиќ, повикувајќи се на Jaquetta Hawkes, константира дека ‘од секогаш постоела праисториска култура помеѓу Балканот и
Британските острови’.155Сите овие англиски истражувачи, вклучувајќи го и индискиот научник, проф. Stuart Piggott, стојат на становиштедека на Британските острови постојат праисториски венетско-келтско-илирски траги со кои се потврдува нивното далечно присуство на просторите на овој дел од стариот континент.156 Постојат паралели кај археолошките наоди, открил директни врски меѓу Англија и градот
Микена на Крит, по што дошол до заклучок дека се работи за една иста цивилизација која од Јужните мориња далеку во праисторијата почнале да се движи кон север и запад, освојувајќи ја цела Европа. Таа цивилизација, според него, освен во
областа на топонимијата, со себе ги носела и сите свои културни вредности.157 Тие
врски имаат и свое литаратурно минато, кое, всушност, не е ново, бидејќи зад него
стојат неколку столетија. Луѓето од провинцијата Moumoutshire во средновековни149
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от период на Англија се нарекувале Ventladers, т.е. Ventlandijani (Венети), а ВелсVenedotia. Една голема провинција во Англија се нарекува Perwenddwlad, што е
чисто словенска конструкција. Овие примери, вели Piggott, претставуваат солидна
поткрепа на хипотезата дека културата во земјите од Западна Европа влече корен
од Југоисточните мориња, од Балканот,158 но не од арапска Грција, туку од древна
ариевска Македонија. (Велс=Велес, Р.И.)
Освен во Англија, во историската наука има цела една плеада учени од разни краишта на стариот континент, кои ослободени од идеолошки и други предрасуди, ја застапуваа тезата за античко-венетскиот карактер на Европа од најдалечните праисториски времиња. Таа своја хипотеза ја изградиле врз основа на продлабочени научни истражувања, применувајќи ги сите научни дисциплини, особено
антропологијата, генетологијата, етнологијата, лингвистиката и археологијата. Како резултат на таквиот пристап, науката денес успешно расфетлува многу темни
периоди и прашања од историјата на одделни народи и на континентот во целина.
Поткрепувајќи ја хипотезата на англиските учени за венетскиот карактер на Западна Европа, полскиот научник Jan Kolar констатира: ‘...Вендо- Словените од најдалечно време,многу столетија пред Римјаните, ги населувале европските простори, не само Западна Европа- Горна Италија, Ломбардија, Реција, Баварија,
Норикум, Бретања и Балканот... туку пошироко- Азија и Мала Азија... Хелените на историска сцена се јавиле многу милениуми подоцна од Вендо- Словените...’159 (Вендо- Словени=Вендо- Склавини, Р.И.)
Во овој фрагмент Colar ни дава јасна претстава за тоа кои сè територии древномакедонските венетско- словенски племиња ги населувале европските простори
во најдалечното минато, подвекувајќи дека Хелените на историска сцена се јавиле
многи милениуми подоцна, со што ги демантира сите автори кои во своите дела ñ
даваат примат на оваа арапска нација, претставувајќи ја како најстара цивилизација
на европскиот континент. Ова Colar го кажува не без причина, зашто голем дел од
западноевропската историографија, величејќи го хеленскиот пиратски етнос, е преполна со измислици, кованици и фалсификати, обидувајќи се да ‘докаже’, дека, наводно, со Хелените започнал животот на нашата планета. На тие и таквитен тенденции и заблуди, најилустративен одговор дава италијанскиот научник Devoto. Овој
плоден историчар енергично ја отфрла хипотезата со која од неупатени и неуки прохеленски наклонети автори- Англосаксонци, се тврди дека Хелените- Арапите на
Европа ñ дале и писменост и култура и дека поради тоа треба да им се припишат
сите заслуги за, наводниот, сеопшт просветен и културен прогрес на стариот континентн. Демантирајќи ги таквите произволни и наивни тврдења, пишува: ‘...Венетите, а не Хелените, беа носители на големата култура во Европа…Венетите ја
донесле писменоста на европското тло, врз чии основи подоцна била создадена
латиницата... Венетите и Словените...тие два, навидум, различни ентитета, се
еден и ист народ, со ист јазик и со иста култура и обичаи...’160
Ваквото резонирање од Devoto почива на цврсти основи. Трагајќи за аргументи што ќе го потврдат венетското потекло на Етрурците, кои од најстаро време ја
158
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населувале територијата на Етрурија (Италија), овој плоден истражувач дошол до
сознанија дека Венетите се прото- Словени од кои подоцна се изведиле мноштво
еднородни народи, чии потомци денес ја населуваат цела Европа. Првата татковина
на Венетите, според него, го зафаќала просторот на Источна Европа, чии граници
се движеле од реката Урал на исток, кон Скадинавија на север и Алпите со Балканот на југ. Од тие простори во прастаро време почнале да се движат кон Средна, Западна и Југозападна Европа.161 Истражувајќи установил дека ‘Италија е богата со
етимолошки зборови во традиционална смисла на тој поим’. Во јазикот меѓу Тиренците (Етрурците) сеуште биле во употреба протословенските зборови ‘agoda’ (јагода), ‘mezdra’, ‘mezhreven’ (месо, масно ткиво), за кои вели дека се среќавало во
јазикот и кај сите други народи на север. Од тоа извлекува заклучок дека се работи
за една иста протословенска цивилизација162 која според него, е распространа на
целиот европски континент.
Силна потврда на хипотезата од етнологот Devoto за протословенскиот карактер на Европа, наоѓаме во неколку студии посветени на историјата на француската област Бретанја. Познатиот бретански научник Francois Manet, кој во средината од XIX век бил директор на Институтот по историја во Saint Malo, според стари летописи и преданија, како и според јазикот, во кој се задржале стари бригисковенетски зборови, вклучувајќи ја и топонимијата, во 1834 година укажува на податокот дека жителите на неговата земја, како и на Ирска, Шкотска и Британија (Англија), кои себе си се сметаат за потомци на древните Келти, ‘потекнувале од балканската племенска група Бриги’, по кои Бретанја и Британија го добиле своето име. Според него, Бригите во Арморик163 дошле од исток, од Голема Бригија’,164 од истоимената област во Мала Азија, создадена од македонските Бриги по
миграцијата од Македонскиот полуостров- Балканот на тие простори во времето на
младиот палеолит.165Навлегувајќи подлабоко во генезата на Бригите,Manet укажува
на можноста дека дет од таа популација на атлантските простори дошла од Галија
во Мала Азија или од Галија во Бесарабија,166подоцна позната под името ‘Галичка
Русија’,167 но и од Галиција на Иберискиот полуостров. Ништо чудно и ништо необично...Тврдењето од Manet за тоа, дека Бретонците имаат бригиско потекло, своја сигурна поткрепа ноаѓа и во древната поезија на Бретанја, во која се опева и слави името на Александар III Македоински. Во една песна жителите на таа земја се
слават себе си како потомци на Александар и Помпеј, нарекувајќи ги овие древно161
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македонски великани ‘мои славни претци’168 Не без основа, бидејќи и двајцата
имале бригиско потекло, на кое со гордост се повикуваат и Велсшаните на Британските острови.169 Имајќи го сето тоа во вид, се наметнува прашањето: Врз која
основа и врз кои аргументи грчката романтичарска наука и прехеленски налонетата
западна историографија тврдат дека, наводно, Хелените- Арапи ја описмените и култивирале ариевска Европа..?“.(Арапскиот бил сличен на еладскиот- коински, Р.И.)
Само како Бриги- Келти со бригиска писменост итн., и како македонски колонисти- такви биле колонизирани и со Бриги не само во Русија и низ цела Европа.
Македонците биле колонизрани од Епир, во Русија и со Готите во Европа ...
Меѓутоа, преселбите продолжиле за време на Римската Империја.Војни преселби имало со Јустинијан I; како и потоа. Пак, од Исламот се бегало низ Европа ...
„Присуството на Бригите на западните европски простори е посведочено и
со мноштво натписи на камени плочи од праисторијата, кои како трајно сведиштво
денес се чуваат во музеите по цела Европа. Само на просторите на Северна и Јужна
Франција се најдени 60 натписи вклесани на камен кои потекнуваат од III-от век
п.н.е.170 Натписите се напишани на древномакедонски јазик и со феникијско древномакедонски писмо, во нешто помодифицирана форма. Во натписите се опишани
настани кои кај анонимните автори останале во сеќавање или им оставиле посебен
впечаток. Особено важно е тоа што тие текстови се содржани зборови кои и денес,
во ова наше време, ги наоѓаме во современиот македонски јазик или во јазикот кај
другите словенски народи. На пример зборовите: сега, после, цело, косо, остана,
наклони, коњи, тако (така), мокро, полета итн. итн. Овие, несомнено, аргументирано сведоштва јасно говорат дека тие пишани траги ги оставиле древни Македонци,
во западноевропската историографија познати како Венети, Бриги, Келти и Гали,
кои иако повеќе милениуми се оттргнале од своето матично ткиво, од древна Македонија, сепак, во целост ги задржале особеностите на својот првобитен мајчин македонски јазик. Еве два натписи, од кои едниот од откриен во Северна, а другиот во
Јужна Франција, познати како ‘галски натписи’, во кои совршено јасно се идентифукува древниот македонски јазик и писмо ‘цртици и рески’.

Ој рит тако косо ис кони ост.
Колата се заврте така косо,
што останаа само коњите.

168
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Луге, стапих споени, тада, сатоа лунаи.
Луѓе, станете (бидете) споени, во саатот
(времето) на полна месечина.
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И на двата натписи го гледаме истото древномакедонско (феникјско) писмо,
со нијанса разлика, што упатува на заклучокот дека првобитниот венетско- феникијски модел во употреба на просторите на цела Западна Европа. Некои неупатени
автори-Англосаксонци, т.е. ‘лингвисти’,наивно и под силно влијание на грчката романтичарска наука, го нарекуваат ‘хеленско’, што зборува за нивната некритичност, сугестивност, неукост и академски примитивизам. Натписите совршено јасно
говорат дека кај нив нема ништо хеленско (грчко). Кај сите, што досега се откриени, без исклучок, фигурираат типични славофонски, т.е. древномакедонски зборови
кои се содржат и во современиот македонски јазик.
Кога ќе се проанализираат натписите на артефактите, на разните споменици
и на епитафите, со кои денес располага архелошката наука, совршено јасно се гледа
дека венетско- феникјското древномакедонско писмо ‘цртици и рески’ постојано се
усовршувало и надградувало. Како што видовме во претхподниот текст, тоа го потврдуваат натписите најдени на археолошките локалитети во Португалија, Шпанија, Франција, во областа Бретанја и на Британските острови. Особено важен пример за тоа претставува и натписот на еден артефакт најден на археолошкиот локалитет Градешница кај Враца, денес во Бугарија, за кој археолзите процениле дека
потекнува од 5862 година п.н.е. Ако тој текст, кој е напишан пред скоро осум милениуми го споредиме со современото словенско, познато како ‘Кирилично писмо’,
ќе се види дека тоа во сите лексички форми и сегменти е наполно исто со современото словенско писмо. Со тој артефакт наполно се демантира и отфрла како неоснована хипотезата со која се тврди дека Константин Кирил Солунски ја составил
словенската азбука. Всушност, писменоста кај македонската цивилизација не почнала во IX- от век, како што се обидува да не убеди туѓата пропаганда и идеологија, туку многу милениуми пред Христа. Неа, како што видовме понапред, ја создале Венетите, кои поради тоа што го измислиле писмото, биле наречени ‘Феникијци’, според древномакедонскиот збор ‘фен’, што значи ‘глас’, ‘буква’, ‘знак’.
Тоа писмо на македонските етнички простори, засега, е посведочено во XI-от милениум п.н.е. Велиме засега, бидејќи постојат основни сознанија дека македонската
територија крие драгоцени археолошки материјал, до кој во блиска или во не толку
далечна иднина се очекува да дојде археолошката наука, што ќе овозможи да се
разјаснат и расфетлат и многу други нејасни прашања од исклучително значење за
историјата на македонскиот народ, но и за сите други европски ариевски народи“.
Бидејќи натписот кај Градешница кај Враца(Бугарија)бил од5862г.п.н.е. енаполно ист со современото словенско писмо, Словените како народ биле лага.

„Артефакт откриен на археолошкиот локалитет Градешница, кај Враца, денес во
Бугарија. Археолозите процениле дека потекнува од 5862 година п.н.е. Лексичките форми
на овој материјален документ се наполно исти со современото македонско фонетско писмо, што зборува за степенот на нивниот еволутивен развој, но и за континуитет што постел во областа на писмената традиција од древните (антички) венето-феникијци, со современите Македонци.
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Во многу авторски дела од познати историографи и учени, чии истражувачки афинитети продираат длабоко во праисторијата, среќаваме зачудувачки податоци, за кои не можеме да си претпоставиме дека се случиле во стварноста. Всушност, во тие истражувачки досиеја, кои почиваат на археолошки, антрополошки и лингвистички наоди и откритија, наоѓаме импресивни материјални сведоштва со кои
се надополнува мозаикот на богатата историја на македонскиот народ. Кај мноштво
автори истражувачи го среќаваме податокот дека Венетите предводени од Етрур,
по кој подоцна го добиле името Етрурци, уште во младиот палеолит ја освоиле територијата на Италија, на чии простори во прво време подигнале неколку градови,
меѓу кои: Рим, Венеција, Винченца, Миланово и Ново Поле, денешен Неапол (Neaново, pol-поле). Италијанскиот научник Fratelli Bocca раководејќи се од резултатите што ги добил при своите истражувања во антрополошко- лингвистичката област
установил дека ‘Лигурците (Етрурците, б.н.) и Пелазгите биле од иста раса и први
жители на Италија’.171 ...во Етрурија...своие писмо ‘цртици и рески’...Во пишаните
извори на Италија среќаваме мноштво артефакти на кои е испишано првобитното
венетско-фенијско писмо, преку кое го откриваме патот по кој се движеле Венетите
Етрурците/кон/Западна/Европа.

ЖВУТ ШР ЛОН
МА КИГЕЅС ФБ
Венетско (Феникјско) писмо. Овој вид писмо е откриено на повеќе археолошки локалитети во Северна Етрурија (Италија) и Падската долина, за кое постојат сознаниија дека
потекнува од времето на доцниот палеолит (40.000- 10.000 г.п.н.е.).

Етрурско писмо. На овој артефакт, откриен во Северна Етрурија (Италија), јасно се
забележува дека тоа писмо е во нешто помодофицирана форма во однос на претходното,
што значи дека тоа постојано се усовршувало и упростувало. Археолозите утврдиле дека
потекнува од времето на епипалеолитот (8000- 5000 г.п.н.е.)“.

Бидејќи Етрурците, според авторите, имале балканско- малоазиско потекло,
тие како народ не можел да бидат други, туку истоветни со истиот народ кој живеле на Балканот и Мала Азија. Народот бил пелазгиски, со ист јазик и исто писмо.
Стр. 615: „Со овој фрагмент се потврдува податокот дека Бригите освен Северна ја населувале и Јужна Македонија, кои во одделни реони биле нарекувани со
различни имиња, а, всушност, сите тие биле потомци на Антите. Тие Бриги ñ припаѓале на јужната илирска група, во наративните извори позната како Illyrii proprie
dicti. Тие не се иселиле целосно од Балканот, како што тврдат некои неупатени автори, туку само дел од нив и тоа во периодот меѓу 50-от и 40-от милениум п.н.е., за
што сведочат артефактите откриени на реката Урал во Русија.172 Во мезолитот
171

Fratelli Bocco, Arii e Italica, Ed., Torino, Milano, Roma, Firenze, 1898. pp. 13-14 and 15- 26. Спореди
кај: Josip Skulj, Etruscan, Veneti and Slovenians. A. Genetic Prespective, Toronto-Canada, 2005, pp. 4-22.
172
Види пошироко кај: L.N. Morgunova, The Neolitic and Aneolitic epochs on the south od the foreststeppe of the Volga-Ural area, Orenburg, 1995 кај: Va. N. Nerpert, The most ancient cattle-breeding in the
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(20.000-10.000 г.п.н.е.) Бригите се среќаваат во француската област Бретанја на
Атлантикот и на Британските острови. Силна потврда на овој факт наоѓаме во неколку студии посветени на историјата на Бретанија. Познатиот бретански научник
Fransoa Manet, според стари летописи и преданија, во 1834 година укажува на податокот дека жителите на неговата земја, како и на Ирска, Шкотска и Британија
(Англија), кои себе се сметаат за потомци на древните Келти, ‘потекнувале од балканската племенска група Бриги’, по кои Бретанја и Британија го добиле своето име. Според него, ‘Бригите во Аморик (првото име на Бретанја, б.н.) дошле од
исток, од Галија’.173 Од истоимената област во Мала Азија или од Галија во Молдавија, подоцна позната под името ‘Галичка Русија’.174Ваквото тврдење своја сигурна
поткрепа наоѓа и во древната поезија на оваа земја, во која се опева и слави името
на Александар III Македонски. Во една песна Бретаните се слават себеси како потомци на Александар и Помпеј, нарекувајќи ги ‘наши славни предци.175 За сомничавите звучи неверојатно, но за Бретаните- вистинито. И понатаму, во периодот меѓу 1193 и 1187 година п.н.е., во античките извори Бригите се јавуваат како воена
формација која од Македонија отишла во Азија со цел да им помогне на своите родени браќа, на Фригите, т.е. Антите и Венетите176 за одбрана на градот Троја.177 По
војната тие го основале градот Гордион, по името на својот племенски водач, кој
станал центар на културата, уметноста и трговијата во Мала Азија. Етимологијата
на коренот на овој збор ‘горд’ е чисто венетско-древномакедонска (словенска), што
значи ‘горделив’- ‘одважен’. Веста за учеството на Бригите (Фригите) во големата
Тројанска војна го посведочува и славниот Македонец Хомер.178 Тој пишува: ‘...
Кралевите на Македонските племиња, на Бригите, Пеоните и Пелагонците со своите соплеменици се бореа кај Троја во две-илјадите години...’179“.
Бидејќи Херодот за Бригија и нејзината историја ништо не запишал, на идните генерации им престои тоа да го дополнат- да не се изуми, Пелагонија центар.

Volga-Ural, Moskow, 1974 и кај: L.N. Morgunova & A.Yu.Kravisov, The memorials of the ancient Yama
culture on the Ilek river, Ekaterinburg, 1994.
173
L’Histoire de la Pettite-Bretagne. Ou Bretagne-Armorique, Volume 2, Paris, 1923. Спореди во: Histoire des ducs de Bretagne. Dissertation historiwue sur I’origine des Bretonssur leur etablissement dans
L’Amorique et sur leur premiers, Paris, Rollin et fils, Libraire, 1739 и кај: J. Cornette, Histoire de la Bretagne et des Bretons, 2 tomes, Seuil, Paris, 2005, pp. 712-725.
174
ЧертаковÍ, Описание воŸнì вел. Кн. СвÔтослава Игоревича, Москва, 1843, 179. Види и: ВенелинÍ, Влахоболгарск® или дакославÔнск® грамотì, С. ПетербургÍ, 1840, 15. Пошироко кај: Д-р Петар
Поповски. Мијаците потомци на Античките Македонци и прастари жители..., 173-174.
175
Песната гласи:
„Ех! Што ми е гајле,
во земјата која не родила.
за оние големи удари на мечот
Еве го ова што го сакам,
кои ги замавнуваа на далеку
ова кое сакам
Александар и Помпеј..?
да го познавам,
Се она кое се случило
и ова кое секогаш
меѓу моите славни предци,
се појавува многу храбро“
J. Cornette, Histoire de la Bretagne et des Bretons, 2 tomes, Seuil, Paris, 2005, pp. 712-725. Види пошироко кај: Д-р Петар Поповски, Без Македонија ја нема Европа..., 111-112.(Непознати Мијаци,Р.И)
176
(Следи само: Анти=Анти, Венети=Венети. Бриги=Бриги и Пеонци=Пеонци, а без Мијаци, Р.И.)
177
Strabo., XIV, 68. (Ематија но не Македонија: Емат=е мат- и; Македон=мак дон, Р.И.)
178
(Па Хомер непостоел. И затоа тој не можел да биде било каков Македонец- без Македонци, Р.И.)
179
Хомер Илијада, препев: Михаил Д. Петрушевски, Скопје, 1982, В 810- В 920. (Препев, Р.И.)
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Стр. 623 „Венетите, по еднородните Анти, се најстар народ во Европа и Азија. Како засебен етнос се споменуваат во Хомеровата ‘Илијада’ како ‘сојузници на
Троја’ и ‘жители на малоазиската област Пафлагонија’. Подоцна, во V-от век п.н.е.,
името Венети, се јавува под формата ‘Енети’. Херодот ги опишува како ‘балкански
народ’, претставувајќи ја истовремено и нивната престолнина Енеја, која во одделни антички наративни и епиграфски извори се среќава и под името: Венета, Венеа,
Енета, Хенеа, Аенеа, што се наоѓа јужно од Олимп, во македонската беломорска
област Тесалија, каде што истекува и реката Венетија, како притока на Бистрица.
На неколку места во својата ‘Историја’ вели дека ‘Венетите се илирско племе’, кои
името го добиле по богот на сонцето Илиј, како негови поклоници. Во историската
наука Венетите се претставени како Прасловени како што, иста така, се претставени Антите. Во IV век п.н.е.,Венетите ги споменува и латинскиот историчар Руфиус,
за кои вели дека ‘претставувале составен дел... и главна сила во војската на Александар Македонски’. Многу подоцна, во I-от век од н.е., Плиниус (постариот) соопштува дека во негово време ‘Венетите ги населувале областите дури до реката Висла’, во Западна Европа, а во II-от од н.е., Тацитус, пак, укажува на податокот дека
‘Венетите ја населувале централна Европа’ и дека ‘биле многу вешти во војувањето
и градежништвото’. Венетската етничка група била една од најбројните етногени
групи кои ги родила протословенската цивилизација со голема дарба за интезивна
работа. Уште во времето на мезолитот од оваа етничка група, која во одделните извори се среќава под различни називи, како: Венди, Винди, Виндони, Вандали, Енети, Енеи, Хенеи итн. се изделиле мноштво гранки од кои најпознати се Феникијци,
Бриги, Келти, Гали, Готи, Јонци, Милци, Егени, Етрурци, Лутеки, Германи, Дани,
Норви, Сведи, Фини, Баски, Спани, Британи и други. Престолнината на ВенетитеФеникијците бил градот Феникиј (Феникин), денешна Јанина на Епир, а на Келтите
-Келта, подоцна позната како Келтија, денешна Кавала, североисточно од Солун.
Овие еднородни племенски групи зборувале на единствен прото(в)индоевропски
(венетски) односно палеопелазгиски јазик и имале иста писмениост. Глосолошките
елементи на тој јазик не можеле да се изведат ниту од хеленскиот, ниту од јазикот
на кој и да е друг етнос, туку единствено од (в)индоевропскиот (венетско-европскиот) јазик. Тој претставува посебен глосолошки (глоса- збор) супстрат што има
чисто пелазгиско-протословенско потекло.Според античките наративни извори, таа
племенска група се одликувала со високи интелектуални и творечки способности,
чии плодови го препородиле праисторискиот свет. Венетите го измислиле гласовното писмо ‘цртици и рески’, по што биле наречени ‘Феникијци’, според древномакедонскиот збор ‘фен’ што значи глас, буква, збор. Со тоа писмо се служеле сите
пелазгиско-протословенски народи каде и да живееле, на Балканот, во Средна и Западна Европа, во Азија и Медитеранот, за што постојат и документирани сведоштва. Тоа исто писмо било користено и во Египет во време на владеењето на македонската царска династија Птоломеи, кое се среќава на ‘Каменот од Розета’, од 196
година п.н.е., кој денес се чува во Британскиот музеј во Лондон“. (Глос=глас, Р.И.)
Никакогаш Антите и Венетите не биле Словени- никако Прасловени... Вакво
нешто во историјата не било познато.Ова е дело на тн.словенски автори од XIX век.
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„Древномакедонското писмо споредено со современиот македонски јазик. Формата
на ова писмо е утврдена врз основа на натписи на над 160 надгробни плочи и други споменици кои датираат од времето на мезолитот (20.000-10.000 г.п.н.е.) и неолитот (10.000-3000
г.п.н.е. Како што се гледа, помеѓу овие писма постои голема сличност и блискост, што зборува за континуитетот на писменоста помеѓу древните и современите Македонци. Во времето на Александар III Македонски, како што јазикот, наречен ‘Коине’ (Конец) добил еден
вид есперанто форма, така било и со писмото. Во македонското писмо биле внесени елементи од санкритското и египетското писмо“.
Белците биле еден ист народ со еден ист јазик. Пак, коине не бил јазик на еден народ, раса=народ=јазик, туку дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Ова било поради тоа што во Египет и Месопотамија живееле две раси: Сумерите како Белци (Пелазги)
имале закосени очи, што важело и за Египќаните, како што се денес Берберите- тие како
сточари го добиле името Бербери=Барбари, што нема ништо заедничко со поим за народ.
Црнците (Семитите) биле канибалисти, се обрежувале- се обрежуваат девојки итн.
Во Месопотамија се пишело одвоено, па заедничко и се дошло до заеднички јазик,
кај авторот стои есперанто: арамејски, староегипетски, новоперсиски и коине=кои (кој) не.
Меѓутоа, Македонците си пишеле понатаму на своето писмо. Според Гриневич, во
Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот од Розета имало истио знаци со исти значење.
Ова говори дека дека во Русија, Подунавјето, на Балканот и Македонците биле еден те ист
народ со еден те ист јазик и со едни те исти знаци за пишувања кои имаат едни те исти значења. А токму ова било повод македонските автори, со почетниот материјал на Гриневич,
да се зафатат со разоткривање на сите писмени знаци, кои се читаат со битолски говор ...

„Каменот од розета. Овој драгоцен материјален документ на кој е преставено древното македонско писмо, познато како демотско, претставува декрет издаден од страна на
свештрниците, во кој се величи името на египоетскиот цар-фараон Птоломеј V Епифан, по
повод на годишнаната од крунисувањето (196 г.п.н.е.)“. (Само крал-фараон, Р.И.)

Стр. 638: „Подоцна, во бронзениот период (3000-2000 г.п.н.е.), по колонизацијата на македонските миграциони маси, на Венетите и на нивните гранки Бригите, Скитите, Келтите и Галите на Средна, Западна и Југозападна Европа, на тие простори биле создадени пет општествени заедници на кои го носеле името на етничката група од која потекнувале нејзините припадници. Меѓу првите на територи-
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јата на денешна Австрија, Швајцарија, Северна Италија и Баварија била основана
општествена заедница под имети ‘Венетска Република’. По оваа заедница следеле
‘Галија’ на територијата на денешна Франција, ‘Венетија’ во областа Бретанја,
‘Скитија’ во Северна Ирска, во средините векови преименувана во ‘Скотија’ (Scotia) и ‘Келтика’ на територијата на Шпанија и Португалија. Сите тие заедници,
вклучувајќи ги и Британските острови биле населени со Венети…“.(скот=скот,Р.И)
Стр. 644: „Аргументите со кои се докажува еднородниот карактер на европските ариевски народи, дека сите тие влечат корен од балканските Пелазги- Протословени, поодредено кажано од древните Македонци, од Антите, Венетите, Скитите, Келтите, Готите180 и Галите, се големи и несоборливи. За тоа прашање постои
огромен доказен материјал што ни го нуди археологијата, генетологијата, лингвистиката и топонимијата. Археолошките истражувања на европското тло, чии зачетоци датираат од втората половина на XIX-от век и траат до нашите дни, исфрлија
на површина драгоцен материјал со кој се расфетлува ова многу важно прашање за
науката. Досегашните резултати добиени во истражувачката дејност на неколку
стотини археолошки локалиети на европските простори јасно и недвосмислено укажуваат на фактот дека венетските Келти се главна компонента во етногенезата на
европските народи. Почнувајќи од археолошкиот локалитет Вардарски Рид во Македонија, Карабурма кај Белград во Србија, Гласинац во Босна, Hradist (Градиште)
во Полска, Stradonic во Чешка, Halstatt во Швајцарија и Австрија, La Tena, Stone,
Teiron и Vix Grave, во Франција, Klein Aspergle и Saar во Западна Германија, Tagus,
Douro, Soria, Evro, Zaragoza и Teruel во Шпанија и Португалија, до Aberdeen’s
Mither Kirk, Iron Age, Trinovanters, Silures, Cornovii, Selgovae и Atlantic Bronze Age
во Англија, Navan Ford (Armagh), Tara (Maeath) и Dun Ailine (Kilfare), во Ирска и
Aberdeen во Шкотска, на сите тие локалитети се откриени големи гробници чии
скелети имаат келтско потекло, дека и припаѓаат на пелазгиската-протословенска
венетско- келтска цивилизација. И не само скелетите. Келтско потекло имаат и гробните прилози откриени во тумулите и некрополите на тие локалитети. Факт со кој
се потврдува хипотезата дека во вените на европските народи тече една единствена крв- пелазгиско- протословенска, во науката третирана како венетско-келтска,
т.е. древно- македонска. Не случајно и не без причина англискиот научник Richard
Haldane уште во 30-те години од XX-от век гласно укажа на податокот дека ‘културата на Британските острови лежи врз основите на културата на словенските народи на Балканот’ и дека ‘во тој поглед Англија претставува колонија
на Југославија’.181 На овој знаменет професор не му било сеедно како ќе ја дефинира културата на Британските острови, за која утврдил дека свои корени влече од
Јужниот Балкан, меѓутоа во интерес на егзактната наука, го промовирал она што не
можел да го игнонира како релевантен факт.182 Ваквите сознанија на Haldene ги потврдува и еден друг англиски научник- John Koch. Проучувајќи ги археолошките
наоди отриени на европските простори, утврдил дека предметите што потекнуваат
од археолошките локалитети на Англија и Ирска, изработени од керамика и бронза,
180

(Готите биле Монголи-тие биле ниски,темни,со дебело влакно на косата,коњари дури вгроб,Р.И.)
Prof. Richard Halden, The Causes of Evolution, London, 1932. Спореди кај: Милош Црњански, Вендски трагови у Британији, во: „НИН“, бр. 55. 56 и 57 (Београд), 1990, 29-32, 8-9 и кај: Реља Новаковиќ, Непознати Црњански. Древни Срби на британском тлу, Београд, 2000. 25.
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имале исти и многу блиски мотиви и паралели со предметите отриени на другите
европски простори, меѓу кои и со гробните прилози најдени на Исланд.183 Несомнено податок со кој се зацврснува хипотезата дека културата, не само на Источна,
туку и на Западна Европа, свои корени влече од Македонискиот полуостров, од Балканот. А тоа експлицитно ја потврдува констатацијата дека на стариот континент
суштествува еднородното ариевско население, чии предци во времето на младиот
палеолит биле и еднојазични“. (Стр. 647, Р.И.)
Еднојазични биле во старата и новата ера, а како Христијани се одродиле со
службени повеќерасни христијански јазици: коине, латински, Франков...германски.
Стр. 648: „Прв и непобитен аргумент со кој се потврдува генетската врска на
древните со современите Македонци претставува јазикот. Денес македонскиот народ располага со над 3.000 зборови изведени од натписите на над 250 праисториски
споменици, претежно надгробни плочи, кои се содржеле во ономастиконот на древните Македонци, но кон, исто така, во иста лексичка форма со значење се содржат
и во современиот македонски ономастикон. Од истите споменици и од наративните
и епиграфските извори се изведени над 360 лични имиња и патроними кои се исти
или слични со современите македонски лични имиња. Освен тоа, во Хомеровата
‘Илијада’ има над 40.000 античко- венетски глоси, т.е. древномакедонски глоси
(зборови), кои се наполно идентични со современиот македонски јазик. Тоа е огромен јазичен фонд со кој македонскиот народ ја докажува својата родовска врска со
неговите најдалечни предци. Во многу светски познати енциколопедии стои напишано дека ‘врз основа на древниот македонски јазик на Балканот настанале
јазиците на сите словенски народи’.184 Рускиот летописец Јеремиј Русо уште на
почетокот од VII век185 напишал дека ‘Русите, т.е. Московитите потекнуваат од
Античките Македонци и дека го зборуваат јазикот на балканските Македонци’186 Изнесените податоци и сведоштва аргументирано говорат, дека јазикот, како
цивилизациски феномен, на кој на просторите на етничка Македонија се зборува во
континуитет од праистиријата до нашите дни, ги демантира сите хипотези на приврзаниците на антимакединизмот, со кои се негираат живите врски на македонскиот народ со своите далечни предци, со Пелазгите- Протословени.
Друг несоборлив аргумент со кој се докажува праисторискиот древномакедонски ген, претставува писмото, познато под името ‘цртици и рески’. Ако тоа венетско-феникијско, т.е. древномакедонско писмо, кое на македонските етнички
простори датира меѓу 13-от и 11-от милениум п.н.е., го споредиме со современото
македонско писмо, ќе се види дека е тоа наполно исто, т.е. идентично. На артефактите откриен на археолошкиот локалитет Градешница, кај Враца, денес во Бугарија, текстот е напишан во иста лексичка форма и содржина како и современото маке183

John Koch, Tartessian Celtic from the Southwest at the Down of History in Acta Palaeohispanica, во:
“Palaeohispanica” 9, London, 2009, pp. 339-351. Види и: C. Haselgrove, Iron Age Britain in its European
Setting, во: едицијата: “Settlement and Sociatu in Iron Age Europe”, London, 2001, pp. 37-73 и: D. Hill,
“Can we recognise a different European past ? A contrative archeology of later prehistoric settlements in
Southem England, во: “Journal of European Archeology”, I, London, 1993, pp. 57-75.
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Merriam-Websters Encyclopedia, London, 1967, (Види табела 1: Indo-European Languages)
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(Бидејќи во VII век без тн.словенски тн.инвазии имало само Домородци-Белци без Индијци, Р.И.)
186
Летописот на Русо се чува во Библиотеката „Ленин“ во Москва. Спореди кај: Фрањо Бариши¢, I
Порекло Словена (Во Предговорот кон книгата на Мавро Орбини, Краљевство Словена), Београд,
1968, стр. CXLVIII-CXLIX.
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донско Кирилично писмо, без и најмала разлика. Значи, во иста форма тоа писмо
суштствувало уште пред скоро осум милениуми. Податок што зборува дека во некои области на просторите на етничка Македонија древното античко-венетско (феникијско) писмо било наполно модифицирано, со што се доведува во прашање хипотезата со која се тврди дека современото македонско, т.е. сесловенско писмо го
создал Кирил Солунски, а дека го усовршил Климент Охридски. Меѓутоа, артефактот најден на археолошкиот локалитет Градешница, ја демантира таа хипотеза.
Патем да споменеме дека врз основа на древното античко- венетското (феникијско)
писмо, многу подоцна било создадено хеленското и латиницата, со која денес се
служат многу народи во светот. Херодот во едно свое поглавје пишува: ‘Хелените
освен што ги користеле врежаните знаци на првите Пелазги, тие, исто така, го користеле и говорот пелазгиски...’.187 Факт што зборува дека Хелените својата говорна и писмена традиција ја граделе врз древномакедонската, а денес без научна поткрепа се тврди спротивното. Венетско- феникијско писмо, како што видовме, во
иста лексичка форма и содржина е најдено на плочки во пештерата Mas d’ Azil во
Јужна Франција и во местото Blombos Јужна Африка. Тоа ни дава за право да констатираме дека почвата на етничка Македонија крие многу важнио податоци кои во
блиска или подалечна иднина македонската археологија ќе докаже дека тоа писмо е
многу постаро од тоа што е најдено во Франција188 и Африка. Овие artefakti,189 како
крунски сведоштва, говорат дека миграциите на древномакедонскиот елемент од
Балканот кон Централна Европа, Азија и Африка не започнале по Тројанската војна
(1181 г.п.н.е.),190 како што се тврди и претпоставува, туку многу милениуми предтоа, дури 25.000 години п.н.е.“
За кирилското писмо се кажа: „се доведува во прашање хипотезата со која се
тврди дека современото македонско, т.е. сесловенско писмо го создал Кирил Солунски, а дека го усовршил Климент Охридски“.
Збрките ги создале авторите во XIX век, а не современиците на Кирил и Методиј: Вита Константини го употребувала глаголот составува- склопува, а не создава: се создава ново, а се составува (склопува) нешто старо- старо било од Левантот.
Белците од Источното Средоземие стигнале во ...Јапонија...Јужна Африка...
Испитувањата со С- 14 не даваат точни подаоци за да се говори многу одамна. Еве доказ: „На пример, да го земеме радиојагленородниот ‘часовник’. Оваа метода на радиојагленородово датирање ја развиле научниците од целиот свет во период од две децении. Таа била најшироко поздравена заради точното датирање на
ракотворбите од човековата древна историја. Но, потоа во Упсала (Шведска) била
одржана една конференција на светски експерти, вклучувајќи радиохемичари, археолози и геолози за да разменат забележувања. Извештајот од нивната конференција покажал дека основните претпоставки на кои се темелеле мерењата не се достојни за доверба во поголем или помал степен. На пример, тоа открило дека стапката на формирање на радиоактивен јагленород во атмосферата не било доследно
187

Herodioth, Historia, Terpsihora, V. 7. Види и: Херодотова историја..., т. II, кн. V, гл. 7, стр. 9; Kazimirus Szukc, De origine et sedibas veterum Illyriorum, Poznaw, 1856, p. 3 и: Проф. д-р Олга ЛуковиќПјановиќ, Срби народ..., т. II, 145. (Па авторот ја одбегнувал авторката, чии извори користел, Р.И.)
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Види пошироко кај: Проф. Маргарита Китан Ивановска, Букварот, Скопје, 2009, 95-97 и 128- 150
и:Тодор Петров,Древномакедонскиот јазик...,12-14.(Авторот унапредува некого и е селективен,Р.И.)
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(Авторот со преполни докази пиши дела Хелените биле фалсификатори- и тоа во 12 в.п.н.е., Р.И.)
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во минатото и дека оваа метода не е веродостојна во датирањата на предметите од
околу 2.000 пр.н.е. или пред тоа“.191
ТН.НЕСЛОВЕНИ СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ
Во Месопотамија до со Египет живееле Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
Тие имале посебни јазици, а се пишело со пелазгиски слова. Следи да се пиши заедно на двата јазика, а потоа мешано во еден јазик. Такви јазици биле арамејски и староегипетски. Следи од арамејски да се создаде новоперсиски, а староперсиски бил пелазгиски јазик;од староегипетски коине;па со реформа на староегипетски, остранувајќи ги семитските зборови, се дошло до коптски. Истото го повторил
Константин Филозоф-тој од пелазгиско- семитскиот коине го остранил семитското.
Првите книги на Библијата биле пишани на арамејски. Следи А.Спасикева192
со македонски говори да истоветува еврејски и македонски зборови. Ова говори дека арамејскиот јазик не бил семитски јазик туку пелазгиско- семитски, есперанто.
Арамејскиот јазик како сиријски јазик бил прифатен на тие нивни простори.
Улрих Вилкен, на стр. 47, пиши: „И во овие политички мрачни денови...на
крајот од Пелопонеската војна, особено Атина сè уште ја одржуваше водечката централна положба, што се стекна во петтиот век во Јонија. Доколу атичката цивилизација прими панхеленистички карактер, Атичката империја од петтиот век, и
покрај краткиот век на траење, не малку придонесе во таа насока. Од Атина, главата на империјата од стотини вазални градови, широка река на атичката цивилизација се пролеа во Елада на островите и во крајбрежните делови на Егејското Море:
атичките закони и атичките институции, атичкиот говор и носии надалеку се проширија, особено во Јонија. Но, ова влијание не беше ограничено само на Империјата. Штом Атина, со пристаништето Пиреј стана економски центар не само на сојузниците и на целиот грчки свет, таа исто така, како центар на цивилизацијата, како
со магнет ги привлече истакнатите интелектуалци и уметници од сите делови. Софистите најдоа свој центар во Атина, работеа на атичкиот говор и дури помогнаа да
се создаде уметнички атички прозен стил, покрај што тешко имаше софист кој беше роден во Атина“.
Бидејќи во Атина сè што постоеше, сè било вон Атина, а и за јонскиот јазик.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Следи во Атина со Атика не се пишело на атички туку само на јонскиот.
Љубомир Домазетовиќ, на стр.261, пиши: „Такавиканите алфабети всушност
се илирски алфабети кои со времето се сливале во две гранки: источна, во источниот дел на Илирија и западна, во западниот дел на Илирија. Према историските
записи се воочува некои карактеристични разлики измеѓу источната и западната
гранка по изговорот на некои слова, како што се Χ и Ψ кои на истокот се изго191

WATCH TOWER BIBLE ANT TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA,1999- македонски, стр. 96.
Анђелија Станчи¢- Спаси¢ева, „Најстарији језик Библије или један од најстарих културних народа“. Тоа било репринтвано автрово издание од 1929. година. Издавач ИПА „Морослав“ во Белград.
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варале како кс и пс, а на запад обратно. Јонскиот алфабет како една варијанта на
источната гранка постанува доминантна и неа подоцна ја прифатила Атина (403/
402) пред новата ера, како службено писмо, од кога се шири на целиот простор на
Хелада и останатиот дел на Илирија“.
Пак, јазикот во Атина бил јонски со јонско писмо, а никако и ништо атичко.
Улрих Вилкен, на стр. 61, вели: „Доколку тоа се прави сега, Филип...Примерот на Архелај беше следен од Пердика, кој на дворот се здружи со платонистот
Ефро и од него ја научи геометријата и филозофијата. Филип привлече многу истакнати Грци на својот двор. Тој со успех ја реализира идејата, поканувајќи го Аристотел да го воспитува наследеникот на престолот и презеде чекори за големо приспособување на елинистичката култура во својата сопствена земја: го воведе јазикот на Атина во врховниот суд, како и во администрацијата и при формирањето
на својот милитаристички систем ги следеше грчките модели. Иако се познати само
мал број резултати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат на неговата главна
намера: да се интезивира елинизацијата на својата земја“.
Филип Македонски го вовел атинскиот, а тој бил јонскиот со јонско писмо.
Ј. Г. Хан, „австриски конзул за Источна Грција“, 1876 година, наведува на
стр. 225: „Јас сум мислел, дека при првото мое боравење во Манастир...Најголем
дел на овие натписи чинат украс во бавчата на грчкиот митрополит, и таму навистина се разредени. Се најдени пред неколку години кај селото Чепилово (тур. Чепик)...на левиот брег на Черна и по прилика во уворниот агол на потокот на Блатото, со кој отекува прилипската вода во Черна. Капетанот Манастирски во Прилип,
ја опишал оваа околина како ливада... (Черна=Црна; Прилип=Прилеп, Р.И.)
По натписот кој во околината на оваа варош е најден и по големнина на камењата, кои овде не можеле да се донесат,- лесно може да се заклучи дека ова место (како што и варшкиот декрет тука е најден вели) била старата варош Деријопос.
Начинот на читањето на Деријопос е земен по тврдење Демистово, ама јас
мислам дека тука повеќе ваљало да се верува да се чита како ‘Deuriopos, име на
оној предел, што по Страбон ги имало ги има своите вароши на Еригон. За овој
предел денес имаат уште само два чинители. Страбон т.е. раскажува порано при
образување на пределот македонските- Линкест и Deuriopos едно покрај друго, а
Ливиј вели околу 500 и.с. (183 пред Христа) дека Филип V Македонски заповедал
да се подигне новата варош Deuriopos. Ова место спаѓа во Паеонија и лежи на реката Еригон, кој (освен Илирска што низ Паеонија протекува) во Аксијод упаѓа“.
Филип Македонски го внел атинскиот јонски јазик како службен, кој се одржал во 183 г.п.н. Ова се гледа во Стибера кај Чепик-Чепигово со Σ и С, како и на
надгорбната стела од времето на Филип II Македонски, најдена во црквата Св.Ана
во село Олевени- Битола, е истото писмо со масовна употреба на словото С.
Со ова се потврдува, дека коине во Елада не бил во употреба во 183 г.п.н.,
што се потврдува со Аријан (II век н.е.)- тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје (јазик), иако тој ги познавал коине и латински.
Ова било повод, сите наведени поими биле и останале пелазгиски=тн.словенски, што се потврдува со доказот, наведените поими истогласно се одгонетнуваат
само со тн.словенски јазик- нпр. Курдерес=к ур дерес- ко (како) на урис (јуриш) дерес (дереш), а имало град Дерион (=дери он) до Дериопос (=дери оп ос)...
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Рускиот автор Гриневич, напишал дека во Русија, Подунавјето, на Балканот
и на Каменот од Розета има исто знаци со исти значења. Ова говори, дека Русите,
Подунавците, Балканците и Македонците биле еден ист народ.
Овде се говори за пелазгиски јазик, а Пелазгија била Атина со сè пелазгиско.
Па во Википедија за Александријскиот Птоломејов јазик коине се наведува:
„Старогрчки...почоток на хеленската ера (околу 300 пр. Хр.), се применувал уште
многу подолго, имено до крајот на антиката (околу 600 п. Хр.)...“.
Се потврдува,коине бил од „почоток на хеленската ера (околу 300 пр. Хр.)“.
Х.Џ. Велс,193 на стр. 205, пиши: „При оваа прилика...со кои располагале писателите во Александрија...Денес, додека ова го пишеме, одма при раце ни се: две
енциклопедии, речник, атлас на светот, биографски речник и други помошни книги. Овие додуше уште немаат ивични, од страна извлечени ознаки на содржината
(како поедини книги кои му служат на книговодството), ама можда тоа и во наше
доба е уште рано да се бара. Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не
можело да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на првата граматика и првиот речник. Во наше доба книгата, каква, да речеме
се најдува пред нас, прво се напишува како ракопис; тој ракопис потоа му се дава
на некој точно да го препише на пишачка машина; така добивате чист и прегледен
текст, кој до миле волја можете да го прегледате, исправувате, преправате, па да се
даде, вака изменет, поново да се ‘пречука’ начисто на пишачка машина, да ако
устреба, и поново да го преправи. Вместо сè тоа, александријскиот писател имал да
го испише или диктира одма секој збор ‘начисто’ во конечната книга...“.
Се истакна: „Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не можело
да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на
првата граматика и првиот речник“.
Значи, коине бил од „околу 300. година пред Христа“. Само потоа се пишело директно на коине или преведувало на тој Птолемејов јазик, а никако порано.
Она што Куртиј Руф за коине го напишал е без доказ- фалсификат од 15 век.
Еуген Н. Борзо,194 стр.25, пиши: „Куртиус ни дава колоритни зачувани историски податоци. Неговата книга History od Aleksander е високо реторична, загонетна со невозможен јазик, и содржи добро определени неласкави преданија. Во содржината на неговата книга се дадени и информации за бројот на настаните, забележани на различни места, иако често е тешко да се определи до која мера ваквите
кажувања се веродостојни. Природата на книгата History е таква ги поведе современите критичари да се сомневат дека неговиот главен извор е Клитарх, како многу
популарен автор кој веројатно пишувал во третиот век пред н.е., а чија лага за значењето на подвизите на Александар можеле да бидат најшироко познати во класичниот свет. Освен тоа, Куртиус дури и го споменува Клитарховото име во две
пригоди, и доколку Куртиус навистина се потпирал врз Клитарх, за кого класичната антика има лошо мислење како сигурен историчар, тогаш изворот на Куртиус е
сомнителен“.
Бидејќи авторите се повикуваат само на Куртиј Руф, кој не наведува каде го
прочитал тоа, дека коине како нов јазик постоел за време на Александар Македонија, збрките и заблудите се огромни.Ова важело за македонските автори.Еве пример:
193
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Herbert George Wells,THE NEW AND REVSED OUTLINE OF HISTORY-1931,Народно дело-Белг.
Улрих Виклен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988.
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Харолд Ламб,195на стр.274,пиши:„Веќе имал средство за општење; грчкиот...
трговски говор...Тие можеле да читаат авеста, светото писмо на јазикот Зенд или
староперсиски, кое раскажувало за вселенските битки меѓу двете сили, оние на доброто и на злото,во кои секој поединец морал да се бори а спас...“.(ненароден, Р.И.)
Х.Ламб бил заведени од Куртиј Руф-доказ:коине станал само трговски јазик.
Петар Поповски, на стр. 275, пиши: „Ниеден народ во источното Средоземје
немал свое писмо и сите, без исклучок, го користеле фенијското, односно писмото
‘цртици и рески’ од Антите и Венетите, од древните Македонци, врз кое подоцна
Хелените, т.е. хеленизираните Македонци, извршиле адаптација, прилагодувајќи ја
на особеностите на хеленскиот јазик. Тој јазик осумдесет проценти почивал на говорната вештина на древните Македонци. Со тоа адаптирано писмо, кое станало јазик на писменоста и книжевноста, се напишани мноштво текстови кај сите народи
на источното Средоземје. Целта била и писмото и јазикот на кој тие извори биле
напишани, да станат достапни за сите учени структури во тој регион. Адаптираниот јазик подоцна бил наречен ‘коине’,196 кој во втората половина од XIX-от век од
страна на некои германски етниколози тендециозно бил наречен ‘старогрчки’.197 Во
тој јазик, во кој скоро деведесет проценти се состоел од зборови содржани во
дијалектите на кои зборувале пелазгиските народи198- Феникијците, Антите и Венетите, односно древните Македонци, исто така, имало елементи и од хеленскиот јазик и од другите блиско-источни народи.Всушност,‘коине’ бил еден вид мешан јазик,кој бил форсиран од македонските династии како универзален (есперанто) на земјите во кои владееле, заради полесно комуникација меѓу различните народи.199 Во
државата на Александар III Македонски ‘коине’ јазикот бил службен јазик200 со цел
да се олесни комуникацијата меѓу одделни народи, кои со векови предтоа се служеле со тој јазик, но и да да се спречат отпорите против македонските власти...“.
Како што со коине има збрки со тешки последици за Македонците и другите
тн.словенски народи, до денес меѓу македонските автори нема договор за употреба
иста терминологија, како мојата тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени
од слово како и Божјо Слово а и Слово=Реч-има збрки и недоразбирања со заблуди.
Авторот пиши: „универзален (есперанто)“.Па коине есперанто бил дворасен.
Пак, коине бил само христијански јазик, кој го користел и Апостол Павле.
Х.Џ. Велс, на стр. 304, вели: „Наскоро се појавил друг голем учител кого
многуте современи истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле од Тарза или Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско
име. Бил римски граѓанин и изгледа дека бил човек со поголемо образовање, ама
195

Harold Lamb, Alexander of Macedon, The Journey to Worlds End, Garden Sity,New York,1946-мак 89
Некои автори зборот коине го објаснуваат со зборот кини. Нашите истражувања, пак, покажува
дека тој збор има друго етимолошко значење и објаснување. На пример, во мијачката „бошкачка“
терминологија зборот коине значи конец. Претпоставуваме дека така бил подразбиран и кај Античките Македонци. Јазикот претставувал еден вид конец, како симболика, кој ги поврзувал луѓето во
меѓусебната комуникација,а не дека нешто се кине,раскинува. (Мијаците непознати- истогласно,РИ)
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(Името коине=којне=кој не:Праша- Кој дојде ?;Одговор- Кој не дојде! [кој не (сите) дојдоа], Р.И.)
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(Коине е дворасен јазик како арамејскиот, од кого произлегол арапскиот. Следи сличност на арапскиот со еладскиот-тој произлегол од коине.Па се говори сличност на коине со новоперсиски, Р.И.)
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(Бидејќи до денес со тн.словенски јазици коине не бил/е разбирлив, тој бил „мешан“, значи, дворасен јазик како што бил арамејскиот- од него новоперсиски- и староегипетски- од него коине, Р.И.)
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(Кај ниеден антички автор за време на Александар коине не постоел-само кај Руф од 15 век, Р.И.)
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кадекаде со поограничен дух отколку Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додушен, некои еврејски писатели тоа го порекуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Добро бил упатен во александријското елинско богословие, а се служел со грчки јазик. Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчки јазик му
бил доста несовршен. Тој не се служел со грчкиот јазик со кој се говорело во
Атина, туку со александријскиот јазик, а со овој владеел лесно и потполно. Уште
долго време пред но што чул за Исус Назаретанин, веќе работел како верски теоретичар и учител. Во приказните на Новиот завет се јавува одпочетокот како жесток
критичар и противник на назарените“.
Се кажа за Павле: „Тој не се служел со грчкиот јазик со кој се говорело во
Атина, туку со александријскиот јазик, а со овој владеел лесно и потполно...“.
Се потврдува дека коине не бил атински туку само александрјиски јазик.
Па еладскиот јазик бил од 1868 година- Григор Прличев него не го познавал.
Тој делата ги пишел на коине- Хан (1865) пиши за коине „византиски јазик“.
Г. Прличев добил лаворов венец од првиот еладски кнез Баварецот Отон.
Х.Џ. Велс пиши: „...Македонците биле чиста крв со северните словенски народи и едно единствено племе кое живеело на најјужниот дел од Балканскиот Полуостров. Од таа на почетокот мала варварска земја Филип создал голема држава...
со одлично воено уредување, какво што дотогаш светот не видел... Современите
Македонци му припаѓаат на големото илирско стебло.Сите илирски племиња, вклучувајќи ги и древните Македонци, зборувале на словенски јазик... Некои зборови
на древните Македонци му припаѓаат на современиот македонски јазик, за кои се
знае дека не биле ни древно грчки ни латински... Древните Македонци имале особености кои ги издигнувале над Хелените...“.201
Тит Лив вели: „Пелазгиската гранка- Етолците, Акарнанците и Македонците
не биле Хелени. Сите тие зборувале на еден ист јазик- нехеленски...“202
Збрки настанале, што хеленски јазик бил македонскиот Птоломејов коине.
Волф Ошлис203 изјавува: „...Германците сè уште би се сеќавале на студиите
на географот Антон Фридрих Бишинг (1724-1793), кој често пишуваше и докажуваше дека класичните Македонци не биле Грци, туку еден самобитен народ со свој
идентитет и јазик...Сличен беше ставот на германскиот Балканолог Јакоб Фалмерајер (1790-1861) кој веќе пред 170 години рекол за Грците дека тие немаат ни култура ни идентитет- нивно ‘елинистичко’ потекло е само бајка, ‘во жилите на населението на денешните Грци не тече ниедна капка еленистичка крв’...“.
Филип Фалмерајер204 пиши: „...Хелените, кои во историјата се познати како
Арапи, одамна биле асилимирани од Венетите... поодредено кажано- од поклоници
на сонцето... Грција од секогаш била населена со Илири, односно,со Пелазги, Анти,
Венети, Феникијци и со други древновиндски народи и современи Словени, кои му
припаѓаат на едно исто родовско стебло...“.
Следи коине имал блискост со арапскиот- овој бил вуларенарамејски јазик.
Фалмерајер и др. утврдиле,во Елада се говорел тн.словенски,но не хеленски.
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Х. Џ. Велс, Историја света, Белград, 1932, 18, 24 и 187.
Titus Livius, Histori of Rome, Lib. XXXI, 29, 15.
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Проф.Волф Ошлис-политички научен и експерт за источна Европа, Публика...01.02.2014, Скопје.
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Jakob Philipp Fallmerayer, Histiory of the Morea…, Wien. 1830, стр. 21- 29.
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Х. Сетон Вотсон,205 на стр. 122, пиши: „Сè појака врска со Запад го поттикнало ширењето на идејата на европското просветителство меѓу Грците. Многу фанариотски владетели на Молдавија и Влашка ја подржувале таа тенденција, ама патријаршијата не одобрувала, иако нејзините поедини свештеници па дури и епископи биле склони. Природното знаење и рационалното сфаќање се како закана на
православната побожност. Посебно е важен култот на античка Грција во европската просветителна книжевност: филозофите на Запад ја фалеле класичната наука и
мисла како постара и посупериорна на христијанската. Грците на Западот учеле од
таа книжевност за сопственото минато, кое, ако не потполно занемарено, било бар
мошне слабо познато на интелектуалната елита на Цариград и во последното раздобје на Византиското Царство и под отоманската власт. Запознавањето на образуваната грчка јавност со древната Хелада, онака како што ја виделе француските енцикопедисти и сентименталните западни филохелени наголемо е дело на Адамантиос
Кораис (1748-1833). Роден во Смирна, Кораис, кој провел шест години во Амстердам и шест во Монтпелер, а од 1788. до крајот на својот долг живеел во Парис, бил
неумерен автор на оригиналн дела, преводи, членци и писма. Ü се посветил на популаризацијата на просветителтвото меѓу Грците и грчките цели меѓу Французите,
а изнад сè на развојот на книжевниот модерен грчки јазик кој валјало да се створи
со додавање на класичните зборови на говорниот јазик и со систематизација на формалната јазична структура. Кораис добро се чувал да не ја напаѓа верата ни православната црква како таква, ама огорчено се борел против обичајите, институциите и
идејите кои ги чуствувал како празноверни остатоци на мрачното раздобје и запрека на повратокот на славното минато, кои во себе истодобно би ја втеловале сета
мудрост на новата просветна Европа“.
Стр. 124: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се створи
грчка нација. Тој процес го ометала веќе спомената поделба на традиционалисти и
западњаци. Понатамошни компликациии искрснале околу прашањето на јазикот.
Кораис намерувал да створи нов јазик, обогатен со елементи на антчкото минато,
во што најпрво го подржувале либералите, додека традиционалистите му се спротиставувале. Во новата држава новиот вештачки јазик наскоро го прифатил образованиот горен слој, и прогресивните конзервативци. Тој ‘чист’ јазик (kathairevousa)
на народот, воглавно, му бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел со својот
‘демотиски’ говор. Разликите измеѓу двата јазика се претвориле во класни разлики,
и уште појако ја истакнала поделеноста на нацијата. Или, подобро да се рече, раздвојувањето на грчкото население, го успоравало стварањето на грчката нација.Во
втората половина на столетието напредните Грци почнале да се залагаат за употреба на демотискиот, и поделбата измеѓу kathairevousa и димотики, која порано се
испреплетувала со поделба на левица и десница во политиката, почнале со неа да се
поклопуваат. Во уметничката книжевност преовладувал димотики, ама во новинарството и во службените исправи предност добил ‘чистиот’ јазик.Полемиката траела
и во третата четвртина на дваесетото столетие, иако димотики непрестално јачел“.
Следи имало држава, а немало нација, потврдено со доказот- немало јазик.
Народот има еден јазик,а Елада четири од тн.Хомер до денес-трагикомедија.
Фалмерајер ја посетил Атина. Тогаш таму веќе не се зборувало на хеленски
туку само на словенски јазик. Тој мислел, Хелените потполно биле словенизирани.
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Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки.
Со тоа што Критјани го разбирале бугарскиот,а не грчкиот од 19 век, е јасно.
Островот Крит бил дел на Левантот, каде белата раса опстојувала за време
на леденото доба. Следи врската на критското, египетското и бригиското говедо.
Преселбите продолжило. Во случајов е најбитно за време на Македонците.
Македонците си останале Македонци со антички традиции до со се XIX век.
Петар Поповски, на стр. 514, пиши: „Освен кај античките автори...Паусаниј
кој за припадниците од македонската царска династија Аргеади, запишал: ‘...тие
љубеле да се нарекуваат Македонци, што всушност и биле...’206
Овој податок се потврдува и во натписот поставен во градот Олимпија, на
Пелопонез, од Птоломеј I Лагов, кој себе се нарекува ‘Македонец’.207 Речиси, сите
хеленски автори кого зборуваат за македонските цареви, секогаш се ословувани со
нивното вистинско име. Тоа го прави и Херодот. Во неговите дела постојано е употребуван етниконот ‘Македонец’, т.е. ‘Македонци’, а јазикот на кој зборувале Македонците- ‘Македонски’. Македонците на ист начин ги ословува и Плутарх.208 Тој
запишал: ‘...Освен Клеопатра VII, другите македонски цареви владетели во Египет,
не се подрудиле да научат египетски…’209“.
Улрих Вилкен, на стр. 349, пиши: „И во Египет...Египетскиот јазик преовладуваше во тој период. Наспроти целосниот успех на елинизацијата, стариот
египетски јазик засекогаш преживеа меѓу народните маси, а откако тие станаа христијани, т.н. ‘копти’, се разви литература...Египќаните го транскрибираа овој коптски јазик, кој не е ништо друго туку развиен стар египетски јазик, со грчка азбука,
со неколку додатни демотички знаци, а подоцна ги отфрлија хиероглифите и демотичкиот ракопис...“.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 290, има слика 31: „Коптска азбука и стар
Коптски текст од IV век пред н.е. Писмото е употребувано во Египет од VIII век п.
н.е. Одредени зборови во текстот можат лесно да им бидат разумливи на припадниците на словенските народи што оди во заклучок за сличноста на писмото и јазикот на Илирите, Хелените и Коптите“.
Па коптскиот јазик како реформиран староегипетски бил тн.словенски јазик.
Како што било направено со староегипетски било и со коине- тн.словенски.
Хајнц Крајсиг,210 на стр. 113, пиши: „Одлучувачки фактор за концетрација
на грчки зборови во Александрија било постоењето на Museion (музеј) со неговата
прославена библиотека. Античките музеји се сматрани за храмови на музите во кои
тие ‘станувале’, а не збирките на уметноста и старината. Едино на птоломејевиот
кралски двор musein-от постанал научна установа.Александријската библиотека наводно содржела 700.000 свитоци, Пергамската околу 200.000. Значајни библиотеки
поседувале и македонските и понтските кралеви (Персеј)...“.
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Стр. 115: „Хисториографијата...Постојат фрагменти на повиеста на Бабилон
напишани на грчки (Берос, околу 280. год. пр.н.е.), те Манетовата повиест на Египет. Очито со тие претставници на ориенталните горни слоеви им стало на македонските господари да им ја прикажат големината на своите народи. А можда тоа било и со кралски нарачки“.
Петар Поповски, на стр. 504, пиши: „Пет столетија...Елијан...јазикот на Илирски Бриги...: ...официјална верзија, која е направена во Александрија (III-и век
п.н.е.)...“. (На коине, Р.И.)
Бидејќи „Илијада“ била секогаш со Александар, коине бил Александријски.
Улрих Вилкен, на стр. 336, вели: „Проширувањето на грчкиот јазик…Евреите во заедницата многу бргу го прифатија светскиот јазик и толку интерзивно што
во третиот век во Египет требаше да се преведе Светото писмо на грчки, бидејќи во
јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригиналниот еврејски јазик.211 Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во третиот и
вториот век, а и елинстичка еврејска литература...(Евреите се нарекле Хелени, Р.И.)
Дури и кај втората генерација на Александар...Еден од нив е Берос, свештеник од Мардук во Вавилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска
историја што ја напиша на грчки, употребувајќи клинестоформни преданија. Другиот е Мането, египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска историја на грчки, врз основа на преданијата за египетските храмови...“.
Стр. 348: „Дури...Грчкиот јазик имаше интенција да изчезне, а арамејскиот,
којвеќе имаше широка распространетост за време на Ахеменидите, сè повеќе се
ширеше“.
Се пиши за коине,а народот си говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 40, пиши: „Јонците со Еолците и Дорите во
Мала Азија биле три главни илирско- хеленски племиња. Говореле со ист јазик
(илирски), ама со посебни дијалекти. Се разликувале од делот на народот Јонци во
Илирија (Хелада) кои го промениле своето име. Азиските Јонци ги задржале своите
имиња. Во старо време Јоњаните живееле на Пелопонез (стариот) и се викале Егијалиски Пелазги, а името Јонци го добиле по Ксутовиот син Јон. Јонија се простирала измеѓу Карија и Еолида (од Смирна до Менделија). Малоазиските Јонци имале
своја колонија во Мала Азија и средоземјето. Смирна е еден од градовите во Јонија,
а денес се вика Измир. (Смирна=с мирна=мир на; Измир=из мир, Р.И.)
Еолците водат потекло од Тесалија, каде имале градови Калидон (познат по
приказната Лов на Калидонскиот вепар) и Плеурен. Како колонисти зазеле простори во Мизија измеѓу Троада и Јонија на брегот на Егејското море“.
Следи за авторот пелазгискиот јазик бил илирски, а таков бил на Римјаните.
Во Википедија за латинскиот јазик се наведува: „Латински..., кој изворно од
Латините население на Латиум со Рим како центар бил говорен...“.
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но претставува мешавина од двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека
јазикот бил еолско наречје кој бил хеладски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се
надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Би211
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дејќи 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 следел по коине, во 3 век п.н.е., и тоа само како негова „копија“.
Улрих Вилкен, на стр. 340, вели: „Влијанието на Александар...Почетокот на
овој процес започна во 240 година, една година по победоносниот крај на Првата
пунска војна, кога грчкиот слобоњак Ливиус Андоникус од Тарентум првпат направи латински превод на грчко дело за римските игри...“. (Дури Грк и Кирил, Р.И.)
Ова било првпат да биде коинска „копија“. Следи од коине да бидат внесени
уште околу десет илијади коински зборови, а во XV век учените од Цариград..., кои
морале да се спасуваат од Исламот и неговите прогони, го доразвиле латинскиот.
Исто така, македонско наследство била ренесансата во Италија, а и сè друго.
Љубомир Доматезовиќ, на стр. 149, пиши: „Илирите имале мошне значаен
удел во сите сфери на Римското царство, ама не толку, колку имале во војската и со
војската. Голема личност на тогашниот свет бил свети Јероним, (340-420)212 кој важел за најучен човек. Тој го превел Стариот завет од хебрејски и Новиот завет од
хеленски на латински јазик. Преводот е познат под називот Вулгата, кој денес е во
употреба во Католичката црква“.
Историски Меровинзите им биле претходници на Франките.А овие сами пишат, тие биле Македонци, дури и Тројанско потекло- види и Фредегар (VII век)...
Вотсон. На стр. 37, вели: „Второ покушување на обнова на царството е од
Запад, како заеднички подвиг на франковиот крал и римскиот бискуп. Папата го закрунил Карло Велики за свет римски цар на Божиќ 800. Сопарништвото меѓу неговите наследници го свело тоа царство на мит. Кога Отон I (владеел од 936. до 973)
успешно го обновил, неговата вистинска снага не се темелела на земјите во кои латински јазик и понатаму преовладувал во неколку ‘романски’ варијанти- на Франција и Италија- тука на Германија. Од тогаш па натаму, Западното Царство во бит е
германска институција...“.
Стр. 66: „Веројатно...Ама за централната влада сè повеќе ја увидела важноста на јазикот како политичка сила. Годината 1539, со едикт во Villers-Cottets, Фрањо I го прогласил францускиот едини службен јазик...Во седумнаесеттото столетие
Француската академнија (Académie française), кој ја втемелил кардиналот Richelie,
постанал моќно оружје за одликување и контеола на јазикот...“.
Следи Франковиот јазик бил прв, а тој како јазик немал важност до XVI век.
Бидејќи Франковиот јазик бил вулгарен латински, како што бил и шпански,
португалски и други од романската група, следело одродување од пелазгиски јазик.
Стр. 50: „Тој процес...Најдобра европска паралела за тој процес, кој во бит
им останал скриен на повесничарите, есте појавата на романскиот јазик, во кој еден
романски говор настанал на темел на латинскиот стопен со словенскиот...“.
Значи, романскиот јазик не бил стар јазик туку нов како вулгарен латински.
Следи до денес темен вокал има француски...португалски...романски...
Бидејќи темниот вокал го нема-ло во латински, тие биле одродени Пелазги.
Одродени биле и Турците- тие биле Фриги=Бриги и со монголски јазик.
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Ј. Г. Хан, на стр. 44, пиши: „Божиќи...па потоа доаѓа племето Одомани или
Аламани, а на север е срце на племето Соколи...“.
Отон и Отомани биле и Османите, кои биле Македонци- поточно Бриги.
Монголите навлегувале од Скитија- се протегала до Индија (Ератостенес).
Марин Барлети,213 на стр. 111, пиши: „Сепак, самите вие наскоро...Не се ли
Турците тие робови, кои, како скитски бегалци, а така се раскажува, имале татковски населби од онаа страна на Рифајските Планини и Тараконтските острови и на
север, до Северниот Океан?...Се раскажува дека Александар Велики нив, како овци
во заградено трло ги затворил со железни мандала, внатре во Хиперборејските Планини214“.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 53, вели: „Има еден историски чинител...на
територијата на бившиот Советски Сојуз, живееле и претците на Турците...“.
Следи Авари.Само Авари(Турци) од Скитија-име на Баварија=ба Авари:б=в.
Такви биле Готи. Тие си ги деформирале черепите, ги закопувале своите водачи со своите коњи- во јавачка положба. Ова се забележува во Далмација каде Готите поминале. Тие како Татари се стрижеле со свое перче (перчин) како знак на
благородност, а од кога го примиле аријскиот христијански правец имале долга коса. Нивната коса била монголска со дебели влакна. Имале богови Асенови. Следи
до денес името Асен останало бугарско, а Бугарите биле само едно- само Татари.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 207, пиши: „Војничката способност...Веќе
626. година Каганот склопува сојуз со Персијците. Согласно со тој споразум на персиската војска, со војсководецот Шахпбараз, на онаа страна на брегот на Босфор,
тргнува на Цариград. Каганот бара предавање од командантот на одбраната, војсководецот Бон. Понудата е одбиена и нападот отпочнал и завршил со потполн пораз
на Аварите. Помош на римската војска им пружиле Хуните на чело со кнезот Хуногундур (родоначалник на бугарската династија). Тој се прекрстува во Цариград и ја
добива тутулата патриција“.
Се говори за Каган со Авари, кои биле Татари како Готите, такви биле и Бугарите. Следи и Хуногундур=хуно гундур- второво име до денес звучи германски.
Римскиот историчар Прискус (V 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“.
Варварски=пелазгиски=тн.словенски бил тн.Хомеров, тн.Платонов... јазик.
Петар Поповски, на стр. 567, го цитира Хан: „...Современите Македонци се
прастари жители на балканските простори... На тие простори, егзистирале како засебна словенска група, која како резултат на тоа што подолго историски период
живееле изолирано од другите словенски групи, ги зачувале најархаичните форми
на древниот праисториски словенски јазик на кој зборувале Пелазгите, Антите, Венетите, Готите, Сарматите, Траките, Трибалите и Илирите...“.215
Сите тие биле само Пелазги. Пак, Готите, според Приск, говореле со готски.
Готите биле Татари со своите Асенбогови- бугарското име Асен со свои традиции...
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Марин Барлети, Скендербег, Култура, Скопје, 2008.
Според Херодот, Хипербореите се наоѓаале на крајот од светот.
215
J. G. Hahn. Auftauchen der Albanesen, во: “Albanien Studien, I, Jena, 1854, p. 360. Види и: Schlozer,
Weltgeschichte…, p. 290.
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Вотсон, на стр. 161, пиши: „Унгарската нација...повеќе од пет посто...унгарскиот јазик не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.
Ова говори дека Унгарците околу 95% биле тн.Словени, а само околу 5% со
монголски јазик. Па заради католицизмот Рим ги одродил унгарските тн.Словени.
Иако Католичката црква на почетокот била слаба, дури на уништување, таа
кај Меровингите предизвикува пуч. Следи Меровинзите како Повеќебожци постанале католици, и благодарејќи на нив и нивните наследници Франките, католичката
црква од пред изумирање станала она што било потоа.
Рим се служел со лаги. Таква била тн. Константинова даровница за примат
на Рим со папата, а таа била еден беден фалсификат само од 750 година.
Со него таа до денес сака не само да завладее, туку да го доуништи православието.Иако овој фалсификат бил/е очигледан,денешните папи се само со него.216
Исто така, тн.Византија „во 1069 година í ја остапило на хрватската држава
административната (но не и суверенитетот) над Далмација“- Рим и овие ги грабнал.
Тој продолжил против правослвието од 1071 година, што до денес трае.
Григор Прличев, во Сердарот, вели:
„...Често од Одрин ги гледав
зачудено Русите. Восхитен бев од синојте
кои Елада ги даде“.
Русите биле тн.Словени, а и Траки, Илири и Македонци. Тие со носители на
ослободувањето на Елада. Нејзини водачи биле Комнени: само Македонци-Бриги.
Па следи еладскиот јазик постанал реформираниот македонски јазик коине.
Наведеното објаснува, дека имало одродување само на Пелазги=тн.Словени.
Кај Херодот Траките биле најброен народ, а денес тн.Словени- едно те исто.
Традициите на Траките биле исти со на тн.Словени- види Бонифациј (8 век).
Следи да се разберат тн.Словени=Повеќебожци и Германците=Христијани.
На Германците службен јазик им бил латински, Франков и германски јазик.
Љубомир Доматезовиќ, на стр. 56, пиши: „Еден Германец...Отон Бизмарккој самиот истакнувал дека неговата баба не знаела ни да бекни на германски но
‘сорабски’, Лајбниц- кој на Петар Велики во местото Торгава му кажува: ‘нашето
потекло е исто, обата сме Словени’ итн.).
Бидејќи германскиот јазик во школите се учел за тој да се научи како службен јазик на Германците, германски народ со германски јазик имало од Бизмарка.
Ова објаснува, Германците се одродиле од јазикот на Белците (Пелазгите).
Иако Европјаните отсекогаш биле расисти, а денес говорат повеќерасни јазици, тие расно се несвесни, што е во спротивност на тн.Словени со јазик на Белци.
З а к л у ч о к
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Папите го уништиле царскиот род на Русите-но не патријархот...Тие биле соХитлер да го истреби
патријархот кој уште тој останал канонски- Римската црква со Готите повеќе не била канонска...Тие
биле да се распадни СФР Југославија, во која не смееле да живеат Православни (Срби) и Католици
(Хрвати), а секогаш со исламот на Босанците- тие им направиле исламска држава на Албанците кои
90% биле Азијати (Геги=Арнаути) и нив ги подржуваат во Р.Македонија, Р.Србија и Црна Гора. Во
Украина, февруари 2014 година, создадоа војна меѓу римски Унијати на Запад и Православни (Московски и Киевски)поданици на Исток.Ова е исто што било за време на Хитлер-војна против Русија.
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Бидејќи натписот кај Градешница кај Враца (Бугарија) бил од 5862 г.п.н.е.
и е наполно исто со современото словенско писмо, Словените како народ биле лага.
Кај Херодот Траките биле најброен народ, а денес тн.Словени- едно те исто.
Традициите на Траките биле исти со на тн.Словени- види Бонифациј (8 век).
Следи низ Европа имало натписи со пелазгиски слова на тн.словенски јазик.
Richard Halden недвосмислено укажа на фактот, дека „културата на Британските острови почива на културата на словенските народи на Балканот“.
„За илирското потекло на Келтите најдобро укажува западначките елементи
на келтскиот, илирскиот, трачкиот говор, што се потврдува и во личните имиња,
називите на местата и сл.“. Следи Келтите имале само трачко-илирско наследство.
Па за некои автори Македонците биле народ со илирско-трачко наследство.
Филип Македонски го внел како службен јазикот на Атина- тој бил јонски.
Тн.старо-грчки (коине) бил Александријски- Апостол Павле пишел на него.
Коине не постоел за време на Александар-Куртиј Руф фалсификат од 15 век.
Тн.старо-грчки јазик немало до 300 г.п.н.е, а латински јазик сè до 240 г.п.н.е.
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но претставува мешавина од двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека
јазикот бил еолско наречје кој бил хеладски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се
надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“.
Па во Рим говореле само:варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски.
Пак, „Илирите имале мошне значаен удел во сите сфери на Римското царство, ама не толку, колку имале во војската и со војската. Голема личност на тогашниот свет бил свети Јероним, (340-420) кој важел за најучен човек. Тој го превел
Стариот завет од хебрејски и Новиот завет од хеленски на латински јазик. Преводот е познат под називот Вулгата, кој денес е во употреба во Католичката црква“.
Илирски=варварски=пелазгиски=тн.словенски тн.Хомеров=тн.Платонов јаз.
Фалмерајер и др. утврдиле,во Елада се говорел тн.словенски,но не хеленски.
Па еладскиот јазик бил од 1868 година- Григор Прличев него не го познавал.
Тој делата ги пишел на коине- Хан (1865) пиши за коине „византиски јазик“.
Г. Прличев добил лаворов венец од првиот еладски кнез Баварецот Отон.
Следи да се разберат тн.Словени=Повеќебожци и Германците=Христијани.
Прискус (V век) пиши: „готскиот, хунскиот и латинскиот...варварски јазик“.
На Германците службен јазик им бил латински, Франков и германски јазик.
Отон Бизмарк- кој самиот истакнувал дека неговата баба не знаела ни да бекни на германски но „сорабски“, Лајбниц- кој на Петар Велики во местото Торгава
му кажува: „нашето потекло е исто, обата сме Словени“ итн.
Бидејќи германскиот јазик во школите се учел за тој да се научи како службен јазик на Германците, германски народ со германски јазик имало од Бизмарка.
Ова објаснува, Германците се одродиле од јазикот на Белците (Пелазгите).
Иако Европјаните отсекогаш биле расисти, а денес говорат повеќерасни јазици, тие расно се несвесни, што е во спротивност на тн.Словени со јазик на Белци.
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L I T E R A T U R A
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na pove}e avtori. Za
knigava, isto ta-ka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621
(9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani,
07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format
A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175,
05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)",
str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski...,
страни 73, 18.11.2009.
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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
Rufusfalsifikat",
strani
311,
04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122,
10.05.2011.
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011.
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011.
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011.
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122,
05.09.2011.
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100,
25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142,
28.11.2011.
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012.
61. "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012.
62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012.
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012.
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012.
66.
"Sklavinite=tn.Sloveni
domorodni
na
Pelopones",
str.
62,
26.05.2012.
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012.
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012.
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012.
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013.
72. " Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013.
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013.
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013.
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013.
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013.
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138,
23.09.2013.
79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013.
80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014.
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NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da
se najdat na internet: www.Brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja
e navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38... i 80 na makedonski jazik. A i ovaa 81- ta kniga e vnesena vo
internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991.
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite.
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci,
samovolnici, silexii...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat
za pratenik od VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996
godina- da se izma~i tu`itelot za toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i
sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja zakasna samo
za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se
`aliv do Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba.
Mojot predmet vo Vrhoniot sud so godini go krie{e prviot bratu~ed na
generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego bevme dvata na
konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od
sudskiot so-vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel
programa za razvoj na Kombinatot, go tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i
propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-koj nego mo`e da
go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki,
Pretsedatelot na Iz-vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata
inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-ve{taj na
Kabinetot na
Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i fakti.
Namerno od site sudski odluki toa ne postoe{e- jas morav sporot da go
izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na
obrazot..., i taa mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev
bil partiski- taa sega e vo Vladata. Vo nejziniot predmet stoe{e:
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-st toa bilo
najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na
Narodniot pravobranitel,Pretsedatel na Ustavniot sud-penzioner. Bidej}i
od nego za mene nema pogo-lema sviwa, sè dodeka toj be{e vo Ustavniot
sud, toj bil najgolem sviwarnik.Sledi opozici-skiot Vener na Brand da
re~e za Germanskoto sobranie za sviwarnik- a zo{to ne i za Sudot!
Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal
trud. Blagodare-j}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
Makedo-nija. Sledi u{te вo mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam
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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 Sko-pje, vo po{tensko
sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od
nejzino rabotnoto mesto. Od Strazburg dobiv odluka- sum odbien:
R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne bila potpisnik na
konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go
ubeduvav da pro-izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en
sorobotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo vo Grub do Minhen i
doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu ubavo
rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100%
propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e
ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit,
imav proizvodi so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso,
mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-vedo, ovci, kozi); samo so bentonit
za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-ko kaj
pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site
`ivotni..., a bea pre-dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so
urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a toga{ vo nego be{e i
Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku
300 goenici samo zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go
spre~iv so aktiviraweto na bentonitot zgolemuvaj}i ja apsorcionata
sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj be{e i
Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele
ureata za zame-na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatostlaici. Pa taka nie od R.Makedo-nija i R.Srbija ja istisnavme
Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-dej}i tie ne
mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100%
propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e
preparat za pot-siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za
tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
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 fakultet- Skopje so svoite instituti, a
kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-skoveterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti
sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi
rasturaa-samovolnost.
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
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na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev
nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi,
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg,
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da
bidam proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se
slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat
doktorat do tn.prof.
Ovoj
veterinaren
lekar
so
svoite
kolegi
veterinari
od
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici,
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma,
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majkirodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100%
porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa
sviwite se vakci-niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do
vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... Jas isprativ predmet so kogo
potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so svoite
kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat...
Isto taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-ni`uva{e sè samo za interes, a
samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-zam. Koga
Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se
izvezuva. Pa istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e)
stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo
Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so
lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvovlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo
ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se
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proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica.Mora da
se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men, r`, oves...) od {to
na-rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani
genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od
Veterinаrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo. Pod HMS "Stre`evo" ne se
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka,
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se
proizveduva po-ve}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 godina- od 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 slabo plodni, tie da se povra-tat 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
delZK
"Pela-gonija".Kako
laik
za
zemjodelskoto
proizvodstvo
toj
go
douni{til
Kombinatot.
So
private-zacijata
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i
so Indijec 20.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e
nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati
u~estvuva{e vo podigawe i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto
be{e so pogre{na
tehnologija i
bez te-hnolo{ka povrzanost, a
rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi na
akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite
itn. se nosat von Bi-tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz
narodniot imot-}e strada samo Bitola.
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- isto-riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi
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bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. Ne samo Evropjanite da ja
sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i
Bitolsko Pole za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska
grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na aerodrom vo Bitola, a samo toj
imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene
se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme
kako vo 19 vek.
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